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   أدناه، أمساؤهم املبّينة املصرحون يؤسس :األولى المادة

   األساسي، نالقانو  وهلذا ،2012 ايفج 12 يف املؤرخ 06/ 12 رقم القانون ألحكام ختضع مجعية

  
 رقم  االسم الّلقب والية مقر اإلقامة

 1  ��د ا���د إ�ن �� �� �����

 2  ��د�س را��ل ���ط���

 3  د�را �را�ش �����

 4  ���د ط��ش ا�زا�ر

 5  �و�ف وردان ا�زا�ر

�ر �ر�وس ا�زا�ر�  6 

 7  را�" ���!� � ��ر

 8  ���س إ�ن �دا�$ �زي وزو

 9  �و��ر �ود�ن ���ط���

 10  د�ن�زا %�وش �����

 11  ���د ا���ر %�' �&د �����ن

�� 12  ر%�د ��دي ��

 13  ھراط� �وام �����

 14  ��ر +د�*$ �����ن

 15  ��ر ز�� ن ا�زا�ر

 16  ��ر  �روس �زي وزو

 17  �و�ف ر��ح �������ت

 18  +و/��ن �دادى �ط�ف

 19  د�س�� �0وا�$ �����

 20  �زاد�ن �ودر�وع ����دة

 21  ���ود ر��ض �3ول ���ل

 22  ���د ���دوش �ط�ف

 23  ����� ��دو�$ � �دة

 24  ��د ار���ن ����ر �زي وزو

 25  ���د ���ف �����

 26  ��د ار���ن ���3%$ �%�ر

 27  ��در د�دوح ���ط���
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  األول البـــاب

  األول الفصل

  عامة أحكام

 ـ ومداه الجمعية عمل ةمدّ  ـ المقر ـ الهدف ـ الموضوع ـ التسمية

 

   اجلمعية تسمى :02 المادة

  الجمعية الجزائرية للضوئيات و الفوتونيات
  

 واملنخرطون املؤسسون يشرتك علمية مجعية هي الجزائرية للضوئيات و الفوتونيات الجمعية :الجمعية :03 المادة

 الصاحل إطار يف وتشجيعه نشاطها ترقية أجل من مربح غري ولغرض تطوعية بصفة ووسائلهم معارفهم تسخري يف

 املعمول والتنظيمات القوانني وأحكام العامة واآلداب بالنظام املساس ودون الوطنية  والقيم الثوابت خمالفة دون العام

 .ا
 

  :إىل أساسا اجلمعية دف :04 المادة
 
�و���ت � ز�ز ����� - .ا��وث وا+���� ���6ت ا� ��م /5 ا�+ر��ت وا

�و���ت وا�+ر��ت �8� - .ا;/راد أو ا�ؤ���ت ا ���� /5 ���ل ا

  .نوا��6+�د�� نا��6���� �نا>��� ����س -

- ��  .��ظ�م ���*��ت ����� وط��� و دو


	���  ا���!�� ا��ظ��ت ا ���� �8 � ز�ز ا &��ت -�� .دو5او ا��ط�� �ا�

�  رى �Aر �� +ر�ت �@و�� 0د ا�� �� �?ن 6 �� $ إ$ ��*�ق أھداف أ

  : ب كائن اجلمعية مقر يكون :05 المادة
�5�D �1 ا�2��م و ا�>-�������ا�����C ا�� �����E��ATRST ،  رع :��>�ر�G(ENSA) ر�H�ص ب  ،:

  .ا��NاM� ا���L�2 ،ا���اش ،.?�ن :�دي 62

 .لعامةا اجلمعية من بقرار إالّ  املقر هذا نقل نال ميك به املعمول التشريع مراعاة ومع

 

 غير محددة الجمعية عمر مّدة :06 المادة

 

 .التراب الوطني مستوى على نشاطاا متارس و القانونية واألهلية املعنوية بالشخصية اجلمعية تتمتع :07 المادة
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 ظل يف دفها عالقة هلا ومطويات إعالمية ووثائق وجمالت نشريات ونشر بإصدار للجمعية يسمح :08 المادة

 .العربية باللغة حمررا الرئيسي البيان يكون أن على ا، املعمول والقوانني الوطنية  والثوابت والقيم لدستورا احرتام
 

الثــانـــي الفصل  

ـ وحقوقهم اجباتهموو  األعضاء وانسحاب إنضمام وكيفيات شروط ـ  

  

 .شرفيين أعضاءو ناشطين أعضاءو مؤسسين أعضاء من اجلمعية تتكون :09 المادة

ا���ر��ت 
	�م ���� �حيث  اجلمعية مكتب اقرتاح على بناء الشريف العضو صفة العامة اجلمعية مداولة ختول

