
33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

    
          

         
     

     
    

      
      

         
       
       

   

        
        

         

       
    

        
  

      
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم قـانون رقم 12 -  - 06 مؤرخ في  مؤرخ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1433 اHوافـق اHوافـق
12 يناير سنة  يناير سنة p2012 يتعلــق باجلمعيــات.p يتعلــق باجلمعيــات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـناء عـلى الدستـورp ال سيّـما اHواد 41 و 43 و 119
 pو 122 و126 منه

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بـاخـتـصــاصـات مـجـلس الـدولـة وتـنــظـيـمه وسـيـرهp اHـعـدل

pتممHوا

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 pتعلق باألحزاب السياسيةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-05 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

pباإلعالم

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- وxقـتـضى األمر رقم 77-03 اHـؤرخ في أول ربيع
األول عـام 1397 اHــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة 1977 واHــتــعـلق

pبجمع التبرعات

- وxــقـتـضى الــقـانـون 79-07 اHـؤرخ في 26 شــعـبـان
عـام 1399 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 1979 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pاجلمارك

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 14
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا

- وxقـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة p2000 ال سـيّـمـا اHـادة 101

 pمنه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

pبها وتنقلهم فيها
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- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
xـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

pعتمدHا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

pوبعد رأي مجلس الدولة -

pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHوضوع والهدف ومجال التطبيقاHوضوع والهدف ومجال التطبيق

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
شروط وكيفيات تـأسيس اجلمعيات  وتنظيمها وسيرها

ومجال تطبيقها.

pـادّة ة 2 :  : تـعـتـبـر اجلـمـعــيـة في مـفـهـوم هـذا الـقـانـونHـاداHا
جتــمّع أشــخـــاص طــبــيــعــيــW و/أو مــعـــنــويــW عــلى أســاس

تعاقدي Hدة محددة أو غير محددة. 

ويــشـتــرك هــؤالء األشــخــاص في تــسـخــيــر مــعــارفـهم
ووســائــلـهـم تــطــوعـا ولــغــرض غــيــر مــربح مـن أجل تــرقــيـة
األنـــــشــــطــــة وتــــشــــجـــــيــــعــــهــــاp ال ســـــيــــمــــا في اجملـــــال اHــــهــــني
واالجــتـــمــاعي والـــعــلــمي والـــديــني والـــتــربــوي والـــثــقــافي

والرياضي والبيئي واخليري واإلنساني.

يــجب أن يــحــدد مــوضــوع اجلـمــعــيــة بــدقـة ويــجب أن
تعبر تسميتها عن العالقة بهذا اHوضوع. 

غـــيــــر أنهp يـــجـب أن يـــنــــدرج مـــوضـــوع نــــشـــاطــــاتـــهـــا
وأهـــدافـــهـــا ضـــمـن الـــصـــالح الـــعـــام وأن ال يـــكـــون مـــخـــالـــفـــا
لـلـثوابت والـقـيم الوطـنـية والـنـظام الـعـام واآلداب العـامة

وأحكام القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــتــبـــر االحتــادات واالحتـــاديــات أو احتــاد
اجلمعيات اHنشأة سابقاp جمعيات xفهوم هذا القانون .

pــفـــهــوم هـــذا الــقـــانــونx كـــمــا حتـــوز صــفـــة اجلــمـــعــيـــة
اجلـمعـيات ذات الـطابع اخلـاص اHـنصـوص علـيهـا في اHادة

48 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
تأسيس اجلمعيات وحقوقها وواجباتهاتأسيس اجلمعيات وحقوقها وواجباتها

الفصل األولالفصل األول
تأسيس اجلمعياتتأسيس اجلمعيات

4 :  : يــجب عــلى األشــخـاص الــطــبـيــعــيــW الـذين اHـاداHـادّة ة 
بــإمــــكـــانــهـم تــأســـيس جــمـــعــيــة وإدارتـــهــا وتـــســيـــيــرهــا أن

يكونوا :

pسن 18 فما فوق Wبالغ -

pمن جنسية جزائرية -

pدنية والسياسيةHبحقوقهم ا Wمتمتع -

- غـيـر مـحـكوم عـلـيـهم بـجـنـاية و/أو جـنـحـة تـتـنافى
مع مـجـال نـشــاط اجلـمـعـيـةp ولـم يـرد اعـتـبـارهم بــالـنـسـبـة

لألعضاء اHسيرين.

Wاخلـاضـع WـعـنـويHـادّة ة 5 :  : يـجب عـلى األشـخاص اHـاداHا
للقانون اخلاص أن يكونوا:

pطبقا للقانون اجلزائري Wمؤسس -

pعند تأسيس اجلمعية Wناشط -

- غير �نوعW من �ارسة نشاطهم.

من أجل تـأسيس جمعـيةp تمثل الـشخصيـة اHعنوية
من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض.

اHاداHادّة ة 6 :  :  تـؤسس اجلمعـية بحـرية من قبل أعـضائها
اHـؤســسـW. ويـجـتــمع هـؤالء في جـمـعــيـة عـامـة تــأسـيـسـيـة

تثبت xوجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي.

تـصـادق اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـتـأسـيـسـيـة عـلى الـقـانون
األساسي للجمعية وتعW مسؤولي هيئاتها التنفيذية.

يكون عدد األعضاء اHؤسسW كاآلتي :

pعشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية -

- خــمـســة عــشـر (15) عــضــوا بـالــنــسـبــة لــلــجـمــعــيـات
 p(2) على األقل Wعن بلديت Wمنبثق pالوالئية

- واحـد وعـشرون (21) عـضـوا بـالـنـسبـة لـلـجـمـعـيات
مــا بـــW الـــواليــاتp مـــنــبـــثــقـــW عن ثالث (3) واليـــات عـــلى

pاألقل
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- خمـسة وعشرون (25) عـضوا بالـنسبـة للجـمعيات
الــوطــنــيــةp مــنــبــثــقــW عن اثــنــتي عــشــرة (12) واليــة عــلى

األقل.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــخـــضع تـــأســـيس اجلـــمـــعـــيـــة إلى تـــصـــريح
تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل. 

يودع التصريح التأسيسي لدى:

- اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي بــالــنــســبــة لــلــجــمــعــيـات
 pالبلدية

pالوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية -

- الـوزارة اHـكـلـفـة بـالداخـلـيـة بـالـنـسـبـة لـلـجـمـعـيات
الوطنية أو ما بW الواليات.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : يــــودع الــــتــــصــــريح مــــرفــــقـــا بــــكـل الـــوثــــائق
التـأسيـسيـة من طرف الـهيـئة الـتنـفيـذية لـلجـمعـية �ـثلة
في شخص رئيس اجلمـعية أو �ثله اHـؤهل قانونا مقابل
وصل إيـداع تــسـلـمه وجــوبـا اإلدارة اHـعــنـيـة مـبــاشـرة بـعـد

تدقيق حضوري لوثائق اHلف. 

pـنح لــإلدارة ابـتـداء من تــاريخ إيــداع الـتـصـريـح�
أجـل أقـصى إلجــراء دراسـة مـطـابــقـة ألحـكـام هــذا الـقـانـون

يكون كما يأتي:

- ثالثـون (30) يــومــا بــالـنــســبــة لــلـمــجــلس الــشــعـبي
pفيما يخص اجلمعيات البلدية pالبلدي

- أربـعون (40) يـوما بـالـنسـبة لـلواليـةp فـيمـا يخص
pاجلمعيات الوالئية

- خـــمـــســــة وأربـــعـــون (45) يــــومـــا لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة
 pالواليات Wفيما يخص اجلمعيات ما ب pبالداخلية

pــكــلــفــة بــالــداخــلــيــةHســتــون (60) يــومــا لــلــوزارة ا  -
فيما يخص اجلمعيات الوطنية.

يـتعـW على اإلدارة خالل هذا األجل أو عـند انـقضائه
على أقصى تـقديـرp إما تـسليم اجلـمعـية وصل تـسجيل ذي

قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض.

اHاداHادّة ة 9 :  :  يسلم وصل تسجيل من قبل :

- رئــــيـس اجملــــلـس الــــشــــعـــــبي الـــــبــــلـــــدي بــــالــــنـــــســــبــــة
 pللجمعيات البلدية

 pالوالي بالنسبة للجمعيات الوالئية -

- الـوزيـر اHــكـلف بـالـداخـلـيـة بـالــنـسـبـة لـلـجـمـعـيـات
الوطنية أو ما بW الواليات.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون قـرار رفض تــسـلـيم وصل
التسجيل معـلال بعدم احترام أحكام هـذا القانون وتتوفر
اجلمعية على أجل ثالثة (3) أشهر لرفع دعوى اإللغاء أمام

احملكمة اإلدارية اخملتصة إقليميا.

إذا صــدر قـــرار لــصــالح اجلـــمــعــيــةp �ــنـح لــهــا وجــوبــا
وصل تسجيل.

وفي هـذه احلالـةp �ـنح لـإلدارة أجل أقـصاه ثـالثة (3)
أشـهـر ابـتداء مـن تاريخ انـقـضـاء األجل اHـمـنـوح لـهـا لرفع
دعـــوى أمــام اجلـــهـــة الـــقــضـــائـــيــة اإلداريـــة اخملـــتــصـــة إللـــغــاء
تــــأســـيـس اجلـــمــــعـــيــــة. ويـــكــــون هـــذا الــــطـــعـن غـــيــــر مـــوقف

للتنفيذ.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : عنـد انـقـضاء اآلجـال اHـنـصوص عـلـيـها في
اHادة 8 أعالهp يـعد عدم رد اإلدارة xثـابة اعتـماد للجـمعية

اHعنية.

وفي هــذه احلـالـةp يــجب عـلى اإلدارة تــسـلـيم وصل
تسجيل للجمعية. 

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـرفـق الـتـصـريح الـتـأسـيـسي اHـذكـور في
اHادة 7 من هذا القانون xلف يتكون �ا يأتي : 

- طــلب تــســجــيل اجلـــمــعــيــة مــوقع من طــرف رئــيس
pؤهل قانوناHاجلمعية أو �ثله ا

- قــائـــمــة بــأســمــاء األعـــضــاء اHــؤســســـW والــهــيــئــات
التـنفـيذيـة وحالـتهم اHـدنيـة ووظائفـهم وعنـاوين إقامـتهم

pوتوقيعاتهم

- اHسـتخرج رقم 3 من صحيفـة السوابق الـقضائية
pWؤسسHلكل عضو من األعضاء ا

- نـــســـخـــتـــان (2) مـــطـــابــــقـــتـــان لألصـل من الـــقـــانـــون
 pاألساسي

- مـحـضـر اجلـمـعــيـة الـعـامـة الـتـأســيـسـيـة مـحـرر من
pقبل محضر قضائي

- الوثائق الثبوتية لعنوان اHقر. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق اجلمعيات وواجباتهاحقوق اجلمعيات وواجباتها

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــتــمــيــز اجلـمــعــيــات بـهــدفــهــا وتــسـمــيــتــهـا
وعـمـلـها عـن األحزاب الـسـيـاسـيـة وال �ـكـنـهـا أن تـكـون لـها
أيـة عـالقــة بـهــا سـواء أكــانت تنـظيـميـة أم هيـكلـيةp كـما
ال �كنها أن تتـلقى منها إعانات أو هـبات أو وصايا مهما

يكن شكلها وال يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها. 
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14 :  : يــحق ألي عــضــو في إحــدى اجلــمــعــيـات أن اHـاداHـادّة ة 
يـــشـــارك في هـــيـــئــاتـــهـــا الـــتــنـــفـــيـــذيــة فـي إطــار قـــانـــونـــهــا

األساسي وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  تــنـتــخب الــهـيــئـة الــتـنــفـيــذيـة لــلـجــمـعــيـة
وجتــدد حـسـب اHـبــاد  الــد�ــقـراطــيــة ووفق اآلجــال احملـددة

في قانونها األساسي.

pــــادّة ة 16 :  : �ــــنع أي شـــــخص مــــعــــنــــوي أو طــــبــــيــــعيHــــاداHا
أجنبي عن اجلمعيةp من التدخل في سيرها. 