  .ا����ول ���
 

 06-12 رقم القانون من 4 املادة السيما به، املعمول التشريع يف عليها املنصوص الشروط على زيادة :10 المادة

  :  اجلمعية يف الناشط العضو يف تتوفر أن بجي باجلمعيات، املتعلق 2012 جانفي 12 يف املؤرخ

  ?ھداف ا�� �����0��  ھ��� أو %�ص أي
 

  اجلمعية، مكتب ويقبله ،الطلب صاحب يوقعه كتايب بطلب اجلمعية إىل االنضمام يتم :11 المادة

  .االخنراط بطاقة مبنح العضو صفة تثبت

  

  :اآلتية لألسباب اجلمعية يف العضو صفة تفقد :12 المادة

  .كتابيا مقدمة ستقالةاال - 

  .الوفـــاة - 

  .رغم حصوله على اندار سنتني ملدة االشرتاكات دفع عدم - 

  .اجلمعية حل - 

 .الشطب لدواعي أخالقية -
  

  .االشرتاكات استيفاء شريطة اجلمعية مستويات مجيع على والرتشح التصويت يف احلق له عضو كل  :13 المادة
  

  

  الثـــاني البــاب

   ـ الجمعية أجهزة وسيـــــر تنظيــــم ـ

  و إداري تنفيذي ومكتب عامة مجعية اجلمعية تضم
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   األول الفصــل

  ـ العامة الجمعية ـ
  

 02تعني كل والية حيث  التنفيذية اهليئة أعضاء إىل باإلضافة الواليات، ممثلي العامة اجلمعية تضم :14 المادة

   .  عن طريق االنتخابات يعني املندوبني. منديني
  

  سنتين ) 02( هي العامة للجمعية االنتخابية املدة :51 المادة

  

  :  مبايلي العامة اجلمعية تتكفل :16 المادة

 األدبية والوضعية املايل، التسيري تقارير النشاطات، ونتائج جدول خيص فيما برأيها اإلدالء - 

  .للجمعية

  .تعديالا إىل باإلضافة للجمعية، الداخلي والنظام األساسية القوانني على املصادقة - 

  .جتديده وكذا التنفيذي، املكتب بانتخاب القيام - 

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

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

  .للجمعية املسطرة

 .السنوية االشرتاكات مبلغجعة املصادقة و مرا - 

  .العقارات اقتناء على املوافقة ومتابعة استشارية، أجهزة إنشاء على املوافقة - 

  .اجلمعية إىل االنضمام خيص فيما املقدمة الطعون دراسة - 

  .االنضباط قضايا يف النهائي البث - 

 .السنوية االشرتاكات مبلغ حتديد - 
  

  ،السنة مرة في األقل على عادية ةدور  يف العامة اجلمعية جتتمع :17 المادة

 املكتب أعضاء من بطلب أو اجلمعية، رئيس من بطلب ذلك، إىل احلاجة دعت كلما عادية غري دورة يف وجتتمع

  .أعضائها من 2/3 بطلب أوالتنفيذي 

 .الجمعية رئيس حمل للرئيس األول النائب أو العام األمين حيل األخريتني ا احلالتني هاتني يف و

 

 سجل يف االستدعاءات وتسجل القانون، هذا من 17 املادة حلكام وفقا العامة اجلمعية تستدعى :18 دةالما

  .يوما 45 أقصاه أجل يف العامة اجلمعية أعضاء عناوين إىل األعمال جبدول مرفقة كتابيا وترسل املداوالت
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أو  األعضاء من 1/3 حبضور إالّ  األول ءاالستدعا عند مقبولة بصفة املداولة العامة للجمعية ميكن ال :19 المادة

 للجمعية ميكن عندها يوما، 15 أقصاه أجل يف ثانية مرة العامة اجلمعية تستدعى النصاب، يكتمل مل وإذا ؛ممثلني

  .أعضائها حضور عدد كان مهما املداولة العامة

  

 ويف االجتماع، يف أو ممثلني ريناحلاض العامة اجلمعية أعضاءمن البسيطة  غلبيةاألب القرارات تتخذ :20 المادة

  .مرجح صوت مبثابة الرئيس تصويت يعترب األصوات تساوي حالة

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

  .فقط واحدة جللسة وصاحلة

  

  .اشرتاكاته يستويف مل من التنفيذية اهليئات مستوى على عليه ينتخب وال التصويت يف يشارك ال :21 المادة

  