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـكـتســب اجلمــعـية اHـعــتمـدة الـشـخــصـية
اHــعـــنـويــة واألهــلــيـة اHـــدنـيـة xــجـرد تــأسـيــسـهــا و�ـكــنـهـا

حينئذ القيام xا يأتي :

pالتصرف لدى الغير ولدى اإلدارات العمومية -

- الــتــقــاضي والــقـــيــام بــكل اإلجــراءات أمــام اجلــهــات
الــقـــضـــائـــيـــة اخملــتـــصـــةp بـــســـبب وقـــائع لـــهـــا عالقـــة بـــهــدف
اجلـــمـــعـــيـــة أحلـــقـت ضـــررا xـــصـــالح اجلـــمـــعـــيـــة أو اHـــصـــالح

pالفردية أو اجلماعية ألعضائها

- إبرام العقـود أو االتفاقيات أو االتفاقات التي لها
pعالقة مع هدفها

- القيام بكل نـشاط شراكة مع السلـطات العمومية
pله عالقة مع هدفها

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة أو الــعــقــاريــة مــجــانـا أو
xـــقــابل Hـــمــارســـة أنــشـــطــتــهـــا كــمـــا يــنـص عــلــيـه قــانـــونــهــا

pاألساسي

- احلــصـول عـلى الـهـبـات والـوصـايــا طـبـقـا لـلـتـشـريع
اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـجب عـلى اجلـمـعـيـات أن تـبـلغ الـسـلـطـات
pالـــعـــمـــومـــيــــة اخملـــتـــصـــة عـــنـــد عــــقـــد جـــمـــعـــيــــاتـــهـــا الـــعـــامـــة
بـــــالـــــتـــــعـــــديالت الـــــتـي تـــــدخل عـــــلـى قـــــانـــــونـــــهـــــا األســـــاسي
والـتـغـيـيـرات الـتي تـطـرأ عـلى هـيـئـاتـهـا الـتـنـفيـذيـة خالل
الـثالثW (30) يــومـا اHــوالــيــة لــلـمــصــادقــة عــلى الــقـرارات

اHتخذة.

ال يعـتد لدى الـغير بـهذه التـعديالت والتـغييرات إال
ابتـداء من تـاريخ نـشـرها في يـومـية إعـالميـة واحـدة على

األقل ذات توزيع وطني.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 19 :  : دون اإلخـالل بــــــــااللــــــــتــــــــزامــــــــات األخــــــــرى
اHنـصـوص عـلـيهـا في هـذا الـقـانـونp يجب عـلى اجلـمـعـيات

تـقـد¥ نـسخ مـن مـحـاضـر اجـتـمـاعـاتـهـا وتـقـاريـرهـا األدبـية
واHـالــيـة الـســنـويـة إلى الــسـلـطــة الـعـمــومـيـة اخملــتـصـة إثـر
Wخالل الـثالث pانـعقـاد جـمعـيـة عامـة عاديـة أو اسـتثـنـائيـة

(30) يوما اHوالية للمصادقة عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  :  يـــــعــــاقب عــــلـى رفض تـــــســــلــــيـم الــــوثــــائق
W18 و19 أعاله بــغـرامــة تـتــراوح بـ WـادتـHـذكــورة في اHا

ألفي دينار (2.000 دج) وخمسة آالف دينار (5.000  دج).

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــجب عــلى اجلــمـعــيــة أن تــكـتــتب تــأمــيــنـا
لضمان األخطار اHالية اHرتبطة xسؤوليتها اHدنية .

اHـاداHـادّة ة 22 :  : �ـكن اجلـمعـيـات اHعـتـمدة أن تـنـخرط في
جـمعيـات أجنـبية تـنشـد األهداف نـفسهـا أو أهداف �ـاثلة
في ظـل احـــتـــرام الــــقـــيم والـــثــــوابت الـــوطـــنــــيـــة واألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــتم إعالم الــوزيـر اHــكـلّـف بـالــداخـلــيـة مــسـبــقـا بــهـذا
االنــخـــراط الــذي يـــطــلـب رأي الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــشــؤون

اخلارجية.

لــلـــوزيــر اHــكــلّف بــالــداخــلــيــة أجل ســتــW (60) يــومــا
إلعالن قراره اHعلّل. 

وفي حـالـة الـرفضp يــكـون قـراره قـابال لــلـطـعن أمـام
اجلـهـة الـقـضـائـيـة اإلداريــة اخملـتـصـة الـتي يـجب أن تـفـصل

في مشروع االنخراط في أجل ثالثW (30) يوما.

23 :  : �ـــكن اجلـــمـــعـــيـــات أن تـــتـــعـــاون في إطـــار اHــاداHــادّة ة 
الـشــراكــة مع جـمــعــيـات أجــنـبــيــة ومـنــظـمــات دولــيـة غــيـر
حـــكــومـــيـــة تـــنـــشـــد نــفـس األهــداف فـي ظل احـــتـــرام الــقـــيم
والـثـوابت الـوطـنـيـة واألحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية

اHعمول بها.

يـــخـــضـع هــذا الـــتـــعـــاون بـــW األطـــراف اHـــعـــنـــيـــة إلى
اHوافقة اHسبقة للسلطات اخملتصة.

اHاداHادّة ة 24 :  : �كن اجلمعـية في إطار التـشريع اHعمول
به القيام xا يأتي:

- تـــنــظــيـم أيــام دراســيـــة ومــلـــتــقــيـــات ونــدوات وكل
pرتبطة بنشاطهاHاللقاءات ا

- إصدار ونـشـر نشـريات ومـجالت ووثائق إعالمـية
ومـطــويـات لــهــا عالقـة بــهـدفــهـا فـي ظل احـتــرام الـدســتـور

والقيم والثوابت الوطنية والقوانW اHعمول بها.
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الباب الثالث الباب الثالث 
تنظيم اجلمعيات وسيرهاتنظيم اجلمعيات وسيرها

الفصل األول الفصل األول 
القانون األساسي للجمعيات القانون األساسي للجمعيات 

اHـاداHـادّة ة 25 :  :  تـتـوفـر اجلمـعـيـة عـلى جـمـعـيـة عـامة وهي
الهيـئة العلـياp وعلى هيئـة تنفيـذية تقوم بـإدارة اجلمعية

وتسييرها .

اHــــاداHــــادّة ة 26 :  : تــــتـــشــــكل اجلــــمـــعــــيـــة الــــعـــامــــة من جــــمـــيع
أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت احملددة في

القانون األساسي للجمعية.

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــجب أن تـــتــضــمـن الــقــوانـــW األســاســيــة
للجمعيات ما يأتي :

pهدف اجلمعية وتسميتها ومقرها -

pط التنظيم ومجال االختصاص اإلقليمي® -

pحقوق وواجبات األعضاء -

- شـروط وكـيــفـيـات انـخــراط األعـضـاء وانــسـحـابـهم
pوشطبهم وإقصائهم

 pرتبطة بحق تصويت األعضاءHالشروط ا -

- قـواعـد وكيـفـيـات تعـيـW اHـنـدوبW في اجلـمـعـيات
pالعامة

- دور اجلـمـعـيـة الـعـامـة والـهـيـئـات الـتنـفـيـذيـة و®ط
pسيرها

- طـريقة انتخـاب وجتديد الهـيئات التنـفيذية وكذا
 pمدة عهدتهم

- قـواعــد الــنــصــاب واألغــلــبـيــة اHــطــلــوبــة في اتــخـاذ
pقرارات اجلمعية العامة والهيئات التنفيذية

- قـــــواعـــــد وإجـــــراءات دراســــــة تـــــقـــــاريـــــر الـــــنـــــشـــــاط
واHصادقة عليـها وكذا رقابة حسابـات اجلمعية واHصادقة

pعليها

Wــتـعـلــقـة بـتــعـديل الــقـوانـHالـقـواعــد واإلجـراءات ا -
pاألساسية

- قـــواعـــد وإجــــراءات أيـــلـــولـــة األمالك فـي حـــالـــة حل
pاجلمعية

- جـرد أمالك اجلـمعـيـة من قـبل مـحـضـر قضـائي في
حالة نزاع قضائي.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـجب أن ال تــتـضـمن الـقــوانـW األسـاسـيـة
لـلـجمـعيـات بـنودا أو إجـراءات تـميـيزيـة تـمس باحلـريات

األساسية ألعضائها.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
موارد اجلمعيات وأمالكهاموارد اجلمعيات وأمالكها

اHاداHادّة ة 29 :  :  تتكون موارد اجلمعيات �ا يأتي :

pاشتراكات أعضائها -

pرتبطة بنشاطاتها اجلمعوية وأمالكهاHداخيل اHا -

pالهبات النقدية والعينية والوصايا -

pمداخيل جمع التبرعات -

- اإلعـــانـــات الـــتــي تـــقـــدمـــهـــا الـدولـة أو الـواليـة
أو البلدية.

30 :  : مع مـــراعــــاة أحـــكـــام اHـــادة 23 أعـالهp �ـــنع اHــاداHــادّة ة 
عـــلـى أيـــة جـــمـــعـــيـــة احلـــصـــول عـــلى أمـــوال تـــرد إلـــيـــهـــا من
pتـنــظـيـمــات أجـنـبــيـة ومـنــظـمـات غــيـر حـكــومـيـة أجــنـبـيـة
ماعدا تلك الناجتة عن عالقات التعاون اHؤسسة قانونا.

ويخضع هذا التمـويل إلى اHوافقة اHسبـقة للسلطة
اخملتصة.

31 :  : يــجب أالّ تــســتــخــدم اHــوارد الــنـاجــمــة عن اHـاداHـادّة ة 
نــــشـــاطــــات اجلـــمــــعــــيـــة إال لــــتـــحــــقــــيق األهــــداف احملـــددة في

قانونها األساسي والتشريع اHعمول به. 

يـعـتبـر اسـتـعمـال مـوارد اجلـمـعيـة وأمالكـهـا ألغراض
شـخصية أو أخرى غـير تلك اHنـصوص عليهـا في قانونها
األساسيp تـعسـفا في استـغالل األمالك اجلمـاعيـة ويعاقب

عليهp بهذه الصفةp طبقا للتشريع اHعمول به.

32 :  : ال تقـبل الـهـبات والـوصـايا اHـقـيدة بـأعـباء اHاداHادّة ة 
وشـــروط إال إذا كـــانت مـــطـــابـــقـــة مع الـــهـــدف اHـــســطـــر في

القانون األساسي للجمعية وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 33 :  : �ـكن اجلمـعـيـات أن تـستـفـيـد من مـداخيل
نـاجـمـة عـن اHـسـاعـدات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 34 من
هـذا الــقــانــون والـتــبــرعـات الــعــمــومـيــة اHــرخص بــهـا وفق
الـــشــــروط واألشـــكـــال اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في الـــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـجب أن تسـجل جميع اHـوارد واHداخـيل وجوبا في
حساب إيرادات ميزانية اجلمعية.
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34 :  : �ـكن جـمعـية مـعـنيـة تـعتـرف لهـا الـسلـطة اHاداHادّة ة 
العـمومية أن نـشاطهـا ذو صالح عام و/أو منـفعة عـمومية
أن تـسـتـفيـد من إعـانـات ومـسـاعـدات مـاديـة من الـدولة أو
الـــواليـــة أو الـــبـــلـــديـــة وكـل مــســـاهـــمـــة أخـــرى ســـواء كـــانت

مقيدة أو غير مقيدة بشروط.