 احلاضرين األعضاء قبل من ممضاة وتكون ،املداوالت سجل يف الزمين التسلسل وفق املداوالت تسّجل :22 المادة

  .االجتماع يف
  

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

  

  

  

  الثـــاني الفصـــل
  

  ـ التنفيذية الهيئة ـ

  

  : أعضاء 7 من متكون مكتب ويديرها اجلمعية يقود :24المادة 
 رئيس -

 نائب الرئيس -

 األمين العام -

  أمين المال -
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  أعضاء) 03(ثالثة  -

 لمدة سنتين  له حق العضوية الشرفية في المكتبالرئيس المنتهية واليته  - 
 :املكتب املنتخب يعني 

  أعضاء شرفيين) 03(ثالثة  -
  

 24 املادة يف عليه املنصوص الرتتيب حسب العامة اجلمعية قبل من املكتب أعضاء انتخاب يتم :25 المادة

  .مرة واحدة للتجديد وقابلة ،سنتين )02( ملدة أعاله،
  

  : مبايلي املكتب يكلف :26 المادة

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

  .العامة اجلمعية قرارات تنفيذ - 

  .اجلمعية ممتلكات تسيري - 

  .املساعدين ومهام نائب لكل واجبات حتديد - 

  .الداخلي النظام مشروع إعداد - 

  .الداخلي والنظام األساسي القانون تعديالت اقرتاح - 

  .النفقات مبالغ ضبط - 

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

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

  .اجلمعية عمل برنامج إعداد - 

  
  :ب مكلف فهو ذلك إىل باإلضافة

 التحقيق والبت يف عضوية األعضاء اجلدد؛ - 

 ؛يةجمعللمتخصصة ونشر جملة علمية  ضمان تنظيم اللقاءات العلمية - 

  .رصيد وثائقيإنشاء  - 
  

 جيتمع أن وبإمكانه رئيسه، من بدعوى ،سنةال فيمرتين  األقل على يف دورة عادية املكتب جيتمع :27 المادة

  .املكتب أعضاءمن  2/3 بطلب يف دورة استثنائية كذلك
  

البسيطة  غلبيةاألب القرارات املكتب ويتخذ. أعضائهمن  2/3 حبضور إالّ  املكتب اجتماعات تصح ال :28 المادة

  .مرجحا صوتا الرئيس صوت يعترب األصوات تساوت وإذا ه،أعضائمن 
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  : مبايلي مكلف وهو املدنية، احلياة أعمال مجيع يف اجلمعية الرئيس ميثل :29 المادة

  .العمومية السلطات لدى اجلمعية متثيل - 

  .اجلمعية باسم التقاضي - 

  .املدنية باملسؤولية املرتبطة النتائج يضمن تأمني اكتتاب - 

  .املناقشات وتسيري رئاسة اجلمعية، ةأجهز  استدعاء - 

  .العامة اجلمعية دورات أعمال جدول اقرتاح - 

  .اجلمعية أجهزة مجيع نشاطات وتنسيق تنشيط - 

  .اجلمعية نشاطات عن سنوية نصف وملخصات حصائل إعداد - 

  .املعلومات جبميع املؤهلة اإلدارية السلطة تبليغ - 

  .فيه للبث العامة ةللجمعي وتقدميه واملايل األديب التقريرين حتضري - 

 يف يقع تغيري وكل األساسي، القانون على تطرأ اليت بالتعديالت املؤهلة العمومية السلطة إشعار - 

  .القرار اختاذ تاريخ من يوما) 30( ثالثون أقصاه أجل يف للجمعية التنفيذي اجلهاز

  .اجلمعية يف املستخدمني األعضاء على التسلسلي النظام سلطة ممارسة - 

تشجيع تطوير وجتديد عالقات التعاون أو التنسيق مع املنظمات اإلقليمية ب أيضا مكلف وهو

  السعي إىل حتقيق األهداف نفسهاو والدولية 
  

  :مايلي  الصفة ذه ويتوىل اإلدارة، قضايا جبميع العام منياأل يكلف :30 المادة

  .املنخرطني قائمة اإلشراف على - 

  .رشيفاأل وتسيري الربيد معاجلة - 

  .العامة واجلمعية التنفيذي املكتب من لكل املداوالت سجلعلى  افاإلشر  - 

  .العامة واجلمعية التنفيذي املكتب من لكل املداوالت حماضر حترير - 

  .األساسي القانون من نسخة حفظ - 
  

  :مبايلي الصفة ذه مكلف فهو ، واحملاسبة املالية املسائل املال أمني يتوىل :31 المادة