وإذا كــــانـت اإلعــــانـــات واHــــســــاعــــدات واHــــســــاهــــمـــات
اHــمـــنــوحــة مـــقــيـــدة بــشــروطp فـــإن مــنــحـــهــا يــتـــوقف عــلى
الـتــزام اجلـمـعـيــة اHـسـتـفــيـدة بـدفـتـر شــروط يـحـدد بـرامج

النشاط  وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع اHعمول به.

حتدد شـروط وكيـفيـات االعتـراف بالـصالح الـعام أو
اHنفعة العمومية عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يـــخــضـع مــنـح اإلعــانـــات الــعـــمــومـــيـــة لــكل
جــــمــــعــــيــــة إلى إبــــرام عــــقــــد بــــرنــــامـج يــــتالءم مع األهــــداف
اHــســطــرة من طــرف اجلــمــعــيــة ومــطــابق لــقــواعــد الــصــالح

العام.

وال تـمـنح إعـانـات الدولـة واجلـمـاعـات احمللـيـة إال بـعد
تــقـد¥ حـالـة صـرف اإلعــانـات اHـمـنـوحــة سـابـقـاp ويـجب أن
تـعـكـس مـطــابـقـة اHــصـاريف الــتي مـنــحت من أجــلـهـا ذات

اإلعانات.

36 :  : دون اإلخالل بـــــأحـــــكـــــام اHــــادة 16 من هـــــذا اHــــاداHــــادّة ة 
الــقـانـونp تـخـضع اإلعـانـات واHـســاعـدات الـعـمـومـيـة الـتي
تـمنـحهـا الدولـة واجلمـاعات احملـليـة لقـواعد اHـراقبـة طبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  : يــــؤدي اســــتــــخــــدام اجلــــمـــــعــــيــــة لإلعــــانــــات
واHـــســــاعــــدات واHــــســــاهـــمــــات ألغــــراض أخــــرى غــــيـــر تــــلك
p34 و35 من هــذا الــقــانــون WــادتـHــنــصـوص عــلــيـهــا في اHا
إلى تــعـــلــيـــقــهــا أو ســـحــبـــهــا نــهـــائــيـــاp مــا لم تـــرخص بــذلك

السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها. 

اHــــاداHــــادّة ة 38 :  : يــــجب عــــلـى اجلــــمــــعـــيــــة أن تــــتــــوفــــر عــــلى
مــحـاســبــة مـزدوجــة مـعــتــمـدة من قــبل مــحـافـظ حـســابـات.
ويـجب أن تـتـوفـر عـلى حـسـاب وحـيـد مـفـتـوح لـدى الـبـنك

أو لدى مؤسسة مالية عمومية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
تعليق اجلمعيات وحلهاتعليق اجلمعيات وحلها

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يـعـلق نـشـاط كل جـمـعيـة أو حتـل في حـالة
التدخل في الشؤون الـداخلية للبالد أو اHـساس بالسيادة

الوطنية.

اHاداHادّة ة 40 :  : يـؤدي خـرق اجلـمـعيـة للـمواد 15 و18 و19
 و28 و30 و55 و60 و63 مـن هــــذا الـــقـــانـــونp إلـى تــــعـــلــيق

نشاطها Hدة ال تتجاوز ستة (6) أشهر.

pـادّة ة 41 :  : يـســبق قـرار الــتـعـلــيق لـنــشـاط اجلـمــعـيـةHـاداHا
إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد. 

pعنـد انقضاء أجل ثالثة (3) أشهـر من تبليغ اإلعذار
وإذا بـقي اإلعـذار بـدون جدوىp تـتـخذ الـسـلطـة الـعمـومـية
اخملتـصة قـرارا إداريا بـتعـلـيق نشـاط اجلمـعيـة ويبـلغ هذا
الـقــرار إلى اجلــمــعـيــةp ويــصـبـح الـتــعــلـيـق سـاري اHــفــعـول

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

لــلــجــمـعــيــة حق الــطــعن بــاإللـغــاء في قــرار الــتــعــلـيق
أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

42 :  : �ـــكـن أن يـــكـــون حل اجلــــمـــعـــيـــة إراديـــا أو اHــاداHــادّة ة 
مـعلنـا عن طريق الـقضاء ويـبلغ لـلسـلطة الـتي منـحت لها

االعتماد. 

يـعـلن احلل اإلرادي من طـرف أعـضـاء اجلـمـعـيـة طـبـقـا
لقانونها األساسي.

إذا كـانت اجلـمـعـية اHـعـنـيـة تـمـارس نـشـاطـا مـعـتـرفا
به كنـشاط ذي صالح عـام و/أو ذي منفـعة عمـوميةp تـتخذ
pالـــســلـــطــة الـــعــمــومـــيــة اخملـــتــصـــة الــتـي أخــطـــرت مــســـبــقــا
الــتــدابــيــر اHالئـــمــة أو تــكــلف من يــتــخــذهــا قــصــد ضــمــان

استمرارية نشاطها.

اHــــاداHــــادّة ة 43 :  : دون اإلخالل بـــــالــــقــــضــــايــــا اHــــرفــــوعــــة من
أعضاء اجلمعيةp �كن طلب حل اجلمعية أيضا من قبل :

- الـسـلطـة الـعمـومـية اخملـتـصة أمـام احملـكمـة اإلدارية
اخملتـصـة إقلـيـميـا عـندمـا تـمارس هـذه اجلـمعـيـة نشـاطا أو
عــدة أنــشـطــة أخــرى غـيــر تــلك الــتي نص عــلـيــهــا قـانــونــهـا
األسـاسي أو حصـلت عـلى أموال تـرد إليـهـا من تنـظيـمات
أجـنــبـيــة خـرقــا ألحـكــام اHـادة 30 من هــذا الـقــانـون أو عــنـد

pإثبات توقفها عن �ارسة نشاطها بشكل واضح

- الـغـيـر في حـالـة نـزاع حـول اHـصـلـحـة مع اجلـمـعـيـة
أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اHاداHادّة ة 44 :  : يتـرتب عن احلل اإلرادي لـلجـمعـية أيـلولة
األمالك اHنقولة والعقارية طبقا للقانون األساسي.

pـعـلن عن اجلـهـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصـةHفي حـالـة احلـل ا
تـتم أيـلـولــة األمالك طـبـقـا لـلـقــانـون األسـاسي مـا لم يـقض

قرار العدالة بخالف ذلك.
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pأعــضـاء اجلـمــعـيـة Wـادّة ة 45 :  : تـخــضع الـنـزاعــات بـHـاداHا
مـهمـا كانت طـبـيعـتـهاp لـتطـبـيق القـانـون األساسيp وعـند

االقتضاءp للجهات القضائية اخلاضعة للقانون العام.

اHــاداHــادّة ة 46 :  : يــتــعـــرض كل عــضـــو أو عــضــو مـــســيــر في
جـمـعــيـة لم يـتم تـســجـيـلـهـا أو اعــتـمـادهـاp مـعــلـقـة أو مـحـلـة
ويــسـتــمــر في الــنــشـاط بــاســمـهــاp إلى عــقــوبـة احلــبس من
ثالثـــة (3) أشــهـــر إلى ســتــة (6) أشـــهــر وغـــرامــة من مـــائــة
ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج) إلى ثـالثــــــمــــــائـــــة ألـف ديــــــنـــــار

(300.000 دج).

الباب الرابعالباب الرابع
اجلمعيات الدينية واجلمعيات ذات الطابع اخلاصاجلمعيات الدينية واجلمعيات ذات الطابع اخلاص

الفصل األولالفصل األول
اجلمعيات الدينيةاجلمعيات الدينية

اHـاداHـادّة ة 47 :  : مـع مـراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونp يــخـضع
تأسيس اجلمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اجلمعيات ذات الطابع اخلاصاجلمعيات ذات الطابع اخلاص

pــــــادّة ة 48 :  : تـــــــعـــــــد جــــــمـــــــعـــــــيـــــــات ذات طـــــــابـع خــــــاصHــــــاداHا
اHؤسسات والوداديات واجلمعيات الطالبية والرياضية.

القسم األول القسم األول 
اHؤسساتاHؤسسات

اHــاداHــادّة ة 49 :  : اHــؤســســة هــيــئـــة ذات طــابع خــاص تــنــشــأ
xـــــبــــادرة مـن شــــخـص أو عــــدة أشـــــخــــاص طـــــبــــيـــــعــــيــــW أو
مــعـــنــويــW عـن طــريق أيـــلــولــة أمـــوال أو أمالك أو حــقــوق
مـوجـهـة لـتـرقـيــة عـمل أو نـشـاطـات مـحـددة بـصـفـة خـاصـة.
و�ــكــنــهــا أيـــضــا اســتالم هــبــات ووصــايــا حــسب الــشــروط

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 50 :  : يـحـرر الــعـقـد اHـنــشئ لـلـمــؤسـسـة xـوجب
عـــقــد مـــوثق بـــطــلب مـن اHــؤسسp تـــذكــر فـــيه  الـــتــســـمــيــة
واHـــــوضـــــوع والــــــوســـــائل واألهــــــداف اHـــــنـــــشــــــودة من هـــــذه
اHؤسـسة ويـعـW الشـخص أو األشخـاص اHـكلـفW بـوضعـها

حيز التنفيذ.

ال �ـكن أن يـكـون اHوضـوع مـخـالـفـا للـنـظـام الـعام أو
�س بالقيم والثوابت الوطنية.

تـكتـسب اHـؤسسـة الشـخـصيـة اHـعنـوية بـعـد اكتـمال
شـــكـــلـــيــات اإلشـــهـــار اHـــطـــلـــوبـــة قــانـــونـــا وال ســـيـــمـــا نـــشــر
W(2) إعالمـيـت Wـوثق في يـومـيـتHمـسـتـخـرج من الـعـقـد ا

على األقل ذات توزيع وطني.

اHـاداHـادّة ة 51 :  : تـعـتـبـر اHـؤسـســة جـمـعـيـة في مـفـهـوم هـذا
الـــقــــانــــونp إذا قــــام األشـــخــــاص اHــــكــــلـــفــــون بــــتــــســـيــــيــــرهـــا
بـالــتـصـريـح بـهـا لــدى الـســلـطــة الـعــمـومــيـة اخملـتــصـة. وفي
خالف ذلـكp فــإنــهــا تــســيــر xــوجب قــواعــد الــقــانــون الــعــام

وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون.

52 :  : إذا تــقــدمت الــهــيــئــات اHــكــلــفــة بــتــســيــيــر اHـاداHـادّة ة 
اHــؤســســـة بــطــلب الــتـــســجــيلp فــإن هـــذه األخــيــرة تــخــضع
لــقــواعــد الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانـون.
وتـــكــتــسب اHـــؤســســة بــعـــد هــذه الــشــكـــلــيــات الــشـــخــصــيــة

اHعنوية بصفة جمعية.

تـخـضع اHـؤســسـة في مـجـال �ــارسـتـهـا لـنــشـاطـاتـهـا
وفي عالقـاتـهـا مع الـسـلـطـة الـعـمـومـيـة اخملـتـصـة إلى نـفس
الـواجـبـات وتسـتـفـيـد من نـفس احلـقـوق اHـنـصـوص عـلـيـها

بالنسبة للجمعيات.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 53 :  :  �ــــــــكـن أن تــــــــوصـف "بـــــــــاHــــــــؤســــــــســــــــات"
اجلـــمـــعـــيـــات اHـــنــشـــأة مـن طــرف أشـــخـــاص طـــبـــيـــعـــيــW أو
معنويW من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو
مـعـترف بـهـا مع شـخص أو عـائلـة قـصـد �ارسـة نـشـاطات

لها عالقة بهؤالء.