  .االشرتاكات حتصيل - 

  .والعقارية املنقولة اجلمعية أمالك وضبط جرد األموال، سيريت - 

  .النفقات صندوق اإلشراف على - 

 .املالية التقارير إعداد - 
  

 الرتتيب حسب نائبه أو اجلمعية رئيس األول التوقيع بعد ويوقعها النفقات سندات املال أمني يوقع :32 المادة

  .سياألسا القانون هذا من 24 املادة يف عليه املنصوص
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  الثالث الفصـــل

  ـ الداخلي والتقسيم التنظيم ـ

  ئيةمكاتب وال: إىل اجلمعية تنقسم :33 المادة

  

  الثالث البـــاب

  ـ الماليـــة األحكـــام ـ

  

  األول الفصـــــل

  ـ المـــوارد ـ

  

  :من اجلمعية موارد تتألف :34 المادة

  .اجلمعية حساب يف مباشرة تصب أعضائها إشرتاكات - 

  . وأمالكها اجلمعوية  بنشاطاا املرتبطة لاملداخي - 

  .والوصايا والعينية النقدية اهلبات - 

  .التربعات مجع مداخيل - 

  .احمللية واجلماعات للدولة احملتملة اإلعانات - 

  
  

 على بناءا يفتح عمومية مالية مؤسسة لدى مفتوح حساب أو بنكي وحيد حساب يف املوارد تودع :35 المادة

  .اجلمعية وباسم يةاجلمع رئيس من طلب
  

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

  .املختصة السلطة من مسبقة موافقة حمل التمويل هذا يكون أن على قانونا، املؤسسة التعاون عالقات عن الناجتة

  الثــانــي الفصــــل

  ـ النفقـــات ـ

 القانون هذا يف عليها املنصوص األهداف لتحقيق الالزمة النفقات مجيع اجلمعية نفقات تشمل :37 لمادةا

  . األساسي
  

  .والنفقات املوارد يشمل املزدوج، بالقيد اجلمعية حسابات اعتماد يتوىل حسابات افظحمل اجلمعية تعيني :38 المادة
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 متنحها اليت العمومية اإلعاناتو  املساعدات عن املرتتبة كها،أمال  جرد وملفات حساا اجلمعية تضع :39 المادة

  .ما املعمول والتنظيم للتشريع طبقا الرقابة هيئات تصرف حتت احمللية واجلماعات الدولة

  

  الرابع البـــاب

  ـ الجمعية حلّ  ـ النزاعات حل ـ

   .االنضباط قضايا يف النهائي لبثبا العامة اجلمعية تقوم :40 المادة

  

 االقتضاء، وعند األساسي، القانون لتطبيق طبيعتها، كانت مهما اجلمعية، أعضاء بني النزاعات ختضع :41 المادة

 من بادرةمب أمالكها جلرد قضائي حمضر تعيني قضائي، نزاع حالة يف. العام للقانون اخلاضعة القضائية للجهات

   .األمر يهمه الذي الطرف

  

  .اجلمعية مكتب تقرير بعد العامة، اجلمعية قبل من للجمعية اإلرادي احلل يقّرر :42 المادة

 ومبصادقة العامة، اجلمعية أعضاء من 2/3 حبضور العامة اجلمعية قبل من للجمعية اإلرادي احلل قرار يتخذ

 لتشريعا حسب العامة، اجلمعية من بقرار والعقارية املنقولة األمالك أيلولة يتم ،أو ممثلني احلاضرين األعضاء من.3/4

  . به املعمول
  

  الســـادس البـــــاب

  ـ ختــاميـــة أحكــــام ـ

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

 احلاضرين ضاءاألع من 3/4 مصادقة وبعد العامة، اجلمعية أعضاء من 2/3 ضورحب إالّ  املقرتحة بالتعديالت يعتدّ  ال

  .تعديل كل على أو ممثلني
  

 متس اليت والتعديالت القيادية هيئاا على تطرأ اليت التعديالت بكل املختصة السلطة اجلمعية تبلغ :44 المادة

  .به املعمول قانونال ضمن  احملددة اآلجال يف األساسي قانوا

 مسألة كل ،أعاله عليها املنصوص الواضحة حكاماأل على زيادة ،عامة بصورة الداخلي النظام يبني :45 المادة

  .اإلطار هذا يف تسويتها ضرورة العامة اجلمعية ترى

  

  .أصليــة نسخ )05(خمس يف صيّــغ
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    2013جوان  29صودق عليه من طرف اجلمعية العامة اتمعة يوم 

  2013جوان  29 يف              الجزائر العاصمة

  العــام األميـــن                الرئيــس  

   محمود رياض بغول               �روس ��ر
  

  

  

  

  

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

  