غــــيــــر أن هــــذه اHــــؤســــســـات ال �ــــكــــنــــهــــا اســــتــــعــــمـــال
تسـميات هـؤالء األشخـاص أو العائـلة إال xـوجب ترخيص

من أصحاب هذا احلق مكرس بعقد رسمي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 54 :  : تــخــــضـع اجلـــمـــعـــيــات اHـــنـــشــأة مـن طــرف
أشــــخـــاص طـــبـــيــــعـــيـــW أو مـــعــــنـــويـــW ســــواء أكـــانت حتت
تـسـميـة " مـؤسـسـة " أم ال والـتي تهـدف إلى تـخـلـيـد ذكرى
حـدث أو مـكـان مـرتـبط بـتـاريخ الـبالدp أو اسـتـعـمـال رمـز
أو ثابت من ثوابت األمةp إلى الـتسليم اHسبق لترخيص

خاص باHوضوع من طرف اإلدارة اHؤهلة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 55 :  : تــخـــضع "اHــؤســســـات" اHــنــشـــأة تــطــبـــيــقــا
ألحــــكــــام اHــــادتــــW 51 و52 مـن هـــــذا الــــــقــــــانـــــون  لــــــقــــــواعـــــد

التصريح والتسجيل.

تــخــضع اHــؤســســات في مــجــال �ــارســة نــشــاطــاتــهـا
وعالقـــاتـــهــا مـع الــســـلـــطــة الـــعـــمـــومــيـــة اHـــؤهـــلــة إلـى نــفس
الـــــواجــــــبـــــات وتـــــســـــتـــــفـــــيــــــد من نـــــفـس احلـــــقـــــوق اHـــــقـــــررة

للجمعيات.
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يجب عـلى "اHؤسـسات" الـتي § إنشـاؤها سـابقا من
أجل األهــــداف اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 53 أعالهp أن
تـتـطـابق مع أحـكـام هذا الـقـانـون في أجل سـنـة ابـتداء من

تاريخ صدوره. 

القسم الثانيالقسم الثاني
الودادياتالوداديات

اHـاداHـادّة ة 56 :  : تـنـشأ اجلـمـعـيات اHـدعـوة "الـوداديات" من
قبل أشخاص طبيعيW وتهدف إلى:

- جتــــديـــد عـالقـــات الــــصـــداقــــة واألخـــوة والــــتــــضـــامن
اHـــقـــامــــة خالل مــــراحل من الــــعـــيش اHــــشـــتــــرك وتـــتــــمـــيـــز

pبارتباطها بقيم متبادلة خالل أحداث خاصة

- تــخـلـيــد هـذه الــروابط والـقـيـم  واالحـتـفــال بـهـا في
إطار الذاكرة اجلماعية.

تــخــضـع هــذه اجلــمــعــيــات إلـى نــظــام الــتــصــريح دون
سواه. 

57 :  : يــجب عــلى الــوداديــات الــتي § إنــشــاؤهــا اHـاداHـادّة ة 
سـابـقـا أن تـتــطـابق مع أحـكـام هـذا الــقـانـون في أجل سـنـة

ابتداء من تاريخ صدوره.

القسم الثالث القسم الثالث 
اجلمعيات الطالبية والرياضيةاجلمعيات الطالبية والرياضية

اHـاداHـادّة ة 58 :  : تـخـضـع اجلـمـعـيـات الـطـالبـيـة والـريـاضـيـة
وكـــذا االحتـــاديــــات الـــريـــاضـــيـــة  والـــرابـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة
والــــنـــوادي الــــريــــاضـــيــــة الــــهـــاويــــة ألحـــكــــام هــــذا الـــقــــانـــون

ولألحكام اخلاصة اHطبقة عليها.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اجلمعيات األجنبيةاجلمعيات األجنبية

اHــاداHــادّة ة 59 :  : تـــعــد جـــمـــعــيـــة أجـــنــبـــيـــة في مــفـــهـــوم هــذا
القانونp كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها : 

- مقـر باخلـارج و§ اعتـمـادها به واالعـتراف بـها و§
pالترخيص لها باإلقامة على التراب الوطني

- مـقر عـلى التـراب الوطـني وتسـيّر كـليـا أو جزئـيا
من طرف أجانب.

60 :  : يـجـب أن يــكـون األشــخــاص الــطــبــيــعــيـون اHـاداHـادّة ة 
األجـانب اHـؤسـسـون جلـمـعـية أجـنـبـيـة أو أعـضـاء فـيـها في

وضعية قانونية جتاه التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 61 :  : يـخـضع طـلب إنـشـاء جـمـعـيـة أجـنـبيـة إلى
االعـــتــمــاد اHـــســبق مـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــداخــلـــيــة الــذي
يـــتـــوفـــر بـــعــــد اســـتـــطالع رأي وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة
ووزيــر الـقــطـاع اHــعـني عــلى أجل تــسـعـW (90) يــومــا Hـنح

االعتماد أو رفضه.

اHاداHادّة ة 62 :  : يتكون ملـف إنشاء اجلمعيـة األجنبية من
الوثائق اآلتية : 

pكلف بالداخليةHطلب اعتمـاد موجه إلى الوزير ا -
pWؤسسHموقع قانونا من جميع األعضاء ا

- نـسخ مـن شـهـادات اإلقــامـة ذات صالحـيــة لألعـضـاء
pمن جنسيات أجنبية WؤسسHا

- نـــســـخـــتـــان (2) أصـــلـــيـــتـــان من مـــشـــروع الـــقـــانــون
األســاسي مــصــادق عــلــيه من اجلــمــعــيــة الــعــامــةp إحــداهــمـا

pمحررة باللغة العربية

- محـضر اجـتمـاع اجلمعـية الـعامـة التـأسيـسيـة معد
pمن قبل محضر قضائي

- وثائق إثبات وجود اHقر.

اHـاداHـادّة ة 63 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـواد من 59 إلى
62 من هذا القانـونp يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد

Wجــمــعــيــة أجــنــبـــيــة تــنــفــيــذ أحــكــام يــتــضــمــنــهــا اتــفــاق بــ
احلــكـــومــة وحــكــومــة الــبـــلــد األصــلي لــلــجــمـــعــيــة األجــنــبــيــة
لتـرقـية عـالقات الـصـداقة واألخـوة بـW الشـعب اجلـزائري

والشعب اHنتمية إليه اجلمعية األجنبية.

اHــاداHــادّة ة 64 :  : يــبـــلغ الــقـــرار الــصـــريح لــلـــوزيــر اHـــكــلف
بـالــداخـلـيـة بــرفض االعـتـمــاد إلى اHـصـرحــW. ويـكـون هـذا

القرار قابال للطعن أمام مجلس الدولة.

65 :  : دون اإلخالل بـــتــــطـــبـــيـق األحـــكـــام األخـــرى اHــاداHــادّة ة 
لـــلــتــشــريع والــتــنـــظــيم اHــعــمــول بــهــمـــاp يــعــلق أو يــســحب
االعــتــمــاد اHــمــنــوح جلــمــعــيــة أجــنــبــيــة xــقــرر من الــوزيــر
اHـكـلـف بـالـداخــلـيـة عــنـدمــا تـقـوم هــذه اجلـمــعـيـة xــمـارسـة
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نشاطات أخرى غيـر تلك التي تضمنها قانونها األساسي
أو تــتـدخل بــصـفـة صــريـحــة في الـشـؤون الــداخـلــيـة لـلــبـلـد

اHضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:

pبالسيادة الوطنية -

pبالنظام التأسيسي القائم -

pبالوحدة الوطنية أو سالمة التراب الوطني -

pبالنظام العام واآلداب العامة -

- بالقيم احلضارية للشعب اجلزائري.

اHـاداHـادّة ة 66 :  : يـجب أن يـبـلغ الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـية
بـــكل تــــعـــديل في هــــدف اجلـــمـــعـــيـــة األجـــنــــبـــيـــة وقـــانـــونـــهـــا
األساسي ومـكـان إقامـتهـا وأي تـغيـير في هـيـئات إدارتـها
أو قــيــادتــهـا وكــذا كل الــوثــائق اHــذكــورة  في اHـادة 18 من

هذا القانون. 

ويـــتـــعــW عـــلـى اجلـــمـــعــيـــة أن تـــعـــلـم الــوزيـــر اHـــكـــلف
بــالــداخــلـــيــة بــكل تــوقـف عن �ــارســة نــشــاطـــاتــهــا عــنــدمــا

يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 67 :  : يـجب أن تــتـوفـر اجلـمـعـيــة األجـنـبـيـة عـلى
حساب مفتوح لدى بنك محلي.

يـخـضع الـتـمـويـل الـذي تـسـتـلـمه اجلـمـعـيـة األجـنـبـيـة
من اخلارج لتغطـية نشاطاتها والذي �كن أن يحدد سقفه

عن طريق التنظيمp إلى التشريع اخلاص بالصرف.

68 :  : ال �ـــــكـن أن يــــتـــــجـــــاوز تـــــوقـــــيف نـــــشــــاط اHــــاداHــــادّة ة 
اجلمـعية األجنـبية مـدة سنة واحـدة. ويتبع هـذا التوقيف

بإجراءات حتفظية.

يؤدي سـحب االعـتـماد إلـى حل اجلمـعـيـة األجنـبـية
وأيلولة أمالكها طبقا لقانونها األساسي.

اHاداHادّة ة 69 :  :  تـتوفر اجلمـعية في حـالة تعلـيق االعتماد
أو سحبه كمـا هو منصـوص عليه في اHادة 65 أعالهp على
أجـل أربــعـة (4) أشــهـر لــرفع طــعن بــإلــغــاء الــقـرار اإلداري

أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

الباب السادسالباب السادس

أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

الفصل األول الفصل األول 

أحكام انتقالية أحكام انتقالية 

اHـاداHـادّة ة 70 :  : يــتـعــW عــلى اجلـمــعـيــات اHــؤسـســة بـصــفـة
قــــــانـــــونــــــيـــــة فـي ظل الــــــقـــــانــــــون رقم 90-31 اHـــــؤرخ في 4
ديسـمبر سنة 1990 واHذكور أعـالهp أن تتطابق مع أحكام
Wهـذا الــقـانـون فـي أجل أقـصـاه ســنـتـان (2) بـإيـداع قـوانـ
أسـاسيـة جـديـدة مطـابـقـة لهـذا الـقانـون. وفي حـالـة جتاوز
هذا األجل تقرر السلطة اخملتصة حل اجلمعيات اHعنية. 

اHــاداHــادّة ة 71 :  : تـــخـــضع لـــنـــفـس الـــشـــروطp الـــتـــجـــمـــعــات
اHـــــنـــــشـــــأة فـي شـــــكل احتـــــادات أو احتـــــاديـــــات أو احتـــــادات
اجلـمـعــيـات والـهــيـاكل اHـرتــبـطـة بــهـا تـطــبـيـقــا ألحـكـام هـذا
الــقــانــون واألحـــكــام الــتــشــريــعــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة األخــرى

اخلاصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 72 :  : يـتــعـW عـلى اHــؤسـسـات الـتي لــيـست لـهـا
صفـة اجلمـعيـة في مفـهوم أحـكام اHـادتW 51 و54 أعالهp أن
تـتـطابق وأحـكـام هذا الـقـانون في أجل سـنـتW (2) ابـتداء

من تاريخ صدوره. 

اHـاداHـادّة ة 73 :  : يــلـغـى الـقــانـون رقم 90-31 اHـؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

واHتعلق باجلمعيات.

اHاداHادّة ة 74 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد  عبد  العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة


