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 االهداء 
 

 هي ال يطيب الليل إال بشكرك، و ال يطيب النهار إال بطاعتك،اال
 و ال تطيب الجنة إال برؤيتك، ف لك الحمد سبحانك.

إلى التي جعل هللا الجنة تحت أقدامها و كانت كالشمعة تضيء لي حياتي و  
 كانت دعواتها تشق لي طريقي  

 إلى من حاكت سعادتي بخيوط من ذهب : "أمي الحبيبة"
إلى من علمني أن الحياة أخذ و عطاء وغرس في روح األخالق و دفعني إلى النجاح:  

 "أبي الغالي"
 إلى روح جدتي الغالية رحمها هللا 

 تي و أوالدها ني حياتي و مؤنسات أيامي إخواني و أخو إلى من ق اسم
 إلى البرعم الصغير عبد الق ادر

 إلى حبيبتي الغالية ريمة  
 إلى اإلخوة التي لم تلدهم أمي كال من شيخي ف ارج و كرامي عمر 

 إلى من لهم الفضل في إتمام مذكرتي األخ الف اضل عبد اللطيف مداح
 و أوالد مسعود غومار موسى  

 و الف اضل سدراتي ياسين
 

 عبد هللا جبريط
 



 

 

 الشكر 
الشكر هلل سبحانه وتعاىل على مجيع نعمه و فضله الذي وفقنا و مجع مشلنا و سدد خطاان و احلمد هلل 

 إلمتام هذا العمل املتواضع

 يف مثل هذه اللحظات يتوقف الرياع ليفكر قبل أن خيط احلروف ليجمعها يف كلمات

 وال يبقى لنا يف هناية املطاف إال قليلا 

 فاق كانوا إىل جانبنا من الذكرايت وصور جتمعنا بر 

 فواجب علينا شكرهم وحنن خنطو خطوتنا األوىل يف غمار احلياة 

خنان  نتقدم أبمسى عبارات التقدير و العرفان و أزكى معاين الشكر و اإلمتنان إىل األستاذ املشرف : 
توجيهات على صربه معنا يف تقدمي النصح و ال الذي تكرم إبشرافنا و أشعل مشعة يف دروب عملنا و  أنور

 اآلراء النرية طوال فرتة الدراسة و

وخنص جبزيل الشكر والعرفان إىل كل األساتذة األفاضل وكل من وقف على املنابر وأعطى من حصيلة 
 واالحرتام  رفكره لينري دربنا خري فلهم منا كل التقدي

   إىل السيد األمني العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطليب
 ومناضلت املنظمة الوطين للتضامن الطليب مكتب غرداية كل مناضلي إىل  

 كيوص  إىل كل الطاقم اإلداري لكلية احلقوق ابألخص األستاذة وهيبة واألستاذ فؤاد
 هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحابته أمجعني واحلمد هلل رب العاملني ىوصل

 



 

 

 ص :امللخ

شك أنه يف كل دولة من دول العامل توجد جهتان خلدمة الوطن و املواطن حلماية حقوق اإلنسان حبيث ما من 
 هناك جهة رمسية تتمثل يف السلطة و شعبية تتمثل يف التنظيمات الشعبية و من أمهها اجلمعيات.

خالل القوانني املختلفة  من اجلزائري قد سعى املشرعو تبنت اجلزائر يف مجيع دساتريها احلق يف إنشاء اجلمعيات 
اليت وقعت اجلزائر  املنظمة لنشاط اجلمعيات لتكريس هذا احلق الذي يدخل ضمن بنود العديد من االتفاقيات

من أهم القوانني اليت جاء هبا ورشات اإلصالح السياسي يف اجلزائر، و سيكون  06-12ويعد القانون  عليها،
معوية يف اجلزائر سواء من التأسيس أو النشاط أو الرقابة املفروضة عليه من هلذا القانون ابلغ األثر على احلياة اجل

 . الذي شهدته البالد  وشهدت القوانني املتعلقة ابجلمعيات تطورا ت كبرية بعد االنفتاح السياسي،  قبل الدولة

 املشرع اجلزائري، القانون الوطين.اجلمعيات الوطنية،    الكلمات املفتاحية :

Abstract  :   

There is no doubt that in every country of the world there are two sides to serve 

the homeland and the citizen to protect human rights, so that there is an official 

party represented in the authority and the popularity represented in the popular 

organizations, the most important of which are the associations . 

In all its constitutions, Algeria has adopted the right to establish associations. 

Through the various laws regulating the activity of associations, the Algerian 

legislature has sought to devote this right, which is included in many of the 

conventions that Algeria has signed, and Law 12-06 is one of the most important 

laws of the political reform workshops in Algeria, and this law will have a great 

impact on the collective life in Algeria, whether it is founded, active or 

controlled by the state. The laws relating to associations have evolved 

considerably after the political openness that the country has witnessed . 

Key Words : National Societies, Algerian Legislator, National Law. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةـــدمــــمق



 مقدمــــــــة

 
 أ 

 

 أصبحت اجلمعيات تلعب دور الوسيط بني السلطة واجملتمع، وهبذا أصبحت اجلمعيات كواحدة من
اجملاالت، كما أن احلق واحلرية يف إنشاء اجلمعيات يعد تنظيمات اجملتمع املدين تلعب دورا هاما وفعاال يف خمتلف 

مبدأ دستوراي ومطلبا إجتماعيا، وهبذا تعترب اجلمعيات شكال من أشكال التفكري االجتماعي ال ينحصر يف جمرد 
إجتماع بني أفراد متباعدينت بل يرمي ابلطرق القانونية أبن يكون جماال ينظمهم وحيتويهم، ويعربون من خالله عن 

 .آرائهم ومواقفهم، وابلتايل فإن هذه احلرية متداخلة مع حرية التعبري واالجتماع

 أمهية املوضوع

ن اجلمعيات تعد مظهرا حضاراي منذ القدم، حبيث جند املواثيق الدولية والقوانني الداخلية عملت على تثبيت إ
العاملي حلقوق اإلنسان قد أكد وحرص على ذلك مفهومها ودورها يف الضمري العاملي والوطين، حيث أن اإلعالن 

 .منه على أنه: ) لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك واالجتماعات واجلمعيات السلمية(  20يف نص املادة  

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية تنص على أن: )لكل فرد احلق يف تكوين  22أما املادة 
 .يف ذلك حق إنشاء النقاابت واإلنضمام إليها من أجل مصاحله(اجلمعيات مع اآلخرين مبا 

بتونس والذي  2014أما على املستوى اإلقليمي فقد نص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعتمد يف ماي 
منه على أن: ) لكل مواطن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واإلنضمام  24صادقت عليه اجلزائر، يف 

 .إليها (

وعليه فال ميكن أن تقيد ممارسة هذه احلقوق إال ابلقيود املفروضة طبقا للقانون، وهذا احرتاما ملبدأ احلرايت 
 وحقوق اإلنسان.

بناءا على ما سبق نقول إن الرأي العام الدويل يويل إهتماما كبريا للجمعيات، وعليه جند كذلك يف املقابل 
تطويره وتفعيله على أرض الواقع وهذا ما نلمسه يف اإلمجاع الدستوري  إهتماما وطنيا هلذا املسعى وذلك من حيث

 على إقرار هذه احلرية ولو بشكل مدروس يتماشى ومصلحة الوطن واملواطن.

ضمنت حرية تكوين اجلمعيات والتعبري إىل آخر تعديل  1963 دستورإن الدساتري اجلزائرية كلها ابتداءا من 
 واالجتماع.
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 ب 

ري على ضمان حرية إنشاء اجلمعيات وحتديد نظام عملها يف اجلزائر جيران إىل دراسة إن اإلمجاع الدستو 
 .النظام القانوين للجمعيات الوطنية

 أسباب و دوافع إختيار املوضوع

أسباب ذاتية : إبعتباري دارس يف القانون ختصص قانون إداري و انشط مجعوي و منخرط يف العديد من 
و اخلاص بقانون اجلمعيات و الذي كان من املفرتض أن يكون  06-12نون قاإطالعي على الاجلمعيات و عند 

بدليل التطابق بني العديد من  31-90أكثر إنفتاحا، خصوصا أنه كان عبارة عن إثراء لقانون اجلمعيات 
 للجمعيات الوطنيةالنظام القانوين  على  موادمها، فأردت من خالل هذه الدراسة إلقاء الضوء مبزيد من التحليل  

 من املشرع سعى ،قد اجلمعيات إنشاء يف احلق دساتريها مجيع يف اجلزائر تبنتأما األسباب املوضوعية : 
 من العديد  بنود ضمن يدخل الذي احلق هذا لتكريس اجلمعيات لنشاط املنظمة املختلفة القوانني خالل

هذا الذي دفعين إىل  كبرية  ت تطورا ابجلمعيات املتعلقة القوانني ،وشهدت عليها اجلزائر وقعت اليت االتفاقيات
 .النظام القانوين للجمعيات الوطنيةدراسة  

 صعوابت الدراسة

من بني أهم الصعوابت اليت واجهتها يف هذه الدراسة تعديل املواد من القانون املنظم للجمعيات من حني 
 آلخر إضافة إىل نقص املراجع املتخصصة.

 الدراسات السابقة

مجعيات محاية املستهلكني يف اجلزائر دور و فعالية، بن حلرش نوال، مذكرة مقدمة لنيل شهاد مذكرة بعوان 
 .2013،  القانون العام كلية احلقوق و العلوم السياسية  يف املاجيسرت

لنيل شهاد املاجيسرت يف نظام عمل اجلمعيات يف التشريع اجلزائري، فاضلي سيد علي، مذكرة مقدمة مذكرة بعوان 
 .2009القانون الدستوري  كلية احلقوق و العلوم السياسية،  
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 إشكالية الدراسة 

إىل أي مدى متكن املشرع اجلزائري من تنظيم النظام القانوين للجمعيات الوطنية و ميكنها من القيام    ❖
 بدورها ؟

 :  الفرعيةالتساؤالت  جمموعة من  ويتفرع من هده االشكالية 

 ما هي اجلمعيات الوطنية ؟ -

 على أي أساس تقوم اجلمعيات الوطنية ؟  -

 : منهج الدراسة

فقد اعتمدت يف غالب دراسيت على املنهج الوصفي ام مبوضوعنا شكالية الدراسة وحماولة االملإقصد اإلجابة على 
املصدر  لألمر  176-72واملرسوم  12 -06من القانون  08 – 07بتحليل بعض املواد ومنها املادة التحليلي 

79-71  . 

 تقسيم الدراسة :

 قسمت الدراسة إىل فصلني ومها كاآليت:

والذي قسمناه إىل مبحثني ففي ماهية اجلمعيات وكيفية أتسيسها يف التشريع اجلزائري يتناول الفصل األول 
شروط ، أما املبحث الثاين فتناولنا فيه فهوم اجلمعيات وكيفية أتسيسها يف التشريع اجلزائريملاملبحث األول تعرضنا 

 .وإجراءات أتسيس اجلمعيات و التنظيم املايل هلا

  لتنظيم اإلداري وطرق انقضائها واألاثر املرتتبة عليها يف التشريع اجلزائريل أما الفصل الثاين فقد خصص
أما ، التنظيم اإلداري للجمعيات يف التشريع اجلزائريحيث قسم إىل مبحثني تناولنا يف مبحثه األول الذي يتضمن 

 .املرتتبة عليهاالرقابة على اجلمعيات وطرق انقضائها واألاثر  املبحث الثاين تطرقنا فيه إىل  



 

 

 الفصل األول :

ماهية الجمعيات وكيفية تأسيسها في 
 التشريع الجزائري 
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 متهيد

 أيضا، الدولةعلى مستوى  وأمنا املنظمةمن املوضوعات اهلامة ليست فقط على مستوى  اجلمعياتيعترب موضوع 
حيث هندف يف هذا الفصل إىل التطرق إىل أبرز التعريفات املتعلقة ابجلمعيات و كيفية أتسيسها على حساب 

 .التشريع اجلزائري و البحث عن شروط و إجراءات أتسيسها

 اليني :و يتناول هذا الفصل املبحثني الت

 املبحث األول : مفهوم اجلمعيات وكيفية أتسيسها يف التشريع اجلزائري

 شروط وإجراءات أتسيس اجلمعياتاملبحث الثاين :  
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 مفهوم اجلمعيات وكيفية أتسيسها يف التشريع اجلزائري املبحث األول :

التشريعي والفقهي والقضائي كما نعرج كذلك ابلشرح، نتعرض يف هذا املبحث إىل تعريف اجلمعيات من اجلانب 
 للوقوف على اخلصائص اليت تتكون منها اجلمعية، وذلك من خالل مايلي:

 تعريف اجلمعيات ومتييزها عن ابقي التنظيمات األخرىاملطلب االول :  

للجمعيات عدة تعاريف خمتلفة ومتنوعة، وذلك ابختالف آراء الفقهاء واملفكرين خبصوص هذا املوضوع، وهذا 
 نظرا لكون اجلمعية حرية ميتزج فيها الفقه مع التنظيم.  

 الفرع األول: تعريف اجلمعيات

 هناك تعريفات كثرية وضعها الفقهاء للجمعيات ومن بينها نذكر مايلي: 

 التعريف الفقهي  أوال :

اجلمعيات هي كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري معينة تتألف من أشخاص طبيعة واعتبارية بغرض 
 1غري احلصول على ربح مادي.

ن اثنني من األفراد بصفة دائمة معارفهم ونشاطاهتم يف خدمة وتعرف أبهنا: " االتفاق الذي مبقتضاه يضع أكثر م
 2هدف غري حتقيق الفائدة أو الربح املادي".

وتعرف اجلمعيات أبهنا: "منظمات اجتماعية ال هتدف إىل الربح والعمل فيها يقوم على أساس تطوعي، وهتدف 
ايت املتحدة إسم القطاع الثالث على أساس إىل تقدمي خدمات عديدة ومتنوعة إىل اجملتمع، ويطلق عليها يف الوال

 3أن الدولة هي القطاع األول، والقطاع اخلاص اهلادف إىل الربح هو القطاع الثاين".

وتعرف أيضا أبهنا: "تشكيالت اجتماعية فاعلة، ومنظمة تسعي على أساس تطوعية وعلى أسس غري رحبية 
  يد ضمن أطراف قانونية تضمن الشفافية وحريةلتحقيق أهداف عامة جملموعة تعتمد أساليب احلكم الرش

 
 .314، ص 1988 لبنان، للقانون، الدار اجلامعية، بريوت،توفيق حسن فرج، حممد حيي مطر، األصول العامة   1
 .75، ص 1981حسن ملحم، نظرية احلرايت العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   2
 .81، ص 2007 مصر، مدحت حممد أبو النصر، إدارة منظمات اجملتمع املدين، إيرتاك للطباعة والنشر، القاهرة،  3
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 1التشكيل". 

ومن بني تعريفاهتا يف علم اإلجتماع، تعرف أبهنا: "العملية االجتماعية اليت تنعكس يف : التفاعل واالتصال الذي 
 2حيدث بني جمموعة من األفراد، أو اجلماعات بغرض حتقيق أهداف معينة".

 التعريف القضائي   اثنيا :

من بني أشهر التعريفات اليت وضعها الفقهاء للجمعيات، التعريف الصادر عن احملكمة الدستورية العليا يف مصر 
لسنة  153قضاء دستوري، القاضي بعدم دستورية القانون رقم  21سنة  153املتضمن يف حكمها الشهري رقم 

 ة، حيث من أهم ما جاء يف حيثيات احلكم ما يلي: املتضمن قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلي  1999

"هي واسطة العقد بني الفرد والدولة، إذ هي الكفيلة ابالرتقاء بشخصية الفرد حبسبانه القاعدة األساسية يف بناء 
فق يف اجملتمع عن طريق بث الوعي، ونشر املعرفة والثقافة العامة، ومن مث تربية املواطن على ثقافة الدميقراطية والتوا

إطار من احلوار احلر والبناء وتعبئة اجلهود الفردية واجلماعية ألحداث مزيد من التنمية االجتماعية واالقتصادية معا 
بكل الوسائل املشروعة، على ضمان الشفافية والتأثري يف السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي 

واملشروعات التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، واحلث  ومساعدة احلكومة عن طريق اخلربات املبذولة
 3العام".  على حسن توزيع املوارد وتوجيهها، وعلى ترشيد االنفاق

 تعريف املشرع اجلزائري للجمعيات  اثلثا :

ع "تعترب اجلمعية يف مفهوم هذا القانون جتم 06/12من قانون  02لقد عرف املشرع اجلزائري اجلمعيات يف املادة 
ويشرتك هؤالء األشخاص يف  أشخاص طبيعيني أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو غري حمددة".

تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا، ولغرض مربح من أجل : ترقية األنشطة وتشجيعها، السيما يف اجملال املهين 
  4اخلريي واإلنساين".واالجتماعي والعلمي والديين، والرتبوي والثقايف والرايضي والبيئي، و 

 من خالل التعريفات السابقة خنلص إىل أن اجلمعيات تتميز خبصائص من أبرزها: 
 

 .19، ص 2006لبنان،  بريوت،مع املدين يف الوطن العريب، منشورات املركز الدويل لقوانني املنظمات الغري هادفة للربح،سائد كراجة، اجملت   1
، 2005-2004رايض الشاوي، املمارسة السياسية لدى اجلمعيات الثقافية، مذكرة ماجيسرت، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة اجلزائر،   2

 .13ص
 .11، ص 2006مصر ،  القاهرة،ابراهيم حممد حسنني، أثر احلكم بعدم دستورية قانون اجلمعيات األهلية، دار الكتب القانونية،  3
 يناير  15الصادرة يف  02، املتضمن قانون اجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد رقم  12/  06 من قانون  02أنظر املادة   4
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 أهنا وسيلة إلشباع حاجيات األفراد بواسطة األفراد أنفسهم. ✓
 أن اجلمعيات غالبا ما تكون ذات تنظيم هرمي بسيط.  ✓
 أن التطوع والتربع يعدان عنصران أساسيان لعمل اجلمعيات.  ✓
ذاتية التسيري وأسلوب عملها ويتميز ابملرونة اليت جتد لنفسها النظم والقواعد اإلدارية، اليت تسري عليها  أهنا ✓

 يف حدود القانون.
أهنا يف وجودها وعملها تعتمد على الركائز التالية: احلرية، القانون التنظيم، الفرد الفاعل، التطوعية،  ✓

 1إدارهتا.واالستقاللية والشفافية يف  

 الفرع الثاين: متييز اجلمعيات عن ابقي التنظيمات األخرى

و لكي خنلص إىل حتديد اجلمعيات وجب علينا أن منيزها عن ابقي التنظيمات والتجمعات املوجودة يف الدولة 
 واجملتمع، واليت تشاهبها من حيث النشاط والتكوين، ومن أمهها األحزاب والنقاابت والتعاضدايت. 

 أوال: متييز اجلمعيات عن األحزاب

يعرف احلزب السياسي أبنه جتمع منظم من املواطنني أتسس للدفاع عن آرائهم ومصاحلهم وتنفيذ برانجمه ابملشاركة 
يف احلياة السياسية عن طريق األنشطة التالية مؤازرة الناخبني، واملرشحني واملنتخبني واستخدام وسائل النقد للتأثري 

 2لشعب وهذا للوصول إىل السلطة كليا أو جزئيا.على جمموع ا

كما عرف ماجد راغب احللو احلزب السياسي أبنه: "مجاعة منظمة من املواطنني تسعى ابلطرق املشروعة للوصول 
 3إىل مقاعد احلكم أو الدفاع عن من يرتبعون عليها".

دول تعترب فيها األحزاب نوعا من اجلمعيات واألحزاب، تنظيمان متشاهبان ومتداخالن، حيث أن هناك بعض ال
، املتعلق ابجلمعيات 1989جويلية  05، املؤرخ يف  89/ 11وقانون  1989اجلمعيات، مثال اجلزائر يف دستور 

ذات الطابع السياسي، كان يطلق على األحزاب إسم مجعيات ذات طابع سياسي، ويف بعض األنظمة التشريعية 

 
 09، ص 2009ات يف القانون اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف احلقوق، جامعة بسكرة، فاضلي سيد علي، نظام عمل اجلمعي  1
 .299بدون سنة نشر، ص  لبنان، عبد الغين بيسوين عبد هللا، النظم السياسية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، 2
 .122، ص 1993املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  ماجد راعب احللو، القانون الدستوري، دار   3
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عرف االحزاب  1991لسنة  24من القانون  02شرع املوريتاين يف املادة تعرف األحزاب أبهنا مجعيات مثال امل
 1أبنه ترمي إىل جتميع املوريتانيني الراغبني يف برانمج سياسي حمدد.

 ومن أهم ما مييز اجلمعيات عن األحزاب، هو: 

نشاطها  أن نشاط اجلمعيات عموما يكون ذو طابع اجتماعي أو ثقايف أو تربوي أو ديين، يف حني األحزاب
 سياسي ابألساس، ويهدف إىل املشاركة يف احلياة السياسية. 

 نشاط اجلمعيات ميكن أن يكون حمليا أو جهواي أو وطنيا، أما األحزاب فنشاطها يكون وطنيا.   -

 3، بينما األحزاب من أشخاص طبيعيني فقط.2تتشكل اجلمعيات من أشخاص طبيعية أو معنوية  -

 أكثر من مجعية وحيظر عليه اإلخنراط يف أكثر من حزب.   ميكن للشخص أن ينخرط يف  -

 أتسيس اجلمعيات يتسم ابلسهولة مقارنة بتأسيس األحزاب.   -

 اثنيا: متييز اجلمعيات عن النقاابت.

يقصد ابلنقابة كل مجاعة منظمة ومستمرة ألصحاب مهنة معينة، هتدف إىل الدفاع عن مصاحل أعضائها وحتسني 
 4الجتماعي واالقتصادي.مستواهم الثقايف وا

ويتمثل العمل النقايب على وجه اخلصوص يف الدفاع عن مصاحل العمال واملستخدمني اجلماعية والفردية، والتكفل 
، يف حني أن اجلمعيات جمال عملها 5بقضاايهم وحل مشاكلهم، ومتثيل أعضائها أمام السلطات والتقاضي ابمسهم

 مفتوح. 

 

 

 
 .25، ص 2007، القاهرة، 1رجب حسن عبد الكرمي، احلماية القضائية حلرية أتسيس وأداء األحزاب السياسية، دار النهضة العربية، ط  1
 .1999ديسمرب  05يف  الصادرة 53واملتضمن قانون اجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد  90/  31من قانون  02انظر املادة  2
 .2012جانفي  15الصادرة يف  05املتعلق ابالحزاب السياسية، اجلريدة الرمسية، العدد  04-12من القانون العضوي  03انظر املادة   3
 .54، ص نفسهرجب حسن عبد الكرمي، مرجع   4
 .1990، الصادرة يف يونيو  23النقايب، اجلريدة الرمسية عدد يونيو املتعلق بكيفيات ممارسة احلق  02املؤرخ يف  90/14القانون  5
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 اجلمعيات عن التعاضدايت.اثلثا: متييز  

، وتتكون التعاضدايت من فئات 1عرف التشريع اجلزائري ابهنا مجعيات، وأهنا تؤسس طبقا ألحكام اجلمعيات
معينة، كالعمال األجراء يف املؤسسات واإلدارات واملقاوالت واملتعاقدون وأصحاب املعاشات واجملاهدون وأرامل 

 الشهداء.

خدمات إىل أعضائها، وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات واألشكال اليت وهتدف التعاضدية إىل تقدمي 
 حيددها قانوهنا األساسي، ومن بني هذه اخلدمات: 

 األداءات املرتبطة ابلتأمني على املرض.   -

 الزايدات يف املعاشات.   -

 أداءات يف شكل مساعدات وقروض.  -

 خدمات ذات طابع اجتماعي.  -

 حة. خدمات يف جمال الص -

 خدمات يف شكل أنشطة ثقافية ورايضية وسياحية.  -

وابلتايل خنلص إىل أن جمال نشاط التعاضدايت والفئات املستفيدة من هذا النشاط حمدودة، ابملقارنة مع 
 اجلمعيات. 

 أنواع اجلمعيات يف التشريع اجلزائري املطلب الثاين :  

 لألفراد العمل فيها من خالل أتسيس اجلمعياتاجملالت اليت تسمح   31-90حدد قانون  

 املختلفة تتمثل فيما يلي : اجلمعيات ذات طابع مهين ، اجتماعي ، علمي ، ديين و تربوي

 ثقايف و رايضي وهذا حسب املادة الثانية من هذا القانون .

 
 .1990ديسمرب  25، الصادرة يف 56املتعلق ابلتعاضدايت االجتماعية، اجلريدة الرمسية، عدد  90/  33القانون   1
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 و اجتماعي  مجعيات ذات طابع مهينالفرع األول :  

 مجعيات ذات طابع مهينأوال : 

هذه اجلمعيات نتيجة التحوالت االقتصادية، و ختلي اجلزائر عن نظام االشرتاكي، وتبين النظام الرأمسايل، ظهرت 
فربز هذا النوع من اجلمعيات هبدف الدفاع و محاية حقوق العمال، كجمعيات أرابب العمل املهندسني، املعلمني 

 لة.... وابلتايل تسهيل عملية التفاعل والتواصل بني العمال والدو 

 مجعيات ذات طابع اجتماعياثنيا : 

يعترب هذا النوع من أقدم اجلمعيات فهو مرتبط بظهور اإلنسان يعتمد على التعاون، و تقدمي املساعدات بني 
األفراد، التويزة، الصدقة ... وظهرت هذه اجلمعيات بشكل منظم بعد حتمل مسؤولية رعاية الشؤون االجتماعية 

 تزايد الفقر ، الكوارث الطبيعية، خملفات االستعمار.لألفراد خاصة بعد  

 علمي و ديين و تربويمجعيات ذات طابع  الفرع الثاين :  

 مجعيات ذات طابع علميأوال : 

هتتم ابلبحوث العلمية واالكتشافات واالخرتاعات يف جمال الطب الفيزايء والبيولوجيا، ينشئها الطلبة والباحثون 
 ملعارف ...هبدف تطوير البحث ونشر ا

 مجعيات ذات طابع دييناثنيا : 

 هتتم هذه اجلمعيات ابحلفاظ على الثقافة الدينية ونشر مبادئها وترسيخ القيم الدينية

 1، الكشافة اإلسالمية.1930اإلسالمية، مثل مجعية العلماء املسلمني  

 مجعيات ذات طابع تربوي اثلثا :

 -النوع من اجلمعيات حيث جاء يف هذا الدستور  أعطى الدستور اجلزائري أمهية كبرية هلذا  

 ينخرط التالميذ يف النوادي واجلمعيات واملنشأة داخل املؤسسة يف إطار النشاطات
 

 .55، ص سبق ذكرهرجب حسن عبد الكرمي، مرجع  1



 ماهية الجمعيات وكيفية تأسيسها في التشريع الجزائري  الفصل االول :

 
12 

 الثقافية والرتفيهية والرايضية ويشاركون يف هذه النشاطات وفقا هلوايتهم ويواظبون على

 ممارستها.

 ثقايف و رايضيمجعيات ذات طابع  الفرع الثالث :  

 مجعيات ذات طابع ثقايف وال :أ

 هتتم ابألنشطة األدبية من شعر وفن ومسرح ورسم وموسيقی ... إضافة إىل اهتمامها

 1ابلتاريخ لرتسيخ الثقافية الوطنية، وحفاظ على مقومات األمة.

 مجعيات ذات طابع رايضي اثنيا :

 األخرى يقيمها الشباب االستثمارحيتل هذا النوع من اجلمعيات أكرب نسبة مقارنة ابجلمعيات  

وتتلقى الدعم يف الغالب من  -سباحة، فروسية، مالكمة، كرة قدم، كرة اليد  –قدراهتم سواء الفردية أو اجلماعية 
 املؤسسات اخلاصة واملتطوعني.

 إضافة إىل مجعيات أخرى كجمعيات الصحة، البيئة ...

 حمللية الوطنية والدولية.وميكن تقسيم اجلمعيات حسب مكان تواجدها ومنها ا

 45000مجعيات حملية تنحصر يف اإلقليم معني كالوالية أو البلدية أو الدائرة ... حيث تواجد يف اجلزائر حوايل 
  .1995مجعية حملية سنة  

 

 

 

 
 

 .610رجب حسن عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 و التنظيم املايل هلا  شروط وإجراءات أتسيس اجلمعياتاملبحث الثاين :  

امني أوهلما األشخاص الذين هلم حق أتسيس اجلمعية، والثاين القانون شروط أتسيس اجلمعيات تتعلق بعنصرين ه
األساسي الذي يعترب عقد اجلمعية واملصادقة عليه من خالل اجلمعية التأسيسية وسنتطرق هلذا ابلشرح من خالل 

 ثنني، ومها كالتايل:اال  املطلبني

 املطلب األول : شروط و إجراءات أتسيس اجلمعيات

 شروط أتسيس اجلمعيات  األول :    الفرع

 : الشروط املتعلقة ابألعضاء.أوال  

األفراد الراغبني يف أتسيس مجعية أو االنضمام إليها، إىل  06-12من القانون  04أخضع املشرع بنص املادة 
مجلة من الشروط سواء كانوا مؤسسني أو مديرين أو مسريين هلا هذه . الشروط تتعلق إما بوضعيتهم القانونية، أو 

 بعددهم حسب اجلمعية املراد إنشاؤها. 

 ابلوضعية القانونية لألعضاء:الشروط املرتبطة    -1

أوجب املشرع توفر مجلة من الشروط، يف من يبتغي أتسيس مجعية أو االنضمام إليها، فاشرتط يف األعضاء 
 الشروط التالية: 

 فما فوق.   19أ. بلوغ سن  

 ب. اجلنسية اجلزائرية.  

 ج. التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية.  

 1ة تتناىف مع جمال نشاط اجلمعية، ومل يرد اعتبارهم ابلنسبة للمسريين.د. غري حمكوم عليهم جبناية أو جنح

 
لمسان،  حممد رمحوين، تنظيم ممارسة حرية التجمع يف القانون اجلزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراء يف القانون العام، جامعة أيب بكر قايد، ت 1

 .118، ص 2015 -2014
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منه، فمن  04واليت نصت عليها املادة  31-90وميكن القول إن املشرع حقق من الشروط اليت جاء هبا القانون 
الذي مل يتناول  31-90مقارنة ابلقانون  18حيث شرط السن خفض سن الراغب يف أتسيس اجلمعية إىل سن 

، وإذا كان من الواجب تثمني هذه 191هذا الشرط، مما يقتضي الرجوع إىل قواعد القانون املدين واحملدد بسن 
املبادرة للمشرع واملتعلقة ابلتخفيض يف سن املؤسسني للجمعية، إال أنه كان حراي به أن يراجع املسألة وفق 

، إذا علمنا أن املشرع اجلزائري 2حق تكوين اجلمعيات االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق الطفل واليت تعطي األطفال
التمكني من أتسيس  16، فيجعل من شأن بلوغ سن 423مبوجب حكم املادة  13خفض سن التمييز إىل سن 

مجعية أو املشاركة يف أتسيسها، حىت يعمل على تلقني :. الشباب الروابط األخالقية واالجتماعية، ويتم دجمهم يف 
 أعضاء مشاركني يف تنميته.   اجملتمع بوصفهم

من القانون  59وقد حصر املشرع حزية أتسيس اجلمعيات على املواطن اجلزائري دون األجنيب، حيث نصت املادة 
اعتبار اجلمعية أجنبية إذا كانت تسري كليا أو جزئيا من طرف أجانب، بينما جند العكس عند املشرع  12/  06

 أسيس مجعية أجنبية سواء كانت إقامة دائمة أو مؤقتة. املصري الذي اشرتط فقط اإلقامة لت

كما اشرتط املشرع متتع مؤسسي اجلمعية حبقوقهم املدنية والسياسية، فمن حرم من حقوقه املدنية أو السياسية 
   4نتيجة جرم ارتكبه يكون غري أهل لتأسيس مجعية أو االنضمام إليها.

  الشروط املتعلقة ابألعضاء املؤسسني:  -2

قسم اجلمعيات إىل فئات وحدد لكل فئة عددا معينا من املؤسسني فهناك اجلمعيات البلدية   12/06إن القانون 
واجلمعيات الوالئية املنبثقة عن بلديتني، واجلمعيات ما بني الوالايت . وأخريا اجلمعيات الوطنية، واشرتط لكل 

بقوهلا: "...يكون عدد األعضاء  06/  03ن األعضاء املؤسسني حسبما قضت به املادة صنف عددا معينا م
 املؤسسني كاآليت: 

 ( أعضاء ابلنسبة للجمعيات البلدية. 10عشرة )  -

 
 30، املؤرخة يف  78املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية ، عدد ، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من األمر  40املادة   1

 . 1975سبتمرب 
املؤرخ يف  44/  25من اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق، مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  15املادة  2

 1990/01/26.، صادقت اجلزائر عليه يوم 1990سبتمرب  20التنفيذ ، واليت دخلت حيز 1989نوفمرب  20
 ، املتضمن القانون املدين املدين املعدل واملتمم. 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من األمر  42املادة  3
 .14، ص 2007اجلزائر، أمحد لعور ، نبيل صقر، قانون العقوابت نصا وتطبيقا، موسوعة الفكر القانوين، دار اهلدى، عني مليلة،   4
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 ( على األقل. 02( عضوا ابلنسبة للجمعيات الوالئية، منبثقني عن بلديتني )15مخسة عشر )  -

( والايت على 03لجمعيات ما بني الوالايت، منبثقني عن ثالث )( عضوا ابلنسبة ل21واحد وعشرون ) -
 األقل.  

 ( والية على األقل. 12( عضوا ابلنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقني عن اثين عشر )25مخسة وعشرون )  -

  : الشروط املتعلقة ابلقانون األساسي للجمعياتاثنيا  

سري عليه، لذلك أواله املشرع أمهية خاصة حينما اشرتط أن تتم يعد القانون األساسي مبثابة دستور اجلمعية الذي ت
، حيث 1املصادقة عليه من قبل اجلمعية العامة لتأسيسه، مع مراعاة أن تتأسس هذه األخرية بطريقة دميقراطية

 أوجب توافر كل شروط صحة العقد يف القانون األساسي للجمعية ما يلي: 

 هدف اجلمعية وتسميتها ومقرها .   -

 منط التنظيم وجمال االختصاص اإلقليمي.   -

 حقوق وواجبات األعضاء  -

 شروط وكيفيات اخنراط األعضاء وانسحاهبم وشطبهم وإقصائهم.   -

 الشروط املرتبطة حبق تصويت األعضاء.   -

 قواعد وكيفيات تعيني املندوبني يف اجلمعيات العامة.   -

 ط سريها. طريقة انتخاب وجتديد اهليئات التنفيذية ومن -

 قواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف اختاذ قرارات اجلمعية العامة واهلئيات التنفيذية.   -

 قواعد وإجراءات أيلولة األمالك يف حالة حل اجلمعية.   -

 جرد أمالك اجلمعية من قبل حمضر قضائي يف حالة نزاع قضائي.  -

 
 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  06املادة  1
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 الثاين: إجراءات أتسيس اجلمعيات  الفرع

ت قانونية جيب اتباعها لتأسيس اجلمعيات، وذلك من خالل إعداد قانون أساسي يعد مبثابة دستور هناك إجراءا
للجمعية، وهذا ال يكفي حيث يتوجب املصادقة على القانون األساسي من قبل مجعية عامة أتسيسية مث التصريح 

 لنقاط التالية: ، وهذا ما نقوم على شرحه تباعا يف ا1ابلتأسيس وايداعه لدى السلطات املختصة

 : انعقاد اجلمعية العامة التأسيسيةأوال  

واليت تنص على:  1206من القانون  06تشكل اجلمعية العامة التأسيسية مع ضرورة مراعاة أحكام املادة 
"تؤسس اجلمعية وتثبت مبوجب حمضر اجتماع حيرره حمضر قضائي، تصادق اجلمعية العامة التأسيسية على القانون 

 لجمعية وتعني مسؤويل هيئاهتا التنفيذية.األساسي ل

 : التصريح ابلتأسيساثنيا  

 على أنه:   06-12من القانون    07تنص املادة 

 "خيضع أتسيس اجلمعية إىل تصريح أتسيسي وإىل تسليم وصل تسجيل. 

 يودع التصريح ابلتأسيس لدي: 

 اجمللس الشعيب البلدية ابلنسبة للجمعيات البلدية.   -

 الوالية ابلنسبة للجمعيات الوالئية.   -

الوزارة املكلفة ابلداخلية ابلنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بني الوالايت ويكون ذلك وفق شروط حمددة على  -
 سبيل احلصر نشرحها على النحو التايل: 

 إيداع التصريح ابلتأسيس:   -1

على ذلك، حيث يقدم التصريح ابلتأسيس من قبل رئيس اجلمعية أو من  06-12من قانون  08نص املادة ت
 مبلف يتضمن الواثئق التالية:   06-12من القانون  12ميثله قانوان ويرفق طبقا للمادة 

 
 .123، ص سبق ذكرهجع مر حممد رمحوين،  1
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 طلب تسجيل اجلمعية موقع من طرق رئيس اجلمعية أو ممثلة املؤهل قانوان.  -

 عضاء املؤسسني واهليئات التنفيذية وحالتهم املدنية ووظائفهم وعناوين اقامتهم وتوقيعاهتم. قائمة أبمساء األ  -

 من صحيفة السوابق العدلية لكل عضو من األعضاء املؤسسني.   03املستخرج رقم   -

 ( متطابقتان األصل من القانون األساسي. 02نسختان )  -

 حمضر قضائي. حمضر اجلمعية العامة التأسيسية حمرر من قبل  -

 الواثئق الثبوتية لعنوان املقر.   -

 تسليم وصل التسجيل:   -2

على أنه: "يودع التصريح مرفقا بكل الواثئق التأسيسية من طرف اهليئة   06-12من القانون  08نصت املادة 
 التنفيذية ...".

ا ابلواثئق. املطلوبة، ومىت مت ذلك وبناءا على أحكام املادة السالفة الذكر فإنه يتم إيداع التصريح ابلتأسيس مرفق
وجب على اإلدارة تسليم وصل تسجيل مبثابة )ترخيص( بعد التدقيق يف ملف التأسيس حبضور رئيس أو ممثلة وال 
جيوز لإلدارة أن متتنع عن تسليم وصل اإليداع للراغبني يف أتسيس اجلمعية والذين قدموا تصرحيا مستوفيا جلميع 

انوان، ويشكل الوصل قرينة قطيعة تثبت األعضاء املؤسسون من خالله صحة ومتام الشروط املنصوص عنها ق
 اإلجراءات املطلوبة قانوان.

وما جتدر اإلشارة إليه أن هذا الوصل ال ميكن اجلمعية من مباشرة نشاطها، ولكن ميكن اجلمعية من احتساب 
طلبات القانون مث الرد على مؤسسي اجلمعية اجيااب املدة اليت كفلها القانون لإلدارة بغرض دراسة مطابقة امللف ملت

أو سلبا، ولعل املشرع اجلزائري ابلغ يف دراسة مطابقة ملف اجلمعية للقانون، وإن كان ابملقارنة بقانون اجلمعيات 
، وإذا كان املشرع يسعى إىل إزالة العقبات أمام أتسيس اجلمعيات فعلية أن 1قد خفض من املدة نسبيا  90-31

 2أايم فقط.  05حذو املشرع الفرنسي الذي حدد مدة تسليم وصل التسجيل ب حيذو  

 
 املتعلق ابجلمعيات  06-12من القانون  08املادة   1
العمومية املختصة خالل  املتضمن قانون اجلمعيات على أن تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة  31-91من القانون  07نصت املادة  2

 يوما على األكثر من يوم إيداع امللف وبعد دراسة مطابقة ألحكام هذا القانون". 60
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وبعد انقضاء املدة احملددة قانوان يتعني على اإلدارة تسليم املصرحني وصل التسجيل الذي هو يف حقيقة األمر هو 
القرار معلال  أقرب للرتخيص ابلنشاط، وذلك بكون اإلدارة متلك حق اختاذ قرار برفض تسجيل اجلمعية يكون هذا

 بعدم احرتام املؤسسني أحكام قانون اجلمعيات.

أرى أن املشرع تراجع حنو اخللف يف هذا الشأن، فعوض التقدم حنو حترير اجلمعيات من القيود جنده ابعتماده منح 
عض السلطة التقديرية لإلدارة لدراسة مدى مطابقة تصريح التأسيس للقانون من عدمه يكون قد رجع إىل تطبيق ب

املتعلق ابجلمعيات وهذا يعد تراجعا كبريا عن حترير حرية  71 - 79املعدل لألمر  176-72قواعد املرسوم 
أتسيس اجلمعيات، ويف حالة انقضاء األجل احملدد لإلدارة دون رد من جانبها، يكون ذلك مبثابة قرينة قانونية 

سجيل للجمعية، ويف حال اختذت اإلدارة قرارا برفض  للتصريح للجمعية ابلنشاط، وحينئذ تلتزم اإلدارة مبنح وصل ت
 1تسجيل اجلمعية، حيق للمؤسسني طلب إلغاء هذا القرار اإلداري أمام اجلهة القضائية املختصة.

 الثاين: التنظيم املايل   املطلب

غيابه ال ميكن اجلمعية يعد التمويل من أهم العوامل اليت تساعد اجلمعيات على تنفيذ براجمها املتعلقة أبهدافها ويف 
النشاط، وابلتايل عدم حتقيق األهداف، وكما هو معلوم فإن العمل يف اجملال اجلهوي تطوعي، وال ربح يرجي من 
ورائه، كما ال خيفى على أحد أن استمرارية نشاطات اجلمعية حيتاج إىل دعم مايل إذ مبقتضاه تتمكن اجلمعية من 

ية الشق املايل يف حياة اجلمعية وضمان بقائها فإنه من الضروري التطرق إىل بلوغ أهدافها املنشودة، ونظرا ألمه
تعريف النظام املايل للجمعية وبيان أمهيته وأهدافه، كما أن املشرع حدد بدقة مصادر مالية اجلمعيات وهذا ما 

 سنشرحه ابلرتتيبات التايل:

 : التمويل املايل للجمعياتالفرع األول  

ة األساسية للجمعيات، فالتمويل هو عصب احلياة ابلنسبة للجمعيات وبدونه ال ميكنها يعد التمويل الدعام
مباشرة نشاطها، وابلتايل عدم التمكن من القيام ابملهام املنوطة هبا واليت أنشئت من أجلها، فأي نشاط تقوم به 

  2 ىل مال.اجلمعية حيتاج إىل مال، وكل مجعية كيفما كان شكلها .. وتصنيفها فإهنا حتتاج إ

 

 
 . املتضمن قانون اجلمعيات 31-91من القانون  07املادة   1

 .140حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص  2



 ماهية الجمعيات وكيفية تأسيسها في التشريع الجزائري  الفصل االول :

 
19 

 تعريف التمويل وأمهيتهأوال :  

يتجلى مفهوم التمويل يف كونه يتعلق ابحلصول على األموال املطلوبة اليت ال ميكن احلصول عليها من اإليرادات 
اليومية واليت تستخدم يف تنفيذ الربامج واملشروعات، وقد اختلفت وجهات نظر الباحثني يف تقدمي تعريف التمويل، 

أهنم جيمعون على أن التمويل يعين توفري املبالغ النقدية الالزمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام، كما يعرفه إال 
البعض على أنه إمداد املشروع ابألموال الالزمة يف أوقات احلاجة إليها، وهذا يقتضي أن التمويل خاص ابملبالغ 

حبسب املبالغ املطلوبة ال أكثر وال أقل، كما يعد أيضا النقدية و ليس السلع و اخلدمات، كما أن التمويل يكون 
مبثابة عملية جتميع املبالغ مالية ووضعها حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف املسامهني أو 

 1املالكني هلذه املؤسسة هذا ما يعرف برأس املال االجتماعي.

حتكم تصرفات اجلمعية يف تعاملها مع الغري"، فالتمويل  ويعرف أيضا التمويل أبنه: "جمموعة األسس املالية اليت
يقصد به احلصول على األموال الستخدامها يف تشغيل أو تطيور املشاريع من خالل الرتكيز على حتديد مصادر 

التمويل أبنه ليس إال وسيلة  MauriceDobbللحصول على أموال من عدة مصادر متاحة، ويعرف الفقيه 
لتعبئة املوارد احلقيقية القائمة، أما "بيش" فيعرفه على أنه اإلمداد ابألموال الالزمة يف أوقات احلاجة إليها"، وهو  
كل املوارد املالية املتاحة واليت ميكن توفريها من مصادر خمتلفة لتمويل برامج ونشاطات اجلمعية ابلصورة اليت حتقق 

 أهدافها.

ويف هذا اإلطار أشارت موسوعة ويكبيداي احلرة إىل أن التمويل يعين بتحديد احتياجات األفراد واملنظمات 
 والشركات من املوارد النقدية وحتديد سبل مجعها واستخدامها مع األخذ يف احلسبان املخاطر املرتبطة مبشاريعهم.

صول، و إدارة هذه األصول ورقابتها، وحتديد خماطر وعليه فإن مصطلح التمويل جيمع دراسة النقود وغريه من األ
 املشاريع وإدارهتا، وعلم إدارة املال.

وما جتدر اإلشارة إليه أن متويل اجلمعيات خيتلف عن متويل املشاريع االستثمارية، وذلك لكون اجلمعيات هي 
سوم رمزية، مبعىن أن مشاريعها يف بطبيعتها منظمات ال هتدف إىل حتقيق الربح فهي تقدم خدماهتا جماان أو مقابل ر 

 الغالب ال حتقق اإليرادات الكافية لتغطية تكاليفها، وعلى ذلك فهي دائمة البحث عن مصادر متويل خارجية.

 
 .114حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص   1
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ومن هذا املنطلق ميكن القول أن استمرار وجود عمل اجلمعيات يعتمد بدرجة شبه كاملة على جناح اإلدارة املالية 
يل الكايف لبقائها و بلوغ أهدافها، ومن مث ميكن القول أن فشل اإلدارة املالية للجمعية وقدرهتا على حتصيل التمو 

 1يؤدي ابلضرورة إىل فشل اجلمعية بغض النظر عن كفاءة مسرييها.

وللتمويل أمهية ابلغة يف حياة اجلمعية، فهو الشراين النابض لبقائها، وابنعدامه ال ميكن تنفيذ الربامج وتقدمي 
كما يعترب استقرار املركز املايل للجمعية مبثابة عامل مساعد ومهم الرتفاع مستوى خدماهتا، وتطوير اخلدمات،  

اخلدمات القائمة وفقا لزايدة مركزها املايل الذي يسمح هلا ابلتوقيع وحتسني نوعية اخلدمات ومنه احلصول على 
 رضا املواطنني.

ات األساسية اليت جيب أن تعتين به اجلمعية، إذ يعد هو احملدد ونظرا ألمهية التمويل فإن قراره يعترب من القرار 
لكفاءة متخذي القرارات املالية، من خالل بعثهم عن مصادر التمويل الالزمة، واملوافقة لطبيعة مشاريع اجلمعية 

ر اختيار اهلادفة، ملا يتناسب وغاايهتا أبقل تكلف وبدون خماطر، مما يساعد على بلوغ األهداف املسطرة وأن قرا
 طرق التمويل يعترب أساس السياسة املالية للجمعية.

وال شك يف أن النظام املايل للجمعية هو احملور الذي جيعل اجلمعية تستمر يف أداء رسالتها، وأن عدم اتباع 
الية األسس املالية احملاسبية السليمة يف إدارة اجلمعية جيعل نشاطها عبارة عن فوضى، جيرها الرتكاب خمالفات م

 تضعها حتت طائلة املساءلة القانونية.  

 أهداف متويل اجلمعيات   اثنيا :

يهدف النظام املايل إىل االلتزام الدقيق بتنفيذ إجراءات واضحة وشفافة إلثبات العمليات املالية وفقا ملا تقرره 
 اجلمعية، ومبا يتوافق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما.

وتتجلى أهداف النظام املايل للجمعية من خالل تركيز اهتمام اإلدارة املالية بعملية اختاذ القرارات املرتبطة مبتطلبات 
املؤسسة، وكذلك مستوى ومكوانت التمويل، والختاذ قرارات مالية سليمة ال بد من فهم األهداف املالية املطلوبة 

 2يساعد على اختاذ القرارات املثالية.  حتقيقها، فهي اليت تعطي اإلطار العام الذي
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وللنظام أهداف إدارية واهداف مالية وأهداف ختطيطية، فاألهداف اإلدارية تعين حبماية تنفيذ أعمال اجلمعية 
وأنشطتها املختلفة ابلدقة والكفاءة املطلوبة، كذلك االستجابة السريعة ملد اإلدارة ابلبياانت واملعلومات املطلوبة، 

 اف املالية فيمكن حتديد فيما يلي:أما األهد 

 حتديد السياسات والقواعد احملاسبية اليت حتكم إعداد التقارير املالية ابجلمعية.  -

التنفيذية وارتباطها ابلوظائف بدال  حتديد املسؤوليات واملهام الرئيسية للوحدات اإلدارية مبا يتوافق مع اخلطوات -
 1من ارتباطها ابألفراد.

 مساعدة معدي التقارير املالية يف إعداد حساابت معربة عن نتيجة نشاط أعمال اجلمعية. -

حتقيق الرقابة واملتابعة الذاتية على صحة ودورية تسجيل البياانت احملاسبية مبا حيقق املطابقة اليومية أو الشهرية  -
 والدفاتر التحليلية. 

 : أما األهداف التخطيطية فيمكن إمجاهلا يف نقطتني

ضرورة انتهاج أسلوب ختطيطي ميكن مبوجبه تقدير املصروفات املتوقعة، وكذلك اإليرادات املتوقعة للجمعية  أوال:
خالل فرتة السنة املالية، وذلك إبعداد التقارير الدورية والبياانت اليت متكن إدارة اجلمعية من إعداد املوازانت 

 التخطيطية.  

ب رقايب عن طريق متابعة نشاط اجلمعية ورصد األخطاء بدقة حىت ميكن حتقيق نقطة تتعلق ابنتهاج أسلو  اثنيا:
 األهداف املخططة واملساعدة يف اختاذ القرارات الالزمة لتصحيح املسار كلما لزم األمر.

 : املصادر املالية للجمعياتالفرع الثاين  

حتديده املصادر مالية اجلمعيات، املتعلق ابجلمعيات دقيقا يف  06-12من القانون  29لقد جاء نص املادة 
 حيث ذكرها على سبيل احلصر وهي:

اشرتاكات األعضاء، املداخيل املرتبطة بنشاطات اجلمعية وأمالكها اهلبات العينية والنقدية والوصااي، مداخيل مجع 
 التربعات واإلعاانت اليت تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية ونشرحها تباعا. 

 
دومنا إعطاء اي وهذا ما تعاين منه الكثري من اجلمعيات إن مل نقل جلها، حيث يرتبط نظامها املايل من خالل اختاذ قرارات فردية من قبل رئيسها  1

 اهتمام هليكلة اجلمعية أو خطط مدروسة وفق منهج حمدد يبني الوظائف واألهداف واآلليات احملققة لتلك األهداف 
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 ر الذاتية لتمويل اجلمعياتاملصادأوال :  

إن أغلب اجلمعيات للبحث عن مصادر متويل ذاتية قدر إمكاانهتا وابلقدر الذي ميكنها من حتقيق أهدافها، فهي 
بطبيعة تكوينها والتزاماهتا القانونية ال تسعى لتحقيق الربح، ومن ذلك فلزاما عليها أن جتد مصدرا ماليا ذاتيا يغطي 

 1طاق ذلك اشرتاكات أعضائها، وكذلك املداخيل املتأتية من نشاطاهتا وأمالكها.نشاطاهتا، ويدخل يف ن

 اشرتاكات األعضاء:  -أ

 املتعلق ابجلمعيات على أنه: "تتكون موارد اجلمعيات مما أييت:  06-12من القانون   29نصت املادة 

 اشرتاكات أعضائها.   -

 املداخيل املرتبطة بنشاطاهتا اجلمعوية وأمالكها.   -

 اهلبات العينية والنقدية والوصااي.   -

 مداخيل مجع التربعات.  -

 اإلعاانت اليت تقدمها الدولة و الوالية أو البلدية.  -

 كل املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضية على أنه خيضع االخنراط يف 10-04من القانون  52كما نصت املادة 
 احتادية، أو اند أو رابطة إىل دفع اشرتاك سنوي".

واجلدير ابلذكر، إن االخنراط يف مجعية يكسب الشخص صفة العضوية يف اجلمعية، وذلك يقتضي االلتزام بقانوهنا 
األساسي وأنظمتها الداخلية، ويف الغالب تلزم اجلمعيات أعضائها بدفع مبالغ مالية حمددة بعنوان االشرتاك يف 

جلمعية وقد نص املشرع على وجودب دفع اشرتاكات االخنراط، كما ميكن حتديد مستوايت لالشرتاكات حبسن ا
مستوايت األعضاء عاديني، مؤسسني، شرفيني( وإذا كان األصل يف االشرتاك أنه ليس له طابع الزامي، حيث أن 

 ملشاركة يف نشاطات اجلمعية.القاعدة األساسية فيما تعلق ابلعضوية أهنا جمانية مع التزام العضو اب

 

 
 149حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص   1
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ويف كل األحوال، فإن للجمعية احلرية املطلقة يف حتديد قيمة االشرتاك ومدته، وال يوجد نص يضع احلد األدين أو 
 1األقصى الواجب االلتزام به جتاه اجلمعية.

اجلمعيات بغرض احلصول وما جتدر اإلشارة إليه، أنه قد تلجأ بعض اجلمعيات إىل فرض حقوق االنضمام إىل 
على أموال أثناء بداية التأسيس، حيث تتطلب هذه املرحلة يف حياة اجلمعية جمهودا استثنائيا من األعضاء للتمكن 
من أتجري أو شراء مقرات أو اقتناء معدات املباشرة عملها، ولذلك عادة ما تكون مستحقات االنضمام مرتفعة 

 2عن مستحقات االشرتاك.

الشرتاك مصدرا أصيال خاصا ابجلمعية، وبشكل االلتزام احلقيقي والوحيد واملتجدد لألعضاء اجلمعية، وتعد قيمة ا
ويرتتب على ذلك عدم إمكانية اسرتجاع العضو قيمة االشرتاك يف حالة االنسحاب ومنها، ويف حالة توقف 

ويته منها، ومنه يتعرض العضو عن دفع حقوق االشرتاك ابجلمعية يعد مبثابة إعالن عن رغبته يف سحب عض
العضو املمتنع عن دفع مستحقات االشرتاك إىل عقوبة قد تصل إىل اإلقصاء والشطب، وتعد املستحقات 
املنصوص عليها يف القانون األساسي ملزمة لألعضاء، وحىت وإن طلبوا االنسحاب من اجلمعية فإهنم ملزمون بدفع 

 3االشرتاكات املستحقة عليهم حىت بعد خروجهم.

وعلى كل حال، فإن االشرتاكات اليت يدفعها أعضاء اجلمعية تعد مقياسا هاما لنشاط اجلمعية وانضمام األفراد  
 إليها وتعاوهنم لتحقيق أهدافها، وكلما زاد حجم العضوية ابجلمعية يزداد حجم املصدر من مصادر متويلها.

 املداخيل املرتبطة ابلنشاطات واألملك  -ب

 املتعلق ابجلمعيات على أن موارد اجلمعية تتكون من:  06-12من القانون  29ولقد نصت املادة  

 اشرتاكات األعضاء.   -

 املداخيل املرتبطة بنشاطاهتا اجلمعوية وأمالكها.  -

 اهلبات النقدية والعينية والوصااي.   -

 
 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  29املادة  1

 .145حممد رمحونی، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 مداخيل مجع التربعات.  -

 اإلعاانت اليت تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية".  -

 من نفس القانون على: "ميكن للجمعية يف إطار التشريع املعمول به القيام مبا يلي: 24املادة  ونصت  

 تنظيم أايم دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات املرتبطة بنشاطها.   -

إصدار ونشر نشرايت وحمالت وواثئق إعالمية ومطوايت هلا عالقة هبدفها يف ظل احرتام الدستور والقيم و  -
 ابت الوطنية والقوانني املعمول هبا".الثو 

وهبذه التسهيالت ميكن للجمعية القيام أبنشطة تضمن هلا عائدات بشرط تكون مرتبطة أبنشطتها ومبا أن اجلمعية 
تتمتع ابلشخصية املعنوية فإهنا متكنها من أهلية التعاقد، وعليه فيمكنها إقامة عقود هلا عالقة مبوضوعها وأهدافها، 

جمعية أيضا أن تتصرف يف أمالكها مبا يعدد هلا أبحوال ... كما ميكنها أن تستأجر عقارات مثل إذ ميكن لل
أتجري قاعات لعقد اجتماعاهتا أو ممارسة بعض األنشطة فيها، كما ميكنها القيام بعملية بيع وشراء العقارات، 

 وختضع بذلك للقوانني املعمول هبا دون تقدمي تصريح للسلطات العامة.

نها كذلك االستثمار يف أمواهلا والقيام ببيع السلع ألعضائها أو الغري وكذلك إمكانية تنظيم حفالت ومعارض وميك
 1وأايم دراسية وندوات وملتقيات وكذلك إصدار النشرايت واجملالت.

التاجر إذا وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعيات املمارسة النشاط الذي أيخذ وصف العمل التجاري قد يكسبها صفة 
من القانون التجاري اليت نصت على أنه "يعد اتجرا كل شخص طبيعي أو معنوي  01ما توافرت شروط املادة 

 2يباشر عمال جتاراي و يتخذه مهنة معتادة له، ما مل يقض القانون خبالف ذلك".

األرابح فيما بينهم، ففي هذه  ورغم توافر ذلك إال أنه ال جيوز وصف اجلمعية ابلشركة، إال إذا قام أعضاؤها بتوزيع
 3احلالة يصح اعتبارها شركة جتارية حبكم الواقع.
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 مداخيل اجلمعية اخلارجية اثنيا :

 29سبق و أن ذكران للجمعية مصادر داخلية ملواردها املالية تتعلق ابشرتاطات األعضاء، وما نصت عليه املادة 
خارجية وتنحصر يف اهلبات والوصااي اليت تتلقاها اجلمعية، ، حيث هلا كذلك مصادر متويل 06-12من القانون 

 وكذلك التربعات واإلعاانت اليت تقدمها الدولة مركزاي وحمليا وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:

 اهلبات والوصااي:  -أ

أكانت  املتعلق ابجلمعيات حبق اجلمعية يف قبول اهلبات والوصااي سواء 06-12من القانون  29لقد نصت املادة 
نقدية أو عينية، ولقد خص املشرع اجلمعية وذلك من أجل استقالليتها وحريتها يف مباشرة أنشطتها بنص املادة 

 بقوهلا:  06-12من القانون  32

"ال تقبل اهلبات والوصااي املقيدة أبعباء وشروط إال إذا كانت مطابقة مع اهلدف املسطر يف القانون األساسي 
 ون" وهذا ميكن اجلمعية وجيررها من القيود والتدخالت وابلتايل اخلروج عن هدفها.للجمعية وأحكام القان

ومن جانب آخر يعد خروجا عن القانون إذا استعملت اجلمعية املداخيل املالية ألغراض غري املسطرة يف قانوهنا 
من  310ها يف املادة األساسي وهذا جيعلها حتت طائلة قانون العقوابت حيث تسلط عليها العقوبة املنصوص علي

 1قانون العقوابت.

 30وخبصوص اهلبات والوصااي املقدمة من طرف مجعيات أو هيئات أجنبية، فقد أخضعها املشرع مبوجب املادة 
 إىل املوافقة املسبقة من قبل السلطات العامة  06-12من القانون  

اجلمعية، والتشبث من هذه الرقابة  املختصة حبيث يتخضع للتحقيق من مصدرها ومقدارها وتوافقها مع أهداف
اجلمعية اليت تكون يف إطار بشراكة مع مجعيات أجنبية أو منظمات دولية غري حكومية تشد نفس األهداف واليت 

 2بطبيعة احلال تكون قد حتصلت على إجازة مسبقة من طرف السلطة املختصة.

بة املسبقة بدواعي كذلك احلفاظ على النظام العام إن املشرع ومن ابب احليطة واحلذر قد أخضع هذا التمويل للرقا
 واآلداب العامة يف عمل اجلمعيات وخاصة اجلانب املايل.

 
 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  31املادة   1
 . 1977، لسنة 16املتعلق جبمع التربعات اجلريدة الرمسية، العدد  1977فرباير  196املؤرخ يف  3-77األمر  2
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وعلى الرغم من أن هذه الرقابة قد سبق وأن خضعت هلا اجلمعية أثناء التأسيس من طرف السلطات العامة إال أهنا 
 ساسي فإهنا تستعرض التعليق واحلل.يف حالة خمالفة القوانني واخلروج عن أهدافها، ونظامها األ

 التربعات:  -ب

هناك وسائل أخرى أقرها املشرع التحصيل املوارد املالية للجمعية وذلك ابلتوجه إىل اجلمهور جلمع التربعات وذلك 
بشروط، فطلب رخصة التربع جيب توقيعها من قبل شخصني يتمتعان حبقوقهما املدنية والسياسية حيث احلصول 

سبقة جلمع التربعات وتكون صاحلة ليوم واحد فقط وتسلم من قبل الوايل، إذا كانت اجلمعية تنشط على رخصة م
على مستوى إقليم الوالية، أما إذ تعدى نشاط اجلمعية إقليم أكثر من والية فإن االختصاص بتسليم الرخصة يعود 

سيري املبالغ اجملمعة وكل خمالفة للشروط لوزير الداخلية وأجاز القانون ملن أصدر الرخصة أن أتمر ابلتحقيق يف ت
 1تعرض صاحبها لعقوبة احلبس والغرامة.

وابإلضافة للشروط السابقة، خيضع التربعات اليت تنظمها اجلمعيات الدينية إىل مجلة أخرى من الشروط، فال جيوز 
جيه مداخيل التربعات ألي هلا مجع التربعات، إال للقيام ببناءات ذات طابع دينيي مما يفهم من أنه ال ميكن تو 

نشاط آخر ما عدا البناءات املتعلقة ابملسجد وملحقاته، كما يتوجب أيضا أن يتم مجع التربعات حتت رقابة 
ومسؤولية أمام املسجد املعين ابلتربع، هذا ابإلضافة ألخذ رأي اجلهة الوصية )مدير الشؤون الدينية واألوقاف 

وإذا كانت التربعات تشمل أكثر من إقليم واليتني، فينعقد الرتخيص  واحلصول على رخصة مسبقة من الوايل،
لسلطة وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير الشؤون الدينية، وكل خمالفة هلذه الشروط تضع صاحبها حتت طائلة 

 2عقوبة احلبس والغرامة.

قه يف جماله يعد مشروعا، وخالصة القول، إن خضوع مجع التربعات للرتخيص املسبق، وكذلك متابعة مدى انفا
نظرا ملا تدره التربعات يف الغالب من أموال كثرية، وما قد ينجم عکس ذلك من احنراف من قبل القائمني على 
العملية من مسريين للجمعية يف صرف األموال املتربع هبا مبا خيالف القانون وهدف اجلمعية، وعلى سبيل املثال 

 3مشروعية هذه الرقابة وعدم تعارضها مع احلرية اليت قررها القانون للجمعيات.فإن جملس الدولة الفرنسي قد أقر  

 
 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  23املادة   1
املتعلق جبمع التربعات، اجلريدة الرمسية،  3-77من األمر  02املتضمن كيفيات تطبيق املادة  1977مايو  25القرار الوزاري املشرتك، املؤرخ يف   2

 .1977، لسنة 45العدد 

 . 86القانونية اليت تقوم عليها ومدى جتارية أعماهلا و اكتساب صفة التاجر، مرجع سابق ، ص عبد الرافع موسى، اجلمعيات األهلية و األسس  3
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 اإلعاانت اليت تقدمها الدولة:  -ج

تعد اإلعاانت اليت تقدمها الدولة مبثابة اعرتاف من السلطة العامة ابلدور الذي تقوم به اجلمعيات يف اجملال 
خالله السلطة الربامج احلكومية ذات الطابع االجتماعي، اخلدمات املتعلق أبهدافها، كم تعترب وسيطا حتقق من 

املتعلق ابجلمعيات على إمكانية االستفادة من مساعدات مادية من  06-12من القانون  34وقد نصت 
السلطات احمللية أو املركزية بقوهلا ميكن جلمعية معينة تعرتف هلا السلطة العمومية أن نشاطها ذو صاحل عام و/أو 

ية أن تستفيد من إعاانت ومساعدات مادية من الدولة أو الوالية أو البلدية وكل مسامهة أخرى سواء  منفعة عموم
من نفس القانون  02كانت مقيدة أو مقيدة بشروط، و ما جتدر اإلشارة إليه، أن هذا الشرط يناقض نص املادة 

شاطاهتا وأهدافها ضمن الصاحل العام" و اليت نصت يف فقرهتا األخرية بقوهلا "... غري أنه جيب أن يندرج موضوع ن
استنادا لذلك فكل مجعية مكونة قانوان يبتغي هدفها ونشاطها الصاحل العام، ويف كل األحوال، ال ميكن تصور 

 مجعية هلا أهداف ختالف الصاحل العام.

اإلعانة العمومية ال متنح بصورة ونظرا حملدودية موارد اجلمعيات املالية فإهنا تلجأ إىل طلب التمويل العمومي، ألن 
وأتخذ هذه اإلعاانت أشكاال معينة، فقد تكون نقدية أو عينية،  1تلقائية و أمنا ينبغي على اجلمعيات أن تطلبها،

وال ميكن احلصول عليها دون تسجيل مسبق يف حساب اجلمعية وخيضع منح اإلعاانت العمومية للجمعيات إىل 
هذا بصفة عامة، وميكن أن تكون اإلعانة  2أهداف اجلمعية وكذلك الصاحل العام،إبرام عقد برانمج يتوافق مع 

حيث نصت على أنه خيضع منح  06-12من القانون  35مقيدة بشروط خاصة، وهذا ما قضت به املادة 
اإلعاانت العمومية لكل مجعية إىل إبرام عقد برانمج يتالءم مع األهداف املسطرة من طرف اجلمعية ومطابق 

 واعد الصاحل العام.لق

وال متنح إعاانت الدولة واجلماعات احمللية إال بعد تقدمي حالة صرف اإلعاانت املمنوحة سابقا، و جيب أن تعكس 
مطابقة املصاريف اليت منحت من أجلها ذات اإلعاانت"، و عندئذ جيب على اجلمعية أن تلتزم بدفرت شروط 

 حيدد برانمج النشاط و آليات رقابته.

 
يتكون ملف طلب اإلعانة من اآليت: وصل تسجيل اجلمعية، برانمج النشاط املخطط العمل(، حصيلة السنة املنقضية و تقرير حمافظ احلساابت،  1

حفي املتعلق بشهر أتسيس اجلمعية، حمضر اجتماع آخر مجعية عامة، النظام الداخلي للجمعية،  القانون األساسي للجمعية، نسخة من اإلعالن الص
املايل للجمعيات، مشار الفواتري الشكلية )يف حالة اقتناء جتهيزات(، رأي املدير الوالئي للقطاع املعين، اتشرية اخلزينة العمومية، دليل التسيري اإلداري و 

 61إليه 
 املتعلق ابجلمعيات.  06-12قانون من ال 34املادة  2
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ل األحوال، أخضع املشرع اإلعاانت اليت تقدمها السلطة لقواعد الرقابة احملاسبية حيث يتعني على اجلمعيات ويف ك
تعيني حمافظ حساابت معتمد وغري منخرط ابجلمعية املعنية، ويتم إعالم السلطات املاحنة وأمني اخلزينة بذلك، يف 

ابت مراجعة النفقات اخلاصة ابإلعاانت املمنوحة يوما من اتريخ تعيينه، ويتوىل حمافظ احلسا 30أجل أقصاه 
للجمعية، ويعد تقريرا كتابيا عن ذلك، يبني فيه تفاصيل نتائج مراجعة احلساابت اليت قام هبا ويف حالة وجود 
تصرفات توصف أبهنا جنائية فيما خيص استعمال اإلعاانت، يتعني على السلطات املختصة بذلك، وتقوم اجلمعية 

حمافظ احلساابت إىل أمني اخلزينة، وإىل كل سلطة ماحنة، وإىل اجلمعية العامة للجمعية يف أجل  إبرسال تقرير
 1مارس من السنة املوالية.  31أقصاه  

: أن إعانة الدولة للجمعيات هي مبثابة اعرتاف من السلطة العمومية . بدور اجلمعيات كشريك وخلصة القول
شاريع ذات الصاحل و النفع العام، الذي ال تتوىل الدولة القيام به نظرا لتشعب اجتماعي يتوىل املسامهة يف املهام وامل

مهامها وحجم الضغوط اليت عليها، إال أن ما يعاب عليها هو إخضاع منح هذه اإلعاانت إىل السلطة التقديرية 
عام، وال تستفيد من لإلدارة، األمر الذي ميكن أن تتضرر منه الكثري من اجلمعيات اليت تقدم خدمات للصاحل ال

 إعاانت الدولة نظرا العتبارات شخصية.

ضمان حرية اجلمعيات والعمل على تشجيع نشاطها،  -على عاتق الدولة -واجلدير ابلذكر أنه من املقرر دستوراي 
 بوقلها "حق إنشاء اجلمعيات مضمون:   2016من دستور    43حيث نصت املادة  

 حيدد القانون شروط وكيفيات إنشاء اجلمعيات".  تشجع الدولة ازدهار احلركة اجلمعوية  

ويف حقيقة األمر أن هذا يلزم كال من السلطتني التشريعية والتنفيذية بعد وضع قيود تقيد نشاط اجلمعيات، ومنها 
حقها يف التمويل، وهذا يستوجب وضع معايري دقيقة وشفافة، يتم من خالهلا حتديد من له حق االستفادة من 

حفاظا على عدم هدر املال العام من جهة، وحتقيقا للمساواة بني خمتلف أصناف اجلمعيات من  هذه اإلعانة،
 جهة أخرى.

ذلك أن نصوص قانون اجلمعيات ليست مقصودة يف ذاهتا بل تبتغي املصلحة العامة من خالل التنظيم التشريعي 
هلا، يف إطار الضوابط والقيود الدستورية، ومن مث ينبغي أن تلتزم هذه النصوص إطار املصلحة العامة، أما وأهنا 

 
 و املتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعاانت الدولة أو اجلماعات احمللية للجمعيات 351-01من املرسوم التنفيذي رقم  11-10-4-3املواد  1
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تلفة، متخذة يف ذلك غري الصاحل العام سبيال، خالفت هذه املصلحة، وميزت يف ذلك بني منظمات اجملتمع املخ
 1فإهنا تكون قد خرجت عن مبدأ املساواة الدستورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 64 ، ص2005حممد عبد هللا مغازي، احلق يف تكوين اجلمعيات و املؤسسات األهلية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  1
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 خلصة الفصل  :

انه  06 /12يبدو من خالل القراءة األولية للقانون بعد الدراسة التعريفية للجمعيات و كيفية و شروط أتسييها 
هذا القانون كان أكثر صرامة وتقييدا حلرية العمل اجلمعوي ، وكان  بل أن 31 /90جاء عبارة عن إثراء للقانون 
القاضي إبرساء معامل الدميقراطية التشاركية،  انفتاحا وانتشار موجات املد الدميقراطي من املفرتض أن يكون أكثر

اجلمعيات وفرض رقابة مشددة علة نشاطها ومواردها  يف أتسيسسعى إىل تشديد اإلجراءات  06 12فالقانون /
اجلمعيات الدولية ، وهذا ما انعكس سلبا على أداء اجلمعيات يف  املالية ،وعالقاهتا ابألحزاب السياسية وخمتلف

، إال أن نشاطها اليزال هزيال وضعيفا  2013ألف مجعية سنة  120جتاوز  اجلزائر فبالرغم مت تعداد الذي
 ابملنسابتية وهذا ما أسهم يف تراجع دور حركات اجملتمع املدين على مجيع املستوايت السياسية لبا ما يتصفوغا

 واالقتصادية و االجتماعية والثقافية ، وطنيا وحمليا .



 

 

 الفصل الثاني :

التنظيم اإلداري وطرق انقضائها واألثار المترتبة  
 عليها في التشريع الجزائري 
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 متهـــــيد :

، ومعرفة ابجلمعيات و كذا أتسيسها ضمن التشريع اجلزائريإىل بعض املفاهيم املتعلقة    الفصل األولبعد التطرق يف  
 شروط أتسيسها

وطرق  للجمعيات يف التشريع اجلزائري لتنظيم اإلداري واملايلمتعلقة ابسنحاول يف هذا الفصل إجراء دراسة 
 انقضائها واألاثر املرتتبة عليها يف التشريع اجلزائري

 الفصل املبحثني التاليني :و يتناول هذا  

 التنظيم اإلداري للجمعيات يف التشريع اجلزائرياملبحث األول :  

 الرقابة على اجلمعيات وطرق انقضائها واألاثر املرتتبة عليهااملبحث الثاين :  
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 التنظيم اإلداري للجمعيات يف التشريع اجلزائرياملبحث األول :  

ما يتكون من اجلمعية العامة وهي اهليئة العليا، ومكتب اجلمعية الذي يعترب هيئة للجمعية أجهزة تشكل هو 
تنفيذية، فاجلمعية العامة تتوىل إدارة وتسيري اجلمعية بصفتها أعلى هيئة فيها كما أن الشق املايل يعد عصب وقوم 

لية تنفق بغرض حتقيق األهداف بقاء اجلمعية واستمرار نشاطها، وعليه فإن تسيري اجلمعية يقتضي إجياد موارد ما
 وهذا ما سنشرحه على الرتتيب التايل:   1اليت أسست من أجلها،

 التنظيم اإلدارياملطلب االول :  

لإلدارة أمهية ابلغة يف حياة اجلمعية، فبمقتضاها تتجسد حرية األعضاء يف إدارة وتسيري مجعيتهم، فهي تدار 
العامة اليت تعد اهليئة األهم يف اجلمعية ومكتب اجلمعية الذي يتوىل القيادة بواسطة أجهزة تتمثل يف اجلمعية 

 واإلدارة.

 : اجلمعية العامةالفرع األول  

على أن اجلمعية العامة هي اهليئة العليا يف اجلمعية وتتكون  06-12من القانون  27و  26و  25تنص املواد 
الواردة يف القانون األساسي وانعقاد اجلمعية العامة يكون من من مجيع األعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت 

خالل ما ورد ابلقانون األساسي من قواعد خاصة بكل مجعية على حدى، و دعوهتا لالنعقاد تكون وفقا لقانوهنا 
د الساسي إذا تضمن ذلك، وجيب مراعاة ملن حيدد القانون األساسي السلطة لدعوة اجلمعية لالنعقاد وإذا مل حيد 

ذلك فإن الذي يتوىل هذه الدعوة األجهزة اإلدارية اخلاصة ابجلمعية، وجيب توافر شرطني لكي تتحقق صحة 
 الدعوة النعقاد اجلمعية العامة.

وهو إعالم كافة األعضاء، وقد يكون هذا اإلعالم خبطاابت ودعوات توجه لألعضاء أو عن طريق  الشرط األول:
 اإلعالن.

أنه جيب أن كون هناك فرتة كافية وحمددة ما بني امليعاد احملدد االنعقاد اجلمعية العامة  يتمثل يف الشرط الثاين:
وبني إرسال الدعوات أو اإلعالن حىت يتمكن األعضاء من دراسة جدول أعمال هذه اجلمعية املرفق مع الدعوة، 

ما يستجد من أعمال، وجدول األعمال هذا قد يطرأ عليه تعديالت إبضافة موضوعات أخرى، وذلك حتت بند 

 
 .134حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص   1
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لكن إذا كانت املوضوعات املطلوب إضافتها من املوضوعات اجلوهرية كتعديل القانون السياسي ال ميكن إضافة 
 1ذلك، فهذه املوضوعات جيب بياهنا جبدول األعمال قبل انعقاد اجلمعية العامة.

 06-12من قانون  27د أن املادة ابلنسبة لكيفية التصويت فتكون وفقا ملا حيدده القانون األساسي حيث جن
 أوجبت حتت طائلة البطالن أن يتضمن القانون األساسي للجمعية:

 شروط حمتملة حبث تصويت األعضاء.  -

 قواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف اختاذ قرارات اجلمعية واهليئات القيادية. -

سنة للبت يف التقرير األديب واملايل، وميكن اجتماعات اجلمعية العامة دورية، وعادة ما تكون مرة يف آخر كل 
 دعوهتا يف شكل طارئ واستثنائي من طرف من خيول هلم القانون األساسي ذلك.

 2ومن أهم صالحيات اجلمعية العامة نذكر:

 الفصل بقرار يف تقارير التسيري املايل وحوصلة نشاط اجلمعية ووضعها املعنوي.  -

 األعمال.   التداول يف النقاط املسجلة يف جدول -

 املصادقة على النظام الداخلي للجمعية.  -

 تصادق على تعديالت القانون األساسي.  -

 انتخاب اهليئات القيادية.  -

 البت يف قبول اهلبات والوصااي. -

 توافق على مبلغ االشرتاك السنوية.  -

 البت يف حل اجلمعية. -

 ابإلضافة إىل صالحيات أخرى قد يتضمنها القانون األساسي.

جلمعية من األعضاء الدائمني واألعضاء الشرفيني عادة يعترب العضو الدائم عضو اجلمعية الذي يشارك تتكون ا
ابنتظام يف أنشطتها ويدفع اشرتاكا سنواي، والعضو الشريف الذي يقدم أو قدم خدمات ابرزة للجمعية العامة دون 

 جمعيات عادة.أن يكون له احلق يف التصويت وهذا ما تتضمنه القوانني األساسية لل
 

 .55اسيد علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .13، ص 1997، اجلزائر، 1املرشد العملي للجمعيات، الوزارة املنتدبة املكلفة ابلتضامن الوطين، املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، ط  2
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 ويرتتب على االخنراط يف اجلمعية حقوق وواجبات للعضو نذكر منها:

 حقوق األعضاء:  -1

 حق التصويت يف اجلمعية العامة.  -

 12-06من قانون   14حق الرتشح يف املناصب القيادية يف اجلمعية وهذا ما نصت عليه املادة   -

 االستفادة من االمتيازات واخلدمات اليت توفرها اجلمعية.  -

 واجبات األعضاء:  -2

 دفع االشرتاك السنوي بصفة منتظمة.  -
 حضور اجلمعية العامة واجتماعات اهليئة القيادية إذا كان عضوا قياداي.   -
 1املسامهة يف حتقيق أهداف اجلمعية. -

 : اهليئة التنفيذيةالفرع الثاين  

على أنه جيب على األشخاص الطبيعيني الذين إبمكاهنم أتسيس مجعية  06-12من القانون  04نصت املادة 
 وإدارهتا وتسيريها أن تتوفر فيهم الشروط التالية: 

 أن يبلغوا سن الرشد.  -
 أن تكون جنسيتهم جزائرية.   -
 أن يكون متمتعني حبقوقهم السياسية واملدنية. -
عليهم جبناية أو جنحة تنايف مع جمال نشاط اجلمعية، ومل يؤد اعتبارهم  أن ال يكونوا قد سبق احلكم -

 ابلنسبة لألعضاء املسريين.

على توافر هيئتان للجمعية، اجلمعية العامة ووصفها ابهليئة العليا يف  06-12من القانون  25ونصت املادة 
 اجلمعية، وهيئة تنفيذية تتوىل مهمة إدارة اجلمعية وتسيريها.

لف التسميات هلذه اهليئة، فقد تسمى جملس اإلدارة، أو جملس تنفيذي، أو مكتب تنفيذي تنتخبه اجلمعية وقد ختت
العامة، يتوىل مهمة إدارة الشؤون العادية والتسيري العادي للجمعية ويسهر على احرتام تنفيذ أحكام القانون 

 األساسي والنظام الداخلي وقرارات اجلمعية العامة.
 

 .85اسيد علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 معية مبا يلي: ويكلف مكتب اجل

 يضمن تنفيذ إجراءات القانون األساسي والنظام الداخلي، وتنفيذ قرارات اجلمعية العامة.  -

 تسيري ممتلكات اجلمعية.  -

 حتديد االختصاص ومهام املساعدين.  -

 إعداد مشروع النظام الداخلي.  -

 اقرتاح تعديالت القانون األساسي و النظام الداخلي.  -

 ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.  -

 يقرتح جلهاز املداولة كل اإلجراءات لتحسني عملية تنظيم وتنصيب أجهزة اجلمعية.  -

 دراسة شطب العضوية يف اجلمعية يف مواجهة من يرتكب خمالفة خطرية. -

طريقة انتخاب مكتب اجلمعية، ومدة عهدته وبيان ما يتعلق وجيب أن ينص القانون األساسي للجمعية على 
، ويف غالب األحيان يتكون مكتب اجلمعية من ثالثة أعضاء 1بقواعد النصاب واألغلبية املطلوبة يف اختاذ قراراته

ة، وابلتايل وهم الرئيس، واألمني العام، وأمني املال، وتسند لرئيس اجلمعية مهمة متثيلها يف مجيع أعمال احلياة املدني
 فإن يكلف مبا يلي:

 متثيل اجلمعية لدى السلطات العامة.  -

 التقاضي ابسم اجلمعية.  -

 اكتتاب أتمني يضمن النتائج املرتبطة ابملسؤولية املدنية.  -

 استدعاء أجهزة اجلمعية، رائسة وتسيري املناقشات.  -

 اقرتاح جدول أعمال دورات اجلمعية العامة.  -

 تنشيط وتنسيق نشاطات مجيع أجهزة اجلمعية.  -

 إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة اجلمعية.  -

 تبليغ السلطات العمومية املؤهلة جبميع املعلومات.  -

 حتضري التقرير األديب و املايل مع حتليله وتقدميه للجمعية العامة.  -
 

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  27املادة   1
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العمومية املؤهلة ابلتعديالت اليت تطرأ على القانون األساسي، وكل تغري يقع يف جهاز  إشعار السلطة -
 يوما من اتريخ اختاذ القرار.   30إدارة اجلمعية يف أجل أقصاه  

 1ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء املستخدمني يف اجلمعية. -

 اإلدارة، وهبذه الصفة يتوىل مسك قائمة املنخرطني ويف ما خيص األمني العام للجمعية فإنه يكلف جبميع قضااي
ابجلمعية، ومعاجلة الربيد، ومسك سجالت املداوالت، وحترير مشاريع املداوالت وحيفظ نسخة من القانون 

 األساسي، كما ميكن تكليفه مبهام أخرى أن استدعى األمر ذلك.

مبقتضى هذه الصفة بتسيري األموال، من خالل جرد أمالك أما أمني املال، فيتوىل املسائل املالية واحملاسبة، فيقوم 
اجلمعية املنقولة والعقارية، وحتصيل االشرتاكات، ومسك صندوق النفقات الزهيدة، وإعداد التقارير املالية، زايدة 

 2عن ذلك ميكن تكليفه مبهام أخرى.

وىل دراسة املسائل املتعلقة أبهداف وزايدة على مكتب اجلمعية، ميكن إنشاء جلان قد تكون دائمة أو مؤقتة، تت
اجلمعية، أهنا تقدم دراسات واقرتاحات، وبذلك يشرتك أكرب عدد من األعضاء يف اختاذ القرار داخل اجلمعية، كما 
ميكن للجمعية إنشاء جملس إدارة وهذا يف الغالب يكون يف اجلمعيات ذات الطابع الوطين، أو اجلمعيات الكبرية 

هذا اجمللس بصالحيات واسعة يف نطاق حدود أهداف اجلمعية، حيث يعقد جلساته يف فرتة  ذات األمهية ويتمتع 
ما بني دورات اجلمعية العامة، إذ يعد هيئة وسيطة بني اجلمعية العامة ومكتب اجلمعية، وهبذه الصفة ميكنه متابعة 

معية أجورا أو مكافئات مقابل مكتب اجلمعية يف عمله وتسيريه للجمعية، وفيما يتعلق بتقاضي أعضاء مكتب اجل
منه تؤكد على أن اشرتاك  02/  2مل ينص على ذلك أو جييزه، بل أن املادة  06-12خدمتهم، فإن القانون 

األشخاص يف اجلمعيات سواء بتسيري املعارف أو الوسائل يكون تطوعيا، مبا يفيد أن ال أجر على ذلك وهذا 
مصدرا لكسب املال مقابل ما يقدمه األشخاص حتی خدمات مسلك سليم، حيث ال جيب أن تكون اجلمعية 

 ألن ذلك سيفقدها صفة النشاط التطوعي.

وعلى سبيل االستشهاد، فقد أصدر جملس الدولة الفرنسي حكما يف هذا الشأن قضی أبنه يف احلاالت اليت 
طوعية للجمعية ختتفي متاما، يتقاضى فيها رئيس اجلمعية أو املدير وكذلك املدير أجورا أو مكافات فإن السمة الت

  1و من مث فإهنا ختضع يف أعماهلا الضريبة املبيعات.

 
 .86اسيد علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .88ص  املرجع السابق،اسيد علي فاضلي،   2
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 أمهية عمل اجلمعيات ابلنسبة للفرد والدولةاملطلب الثاين  :  

تتأسس اجلمعيات من قبل األشخاص كفضاء وجمال ملمارسة حقوقهم وكوسيلة لتحقيق رغباهتم ومتطلباهتم 
اجلمعيات حتتل مكانة حيوية يف اجملتمع ملسامهتها يف بنائه واستقراره وموقعا هاما لدى املعيشية، وقد أصبحت 

 الدولة كداعمة وشريك هلا.

 الفرع األول: أمهية عمل اجلمعيات ابلنسبة للفرد

 2إقامة اجلمعيات تنبع مباشرة من القانون الطبيعي فالتجمع هو شرط جوهري من شروط احلياة يف مجاعة إنسانية.
تلبية احتياجاته اليومية وبعد فشل هيئات الوساطة التقليدية يف متثيل وتلبية حاجات الفرد وجد نفسه مرغما ول

 3على إشباعها بنفسه.

 أوال: اجلمعيات كفضاء ملمارسة املواطنة

القائم على التعددية  1989فرباير  23التوجه السياسي اجلديد للجزائر على وجه اخلصوص بعد صدور دستور 
زبية التوسع يف جمال احلقوق واحلرايت أدى إىل متكني اجلمعيات من لعب دور هام يف حتسيد الدميقراطية احل

واملواطنة من خالل الوظائف اليت تقوم هبا ففي إطار ممارستها ألنشطتها املختلفة ابالشرتاك مع السلطات العمومية 
ر وهذا يف دولة القانون اليت ال ميكن فصلها عن جيعل هذه األخرية تفتح أبواهبا على احلياة االجتماعية أكث

الدميقراطية اليت من مفاهيمها أما إشراك املواطنني "احملكومني" يف ممارسة السلطة منعا للحاكم من أن يفرض عليهم 
 4سلطاته وذلك عن طريق االنتخاب الضامن حلرية اختياراهتم وحرية التعبري وحرية الرأي وحرية إنشاء اجلمعيات.

ا فالفقه احلديث يربط بني احلرية والدميقراطية ويعتربها أمران متالزمان فال دميقراطية دون حرية وال حرية بدون لذ 
 5دميقراطية، وذلك ابعتبار أن احلرية هي اهلدف أما الدميقراطية فهي وسيلة لتحقيقها.

سامهة واملشاركة بصفة مباشرة وفعلية يف والدميقراطية احلقيقية ال ميكن التماسها إال عن طريق متكني املواطن من امل
اإلبداء آبرائه ويف صنع قرارات السلطة العمومية، هذا األسلوب يف التنظيم ونظرا الستعسار حتسيده من الناحية 

 
ندرية، ص سكحممد إبراهيم خريي الوكيل، دور القضاء اإلداري و الدستور يف إرساء مؤسسات اجملتمع املدين، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل ، اإل  1

1266 
  .1144حممد إبراهيم خري الوكيل، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .161حسن راعي، مرجع سبق ذكره، ص   3

 .18، ص 2002حممد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، اجلزء الثاين، مطبعة دار هومة، اجلزائر،   4
 .170، ص 1993املتغري، دار النهضة العربية، القاهرة،  أنور أمحد رسالن، احلقوق واحلرايت يف عامل  5



 الفصل الثاني : التنظيم اإلداري وطرق انقضائها واألثار المترتبة عليها في التشريع الجزائري

 
39 

املادية فقد وجد له تقنية التمثيل النيايب كوسيلة لتحقيق الدميقراطية التمثيلية، هذه املؤسسات التمثيلية اليت ساهم 
ا املواطن من خالل التصويت عليها أصبحت غري كافية للتعبري عن مطاحمه، لقد بلغت هذه املؤسسات نوعا فيه

من التضخم لدرجة أن املواطن أصبح يضايقها يف نظراته أي أن النظام التمثيلي أصبح كبريا أمام االنشغاالت 
ممثليهم التعبري املالئم عن إرادمت احلقيقية لذا فاألفراد مل جيدوا ضمن إرادة  1الصغرى وصغريا أم التطلعات الكربى،

يسعون عن طريق اجلماعات الضاغطة لتحقيق مشاركتهم بصفة مباشرة يف صنع القرارات اليت قممهم وهذا يف 
ومن مث أصبحت اجلمعيات تشكل وسيلة مرنة لتحقيق دميقراطية املشاركة  2مجيع اجملاالت اليت متس حياهتم اليومية.

درا للتكوين الدميقراطية والرتبية االجتماعية وتلعب دورا هاما يف تلقني املواطن مبادئ النضج املدن وأن متثل مص
وتنميته وتبعث فيه روح املواطنة واملشاركة واملسؤولية يف مجيع القضااي اليت متس حياته اليومية وأن حترك فيه الشعور 

 ابالنتماء االجتماعي.

سري تكون بتقريبها من املواطن والسياسية االجتماعية اليت تشارك دميقراطيا املواطن إن جناعة التسيري ومصداقية امل
وهذا قد أتكد يف ذهن الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى  3هي اليت تشجع التآزر والشعور ابالنتماء اجلماعي،

ودون إشراكهم يف صنع القرار أبن االستجابة للطلبات االجتماعية املتزايدة ال ميكن بلوغه مبعزل عن املستفيدين 
 وهذا من خالل اجلمعيات.

أنه إن كانت الدميقراطيات التقليدية تضمن لكل فرد حق  Georges Purdeauويرى الفقيه جورج بريدو 
املشاركة يف صياغة اإلرادة العامة فإن الدميقراطيات احلديثة عليها أن تتماشى مع العامل االقتصادي واالجتماعي 

 4الفرد فيها ال يكون فعاال إال بواسطة التنظيمات املختلفة اليت تؤطر الفرد وتدعمه وحتميه.  املعقد ودور

ابإلضافة إىل هذا فإن اجلمعيات تعترب إحدى أهم مؤسسات اجملتمع املدين واجملتمع املدين يعترب صمام أمان للدولة 
 5البناءة املسامهة يف حتقيق مشاريع التنمية.لتجنيبها العنف السياسي فهو فضاء احلرية والدميقراطية واملشاركة  

 
 

 .199، ص 2007، اجلزائر، فيفري 15حممد عبو، مشاركة اجملتمع املدين يف اختاذ القرار، جملة الفكر الربملاين الصادرة عن جملس األمة، عدد  1
2 Jean Rivero, les libertés publiques, Tome 2, édition masson, Paris, 1978,p 332. 

، 1998، طبعة 1997الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة ابلتضامن الوطين والعائلة، امللتقى الوطين حول اخلالاي احلوارية للتضامن، أكتوبر  3
 .19اجلزائر، ص 

4 2- Georges Purdeau, les libertés publiques, édition Seuil, Paris, 1972, P 216. 

، جامعة حممد خري، بسكرة،  2007نوفمرب  12لعجال أعجال ، إشكالية املشاركة السياسية وثقافة السلم، جملة العلوم اإلنسانية، عدد حممد ملني   5
 .239اجلزائر، ص 
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 اثنيا: اجلمعيات كوسيط بني الفرد والدولة

أصبحت اجلمعيات كتنظيم اجتماعي تقوم بدور الوسيط بني األفراد والدولة لتتمكن هذه األخرية من خالهلا 
اجلمعيات املرأة الكاشفة هلا وعن الواقع وعربها من معرفة مشاكل واحتياجات ومتطلبات املواطنني حيث تشكل: 

املعيشي للمواطنني، فالدولة ال تستطيع القيام بكل شؤون الناس، كما أن الناس ال يتيسر هلم وهم منفر دون القيام 
 ابألعمال اهلامة بغري تكاتفهم واحتادهم واجلمعيات هي اليت تؤمن هذا التكاتف.

قتصادية واالجتماعية يف بالدان خاصة مع مطلع العشرية املنصرمة والذي لقد ترتب عن أتزم األوضاع السياسية واال
اقرتن بتدهور العالقة القانونية اليت تربط اإلدارة ابملواطن بسبب تسلل ظاهرة البريوقراطية وامتداد جذورها ابإلضافة 

ة على أساس تغيري إىل الفساد اإلداري، كل هذه الظروف كان من شأهنا تكوين ثقافة اجتماعية جديدة قائم
األساليب التقليدية املتعلقة بتسيري احلياة احمللية وحتسني مشاركة األفراد يف تسيري الشؤون العمومية بصفة مباشرة 
ومنظمة يف شكل مجعيات کهياكل ووسائط اجتماعيني وتدرجييا سامهت هذه التحدايت يف تغيري االعتبارات 

 النهج االشرتاكي ضمن فلسفة الدولة النعمة.  واملفاهيم االجتماعية اليت تكونت يف ظل

لذا فإن تدهور احمليط االجتماعي ال ميكن مواجهته مبواقف سلبية من قبل األفراد إذ ليس من الالئق أن نرى الدولة 
تفقد مصداقيتها وأن نرى املواطن يفقد األمل يف مؤسساهتا والسكوت عن تدهور دور وأداء أجهزة الدولة سوف 

 1ا اخلطأ خطأ يف حد ذاته.جيعل من هذ 

اهلدف الرئيسي الذي تصبو إليه اجلمعيات يكمن يف إشراك الفرد يف تكييف وحتديد املشاكل العامة اليت يعيشها 
مث ترتيبها وتنظيمها يف شكل اقرتاحات ومطالب اجتماعية والسعي إلجياد احللول املالئمة هلا ابلتنسيق مع 

يات هي أكثر من أن تكون إطار اجتماعي لتمثيل املصاحل فحسب، بل هي  السلطات العمومية املختصة، فاجلمع
 كذلك وسيط اجتماعي بني األفراد

 والسلطات ابطالعها على املطالب واحلاجات احمللية .

( يف اجلزء الثاين من كتابه الدميقراطية يف أمريكا: Alexis de Tocquevilleكتب أليكس دو تو کفيل )
األعمار ومن مجيع الطبقات واألماكن جندهم يكونون اجلمعيات فليس لديهم شركات  "إن األمريكان يف مجيع

صناعية وجتارية فحسب بل لديهم مجعيات يف شىت أنواع اجملاالت الدينية واألخالقية واخلريية... إهنم يكونون 

 
 166حسن راعي، مرجع سبق ذكره ص  1
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ما يف فرنسا  اجلمعيات ابستمرار يف كل نواحي حياهتم ويف كل جمال، فأنت حتد على رأس كل مؤسسة جديدة
 1حضور الدولة ويف إجنلرتا حضور الرجل اإلقطاعي أما يف أمريكا فال حتد إال اجلمعيات.

إن احلياة احمللية وال ميكن تسيريها إال عن طريق استشارة ومشاركة املستفيدين والعمل خبالف ذلك سوف جيعل 
ف ومعطيات الواقع، فالربامج واملشاريع تعطي قرارات اإلدارة عمال مبجردا ومفروغا من حمتواه لعدم مطابقته لظرو 

نتائج حسنة عندما تنفذ مبشاركة املستفيدين إذ هي كثرية الربامج واملشاريع اليت كان مآهلا الفشل ألكما سطرت 
بعيدا عن إرادة السكان احملليني وقفزت يف إقرارها على التنظيمات احمللية سواء كانت تنظيمات حملية أو حركات 

 2مجعوية.

وقد أعرب وزير العمل واحلماية االجتماعية عن تقديره لألعمال اليت يقوم هبا الوسطاء االجتماعيني بني الدولة 
واألفراد بقوله: "إن الورقة االجتماعية اليت تكونت تدرجييا ستكون حتما غري متكاملة إذا كانت مبجهوداتنا غري 

 مقرتنة برتقية احلركة اجلمعوية.

ي الذي يلعبه الوسطاء االجتماعيون سوف يساهم ابلفعل عن طريق نشاطاته املباشرة وامللموسة إن الدور االجتماع
 3يف مهام اإلدماج االجتماعي وحماربة كل أشكال اإلقصاء والتهميش اليت يعيشها املواطن يوميا".

م يف ترشيد وحتصني وعليه فإن جناح العمل اإلداري يتوقف على مدى جناعة آليات االستشارة احمللية اليت تساه
القرارات اإلدارية وهذه االستشارة اليت تتم عرب اجلمعيات أصبحت متثل نقطة تالقي بني الفرد والدولة، فاجلمعيات 
ابلرغم من حداثتها ونقص متويلها وخربهتما متكنت فعال من التعبري عن مظاهر معاانة احملتمع ذلك أكما أخذت 

األفراد واستطاعت أن ترتمجها يف شكل اقرتاحات و مطالب ويف مشاريع بعني االعتبار االهتمامات ومشاكل 
 للتنمية، واستطاعت أن جتعل من نفسها وسيطا وممثال حقيقيا للمجتمع.

والسياسة االجتماعية للدولة اجلزائرية جتعل  4ال يرجع حتسني اجملتمع إىل تقديرات احلكومة بل للمبادرات الفردية،
ول عن احلياة العمومية وانطالقا من اجلمعيات اليت متثله يساهم يف تطوير هذا الفضاء من املواطن املسؤول األ

بشكل مزدوج من جهته بصفته عضو مشارك يف صنع القرارات مث بصفته مستفيد ألنه يساهم بصفة قبلية يف 
 

1 1- Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, Tome 2, Edition Gallimard, France, 
2006, P. 155. 

 .20ه، ص الوزارة املنتدبة لدي رئيس احلكومة املكلفة ابلتضامن الوطين والعائلة، امللتقى الوطين حول اخلالاي اجلوارية للتضامن، مرجع سبق ذكر  2
 .15وارية للتضامن، مرجع سبق ذكره، ص الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة ابلتضامن الوطين والعائلة، امللتقى الوطين حول اخلالاي اجل  3
، جامعة حممد خيذر، بسكرة، اجلزائر،  2006نوفمرب  10جلول شيتور، احلرية الفردية يف املذهب الفردي، جملة العلوم اإلنسانية، دار املدى، عدد   4

 .140ص 
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سيد هذه حتديد الطلبات االجتماعية، مع الرتكيز على األولوايت، ويساهم عن طريق هذه اجلمعيات يف جت
 1األهداف ابالعتماد على قدراته، وابلتشارك مع الدولة.

 الفرع الثاين: أمهية عمل اجلمعيات ابلنسبة للدولة

أصبحت اجلمعيات اليوم متثل تركيبة منوذجية خمتلطة ميتزج فيها العنصر االجتماعي ابلعنصر العمومي بفعل 
ات تشكل قناة هامة إلنقاص الطلب عن الدولة مشاركتها يف تسيري الشؤون العمومية فقد أصبحت اجلمعي

 والتخفيف من عبئ املسؤوليات امللقاة على عاتقها. 

 أوال: تشجيع الدولة للجمعيات

على تشجيع الدولة الزدهار احلركة اجلمعوية، وتظهر صور تشجيع الدولة  1996من دستور  43نصت املادة 
معنوي ومادي حىت تتمكن من القيام بوظائفها طبقا ألهداف للجمعيات من خالل ما تقدمه اجلمعيات من دعم 

اليت أنشئت ألجلها، ويظهر الدعم املعنوي من خالل اخلطاب السياسي الوارد على ألسنة العديد من املسؤولني 
لدعم دور اجلمعيات وتشجيعها، حيث أشاد كل من وزير التضامن الوطين واألسرة واجلالية الوطنية ابخلارج مجال 

عباس ووزير املوارد املائية عبد املالك سالل ابلدور اهلام للحركة اجلمعوية القائم على األنشطة التحسيسية   ولد
واجلوارية، والدور الذي تلعبه اجلمعيات كقناة بني املواطن واإلدارة و كوسيلة ملمارسة الدميقراطية اجلوارية والرقابة  

 على اجملالس احمللية.

لجمعيات يف أشكال متعددة مثل حضور ممثلي الدولة لألنشطة اليت تقوم هبا اجلمعيات كما يظهر دعم الدولة ل
ودعوة السلطات ملمثلي اجلمعيات احلضور بعض اللقاءات مثل الزايرات امليدانية اليت يقوم هبا ممثلو الدولة ألجل 

 االستماع إىل صوما ابعتبارها ممثلة للمواطنني.

 90/31من القانون رقم  26وبدونه يتدهور عمل اجلمعيات فقد نصت املادة أما الدعم املادي وهو أهم دعم 
على إمكانية حصول اجلمعيات على مساعدات من السلطات على مجيع املستوايت الدولة والوالية والبلدية كما 

مية أن منه على أنه: "ميكن للجمعية اليت ترى السلطة العمومية نشاطا مفيدا أو ذا منفعة عمو  30نصت املادة 
حتصل من الدولة أو الوالية أو البلدية على إعالانت أو مساعدات مادية أو على مسامهات أخرى مقيدة 

 ابلشروط أو غري مقيدة.

 
 .167حسن راحبي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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وإذا كانت اإلعاانت أو املساعدات أو املسامهات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام اجلمعية 
 ة برامج نشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع املعمول به".املستفيدة إىل اتفاق يعد مسبقا ويبني بدق

على تشجيع  1املتعلق ابلبلدية 1990أبريل  07املؤرخ يف  90/08من القانون رقم  106كما نصت املادة 
 البلدية لكل مجعية سكان.

ظيم مصاحل احملدد للقواعد اخلاصة بتن 1996ديسمرب  18املؤرخ يف  96/471كما نص املرسوم التنفيذي رقم 
منه على أن: "تطور مصاحل النشاط االجتماعي وتنفذ مجيع  03يف املادة  2النشاط االجتماعي يف الوالية وسريها

التدابري اليت من شأهنا أتطري النشاطات املرتبطة ابلعمل االجتماعي للدولة وترقية حركة اجلمعيات ذات الطابع 
 االجتماعي".

الدولة أيخذ عدة أشكال كأن يكون مباشرة بتسليم أموال للجمعيات التنفيذ والدعم املادي للجمعيات من طرف 
مجعية عاملة ضمن جماالت خمتلفة من متويل مشاريع يف إطار الربانمج الثاين املبادر به  121براجمها مثل حصول 

الية الوطنية ابخلارج من طرف مشروع دعم اجلمعيات اجلزائرية ومت هذا التسليم بوزارة التضامن الوطين واألسرة واجل
 إبشراف الوزير ووصلت قيمة التمويل ستة ماليني أورو.

كما قد أيخذ هذا الدعم شكل امتياز کامتياز حق االنتفاع مبمتلكات اتبعة لألمالك الوطنية وهذا ما نظمه 
الطابع املتعلق مبنح اجلمعيات واملنظمات ذات  1993يوليو  07املؤرخ يف  93/156املرسوم التنفيذي رقم 

من هذا املرسوم على  02حيث نصت املادة  3االجتماعي امتياز حق االنتفاع مبمتلكات اتبعة لألمالك الوطنية،
أنه: "ميكن أن تستفيد من االمتياز اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والتعاضدايت االجتماعية وهيئات التضامن 

عيات ذات طابع اجتماعي يف مفهوم هذا املرسوم منه على أنه: "تعد مج 03االجتماعي"، كما نصت املادة 
اجلمعيات املؤسسة قانوان اليت تعمل بصورة رئيسية وفقا هلدفها القانوين األساسي لتحقيق أنشطة ترمي إىل إدماج 

كيفيات منح االمتياز حيث نصت   06و 05األشخاص املعوقني واحملرومني مهنيا ومحايتهم"، وعاجلت املاداتن 
ى أنه: "ميكن أن مينح امتياز حق االنتفاع ابملمتلكات املنقولة أو غري املنقولة التابعة لألمالك الوطنية عل 05املادة 

 
 .1990أبريل  11، الصادرة يف 15ابلبلدية، اجلريدة الرمسية، عدد املتعلق  90/08قانون رقم  1
، الصادرة يف  83احملدد للقواعد اخلاصة بتنظيم مصاحل النشاط االجتماعي يف الوالية وسريها، اجلريدة الرمسية عدد  96/471مرسوم التنفيذي رقم   2

 .1996ديسمرب  25

عيات واملنظمات ذات الطابع االجتماعي امتياز حق االنتفاع مبمتلكات اتبعة لألمالك الوطنية،  املتعلق مبنح اجلم 93/156مرسوم تنفيذي رقم   3
 .1993يوليو  11الصادرة يف  45اجلريدة الرمسية، عدد 
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الدولة أو الوالية أو البلدية حسب الشروط والكيفيات احملددة يف دفرت الشروط امللحق هبذا املرسوم و يف االتفاقية 
 أدانه.  06االمتياز كما هو منصوص عليه يف املادة    املربمة بني السلطة اإلدارية مانعة االمتياز وصاحب

جيب أن يتضمن االمتياز املذكور جمموعة متجانسة من املمتلكات وأن تكون هذه اجملموعة خمصصة على وجه 
اخلصر للسماح بتحقيق أنشطة معرتف أبهنا من قبيل املنفعة العمومية أو املصلحة العامة املكملتني لعمل املصاحل 

 .  العمومية".

على أنه: "يتم منح امتياز حق االنتفاع املذكور يف املادة األوىل أعاله عن طريق اتفاقية  06يف حني نصت املادة 
تعد ابلتطابق مع أحكام دفرت الشروط امللحق هبذا املرسوم بني السلطة العمومية املخصصة هلذه املمتلكات املنقولة 

اهليئات االجتماعية املمنوحة االمتياز، املخول قانوان من قبل اجلهاز أو غري املنقولة املقصودة ورئيس اجلمعية أو 
 القانون األساسي لإلدارة.

وإذا تعلق األمر مبمتلكات اتبعة ألمالك الدولة وجب أن تودع نسخة من االتفاقية لدى مديرية أمالك الدولة 
 املختصة إقليميا".

ة شكل إعفاءات ضريبية وهو ما تضمنه املرسوم التنفيذي ابإلضافة على هذا ميكن أن أيخذ الدعم املادي للدول
املتعلق بشروط منح اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لفائدة  2004يوليو  10املؤرخ يف  04/191رقم 

منه على أن: "متنح  02حيث نصت املادة  1البضائع املرسلة على سبيل هبات إىل اهلالل األمحر واجلمعيات،
اء من الرسم على القيمة املضافة للبضائع املرسلة على سبيل هبات إىل اهلالل األمحر اجلزائري استفادة اإلعف

املتعلق  90/31واجلمعيات أو مصاحل اخلدمات ذات الطابع اإلنسان املؤسسة قانوان وفقا ألحكام القانون رقم 
فئات أخرى من أشخاص تستحق  ابجلمعيات، إذا كانت موجهة للتوزيع جماان على املنكوبني أو احملتاجني أو

 من املرسوم 03املساعدة أو استعماهلا لغاايت إنسانية أخرى" ونظمت املادة 

کيفيات االستفادة من اإلعفاء حيث نصت على: "من أجل تطبيق االمتياز املذكور أعاله تسلم املصاحل املعنية 
ملستفيدة شهادة وفق النموذج املبني يف امللحق لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية للجمعيات واملصاحل اخلدمات ا

 األول، تثبت الطابع اإلنسان للهبة.

 
هبات إىل اهلالل األمحر املتعلق بشروط منح اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لفائدة البضائع املرسلة على سبيل  04/191مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 2004يوليو  11، الصادرة يف 44واجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد 
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 90/31من القانون رقم  28جيب أن ترفق هذه الشهادة ابملوافقة على استقبال احلبة املعنية طبقا ألحكام املادة 
 املتعلق ابجلمعيات.

ملختصة إقليميا اليت تسلم على ضوء هذه الوثيقة تسلم هذه الشهادة عند كل طلب إعفاء إىل املصاحل اجلبائية ا
شهادة إعفاء وفق النموذج املرفق يف امللحق الثاين واليت تقدم ملكاتب اجلمارك املختصة قصد وضع البضائع 

 املستلمة قيد االستهالك".

احمللية ووزير املالية  ابإلضافة إىل اإلعفاء الذي تضمنه القرار الوزاري املشرتك الصادر عن وزير الداخلية واجلماعات
احملدد لكيفيات اإلعفاء من احلقوق والرسوم ابلنسبة  1996ديسمرب  21ووزير الشباب والرايضة املؤرخ يف 

منه على أن: "متنح االستفادة  02حيث نصت املادة  1للبضائع املستوردة كهبات لالحتادايت الوطنية الرايضية،
ون البضائع املستوردة كهبات هلا عالقة مباشرة مع النشاط الرايضي لالحتادايت الوطنية الرايضية شرط أن تك

منه على أن: "جتمرك البضائع املستوردة كهبات من قبل  05الرئيسي الذي تقوم به هذه األخرية"، ونصت املادة 
ليت سلمتها هلذا االحتادايت الوطنية الرايضية املعنية بناء على تقدمي شهادة اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ا

 الغرض املصاحل اجلبائية املختصة وترخيص من وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة".

 اثنيا: علقة الشراكة بني اجلمعيات وخمتلف قطاعات الدولة

بلغت مكانة اجلمعيات عند الدولة أن أصبحت اجلمعيات تدخل يف تشكيل الكثري من اهليئات الرمسية منها 
فرباير   04املؤرخ يف  92/39من املرسوم الرائسي رقم  06االستشاري الوطين سابقا حيث نصت املادة اجمللس 
 60على أن: "يتكون اجمللس من  2املتعلق بصالحيات اجمللس االستشاري الوطين وطرق تنظيمه وعمله، 1992

عضوا يعينون بكيفية تضمن متثيل موضوعي و متوازن حململ القوى االجتماعية يف تنوعها وعددها" ونصت املادة 
يتم اختيار أعضاء اجمللس من بني األشخاص ذوي اجلنسية اجلزائرية   06منه على أنه: "عمال أبحكام املادة  07

واالقتصاد والرتبية والشباب وعلوم الدين و خمتلف قطاعات العمل الوطين العام الذين ينتمون إىل عامل الشغل 
 واخلاص واجلمعيات...".

 
يدة الرمسية، عدد  قرار وزاري املشرتك احملدد لكيفيات اإلعفاء من احلقوق والرسوم ابلنسبة للبضائع املستوردة كهبات لالحتادايت الوطنية الرايضية، اجلر  1

 1997مايو  27، الصادرة يف 34
 09، الصادرة بتاريخ 10املتعلق بصالحيات اجمللس االستشاري الوطين وطرق تنظيمه وعمله، اجلريدة الرمسية، عدد  92/39مرسوم رائسي رقم   2

 .1992فرباير 
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املتضمن إنشاء جملس وطن  1993أكتوبر  05املؤرخ يف  93/225ابإلضافة إىل هذا نص املرسوم رقم 
ومؤهلني يف امليادين  منه على أنه: "يتكون اجمللس من أعضاء ممثلني 04يف املادة  1اقتصادي و اجتماعي

 عضو موزعني حسب النسب اآلتية: 180االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويضم اجمللس  

 بعنوان القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.   %50    -

 % بعنوان اإلدارات و مؤسسات الدولة. 25 -

 لشخصي".بعنوان الشخصيات املؤهلة املعينة ابلنظر إىل أتهيلها ا  %25  -

منه على أنه: "يعني ممثلو القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل مفوضيهم، وإذا   05ونصت املادة 
كان متثيلهم اثبتا، تعينهم حسب احلالة مجعياهتم أو منظماهتم املهنية أو النقابية وذلك حسب الكيفيات احملددة . 

 مرسوم تنفيذي وضمن احلدود اآلتية:  

 ممثلني عن املؤسسات واهليئات العمومية.   09 -

 ممثلني عن املؤسسات اخلاصة وأصحاب احلرف وصغار التجار .   09 -

 ممثلني عن املستثمرات والتعاونيات الفالحية.   09 -

 ممثلني جلمعيات ذات طابع اجتماعي وثقايف ... احل".  09 -

املتضمن إحداث اللجنة الوطنية االستشارية  2001مارس  25املؤرخ يف  01/71كما نص املرسوم الرائسي رقم 
على أنه يدخل يف تشكل هذه اللجنة اليت هي ذو طابع استشاري للرقابة واإلنذار   2لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها

منه على أن اختيار أعضاء  08املبكر، والتقييم يف جمال حقوق اإلنسان ممثلني عن اجلمعيات، حيث نصت املادة 
كون من ضمن املواطنني ذوي الكفاءات وذوي اخللق الرفيع واملعروفني ابالهتمام الذي يولونه للدفاع عن اللجنة ي

حقوق اإلنسان ومحاية احلرايت العمومية، ويعني أعضاء اللجنة رئيس اجلمهورية بناء على اقرتاح من املؤسسات 
عضو بعنوان  16إىل  12كيل اللجنة من الوطنية ومجعيات اجملتمع املدين ذات الطابع الوطين، ويدخل يف تش
 اجلمعيات ذات الطابع الوطين اليت يتصل موضوعها حبقوق اإلنسان.

 
 .1993أكتوبر  10، الصادرة يف 64املتضمن إنشاء جملس وطن اقتصادي واجتماعي، اجلريدة الرمسية، عدد  93/225مرسوم رائسي  1
 28، الصادرة يف 18املتضمن إحداث اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها، اجلريدة الرمسية، عدد  01/  71مرسوم رائسي رقم  2

 . 2001مارس 
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املتعلق حبماية ، األشخاص املعوقني  2002مايو  08املؤرخ يف  02/09ابإلضافة إىل هذا نص القانون رقم 
ل اجلمعيات يف تشكيلتها، حيث وترقيتهم املذكور سابقا على إحداث أجهزة حلماية األشخاص املعوقني تدخ

منه على أنه: "تنشا اللجنة الوالئية للرتبية اخلاصة والتوجيه املهين تضم أشخاصا مؤهلني وعلى  18نصت املادة 
 اخلصوص:

 ممثلني عن أولياء التالميذ املعوقني.  -

 ممثلني عن مجعيات األشخاص املعوقني.  -

 خرباء خملصني يف هذا امليدان". -

من القانون على أنه تنشا لدى الوزير املكلف ابحلماية االجتماعية جملس وطين لألشخاص  33 كما نصت املادة
 املعوقني يضم على اخلصوص:

 ممثلني عن احلركة اجلمعوية لألشخاص املعوقني.   -

  -أولياء األطفال واملراهقني املعوقني. -

عضو  11زارة تتكون من سبعة إىل من القانون على إنشاء جلنة وطنية للطعن لدى الو  34كما نصت املادة 
يدخل يف تكوينها ممثل عن اجلمعيات أو االحتادايت املمثلة لكل صنف من اإلعاقة كما نص املرسوم التنفيذي رقم 

منه على أنه  04احملدد لتكوين اجمللس الوطين حلماية املستهلكني واختصاصاته املذكور سابقا يف املادة  92/272
ممثلني جلمعيات مهنية مؤسسة قانوان وذات صبغة تنفيذية وعشرة ممثلني جلمعيات من مكوين اجمللس سبعة 

 املستهلكني مؤسسة قانوان وذات صبغة تنفيذية .

يوليو احملدد لصالحيات الوزير املكلف ابلتضامن  31املؤرخ يف  2000/204كما نص املرسوم التنفيذي رقم 
 نشطة اليت خيتص هبا الوزير: يف املادة الثانية منه على أنه من األ  1الوطين

تشجيع وتطوير التشاور والعمل مع احلركة اجلمعوية الوطنية السيما ذات الطابع االجتماعي وترقية العمل  -
 األساسي وتنظيمه معها.

اقرتاح عناصر إسرتاتيجية للتكفل ابحتياجات الفئات احملرومة يف امليدان االجتماعي واإلنسان من خالل هياكل  -
 ة واحلركة اجلمعوية.الدول

 
 .2000غشت  02 ، الصادرة يف74احملدد لصالحيات الوزير املكلف ابلتضامن الوطين، اجلريدة الرمسية، عدد  2000/204مرسوم تنفيذي رقم  1
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املبادرة ابلربامج الرامية إىل ترقية أعمال التبادالت والشراكة فيما بني احلركة اجلمعوية الوطنية من جهة  -
 واجلمعيات األجنبية النشطة يف نفس امليدان من جهة أخرى.

للمجلس األعلى  املنظم 2006نوفمرب  12املؤرخ يف  06/400ابإلضافة إىل هذا نص املرسوم التنفيذي رقم 
 اجمللس:  يف املادة الثانية منه على أنه يدخل يف تشكيل هذا  1للصيد والثروة الصيدية

 رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين.  -

 رئيس الفدرالية الوالئية للصيادين.  -

 رئيس مجعية صيادين. -

املتعلق ابللجنة الوطنية  2008فرباير  03املؤرخ يف  08/45ابإلضافة إىل هذا نص املرسوم التنفيذي رقم 
 منه على أنه يدخل يف تكوين اللجنة الوطنية للتضامن: 05يف املادة    2للتضامن

( ممثال عن اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساين ويدخل يف تشكيل اللجنة احمللية للتضامن 20عشرين )
 13ى احمللي حسب ما نصت عليه املادة ( مجعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساين على املستو 10عشر )

 منه.

إن التطور النوعي للجمعيات خاصة خالل املرحلة الراهنة أسفر عن تعدد املواقع اليت أصبحت حتتلها تدرجييا و 
التطور املرحلي هلذه األخرية قد مسح هلا مبمارسة بعض الصالحيات ضمن جماالت إسرتاتيجية جديدة كانت يف 

لشخص املعنوي العام، فمثال يف قطاع الصيد البحري فإن السلطة قد أهلت اجلمعيات املهنية السابق من احتكار ا
النشيطة هبذا القطاع املمارسة بعض الوظائف الرقابية على نشاطات الصيد من أجل محاية الثروات البحرية، ومثال 

يف جمال  4زائرية ملراقبة املرور اجلوي"وكذلك "اجلمعية اجل 3ذلك "اجلمعية اجلزائرية للبحث ومحاية الرتاث البحري"
 الطريان 

ومن مث اتضح أن جزءا من نشاط اجلمعيات مشابه و مطابق للحياة اإلدارية مما يدعو إىل ضرورة حتديد أسس 
اإلدارة العامة بكل ما حتمله من أبعاد تقنية وقانونية على هياكل ونشاطات األجهزة اجلمعوية، هذا التصور اجلديد 

 
 2006نوفمرب  12، الصادرة يف 72املنظم للمجلس األعلى للصيد والثروة الصيدية، اجلريدة الرمسية، عدد  06/400مرسوم تنفيذي رقم  1
 .2008فرباير  10، الصادرة يف 07املتعلق ابللجنة الوطنية للتضامن، جريدة رمسية عدد  08/  45مرسوم تنفيذي رقم  2
 . 1990يوليو  04، الصادرة يف 27، اجلريدة الرمسية، عدد 1990فرباير  24ر وزير الداخلية املؤرخ يف اعتمدت بقرا  3
 . 1990يوليو  04، الصادرة يف 27، اجلريدة الرمسية، عدد 1990فرباير  27اعتمدت بقرار وزير الداخلية املؤرخ يف   4
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إببراز هياكل وكفاءات جد مفيدة كما يساهم يف توسيع اجملال العمومي بدون تدخل مباشر للدولة  سوف يسمح
أي ختفيف من متركز احلياة العمومية و بدون أن يرتب التزامات على عاتقها حبث أتخذ اجلمعيات شكل إطار 

ات، ويضمن هلا ذلك تنظيم بعض عمومي غري مكلف تقتصد فيه الدولة املوارد املالية والبشرية وتدخر بعض النفق
اجملاالت واألنشطة دون ترتيب التزامات عليها، وتنتقل فيها السلطة من دون التسيري اليومي إىل دور التوجيه 

 1واملراقبة، وهذا التحول النوعي يعتمد على ثالثية املشاركة، املبادرة واحلوار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .187حسن راجحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 اجلمعيات وطرق انقضائها واألاثر املرتتبة عليهاالرقابة على  املبحث الثاين :  

، لذا 1اجلمعيات أساس نشأهتا املصاحل واحلاجة وعلى هذا فهي يف حاجة مستمرة إىل املراقبة من طرف الدولة
متارس السلطات العمومية املختصة رقابة إدارية مستمرة وشاملة على اجلمعيات حرصا منها على أتطري نشاط هذه 

 ا للقانون.اجلمعيات وفق

 الرقابة اإلدارية والرقابة على التسيري واألاثر املرتتبة على ذلكاملطلب األول  :  

 الفرع األول: الرقابة اإلدارية

العالقة القانونية اليت تربط اإلدارة ابجلمعية ال ميكن حتديدها يف مواضع اثبتة وكائية بل جيب أن تكون دائمة 
 نشاط هذه اجلمعية طيلة فرتة حياهتا.ومستمرة بشكل خيوهلا مراقبة  

 : أوال: الرقابة على الوضعية العامة للجمعية

املتعلق ابجلمعيات على أنه: "جيب على اجلمعيات تقدمي كل  90/31من القانون رقم  18نصت املادة 
سلطة العمومية املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني فيها وكذا مصادر أمواهلا ووضعها املايل بصفة منظمة إىل ال

 املختصة وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظيم".

املالحظة اجلوهرية اليت ميكن إاثرهتما تتعلق ابلكيفية اليت أرادها املشرع لتجسيد هذا النوع من الرقابة فالنصوص 
العمومية  السابقة املتعلقة ابجلمعيات ركزت على أن طلب املعلومات عن اجلمعية يكون دوما مببادرة من السلطة

املتعلق ابجلمعيات على أنه: "جيوز للوايل أن يطلب يف   71/79من األمر رقم  14املختصة حيث نصت املادة 
 كل حني من اجلمعيات اليت متارس نشاطات ما يف دائرة الوالية مجيع املعلومات اليت يراها مفيدة".

"جيوز للسلطة اإلدارية املختصة أن تطلب يف املتعلق ابجلمعيات على أنه:  87/15من القانون  16ونصت املادة 
 أي وقت من اجلمعية كل املعلومات اليت تراها مفيدة حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم". 

أحدث تغيريا يف املراكز القانونية نستشف ذلك من خالل العبارة: "جيب  90/31ابلتايل جند أن القانون رقم 
 مات" هبذا يكون املشرع قد عكس املبدأعلى اجلمعيات تقدمي كل املعلو 

 
 .09 صحممد إبراهيم خريي الوكيل، مرجع سبق ذكره،   1
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جاعال من إجراء اقتناء املعلومات عملية متوقفة على مبادرة اجلمعية ذاهتا وغري مرهونة بطلب السلطات اإلدارية 
 املختصة .

اجلمعيات ابإلضافة إىل هذا فإن النصوص السابقة املتعلقة ابجلمعيات رتبت عقوابت إدارية صارمة يف حال رفض 
على:  71/79من األمر رقم  02فقرة  14تقدمي املعلومات اليت طلبتها السلطات املعنية، حيث نصت املادة 

فقرة  16"تعرض اجلمعية اليت ترفض تقدمي هذه املعلومات لعقوابت قد تصل إىل احلل"، يف حني نصت املادة 
املعلومات املطلوبة إىل إلزام اجلمعية بتجديد على أن: "ميكن أن يؤدي رفض تقدمي  87/15من القانون رقم  02

 06هيئتها اإلدارية قبل األجل احملدد يف قانوان األساسي كما تتخذ تدابري قد تصل إىل حلها تبعا ألحكام املادة 
على حق اإلدارة يف حل اجلمعية ويرتتب على حلها منع االجتماعات  06من هذا القانون"، وقد نصت املادة 

 وحجز األمالك.  وإغالق احملل

الذي نلتمس فيه نشوة ليربالية حيث حرر املشرع اجلمعية من اآلاثر املرتتبة عن  90/31بعكس القانون رقم 
التأخري أو التماطل يف القيام هبذا اإلجراء، وعليه فإىل جانب حتريد اإلدارة من الوسائل القانونية املالئمة إللزام 

الضرورية عن سريها فقد مت حتريدها أيضا من السلطة القانونية لتوقيع أي اجلمعية بتقدمي املعلومات والواثئق 
عقوابت أو جزاءات على اجلمعية وعليه خنلص إىل أن العالقة القانونية الدائمة اليت تربط اإلدارة ابجلمعية فقدت 

 1صرامتها األصلية واحتفظت بطابعها اإلعالمي البحت.

من  42شرع نظاما متميزا واستثنائيا للجمعيات األجنبية حبيث نصت املادة خبالف اجلمعيات الوطنية فقد أملی امل
على أنه يف حال رفضت اجلمعيات األجنبية تقدمي املعلومات والواثئق املتعلقة بنشاطها ووضعها  90/31القانون 

عتمادها أو سحبه املايل ومصادر متويلها وكيفية تسيريها قد يرتب ذلك آاثر قانونية خطرية قد تصل إىل تعليق ا
 وهذا التمييز جيد تربيره ابلنظر إىل خصوصية هذه اجلمعيات.

من  06تعود مهام الضبط اإلداري يف ميدان اجلمعيات إىل وزير الداخلية واجلماعات احمللية حيث عددت املادة 
ماعات احملدد الصالحيات وزير الداخلية واجل 1994غشت  10املؤرخ يف  94/247املرسوم التنفيذي رقم 

 صالحيات الوزير اليت من بينها:  2احمللية 

 يطبق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة ابجلمعيات.   -

 
 .91حسن راحبي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .1994غشت  21، الصادرة يف 53احملدد لصالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية، اجلريدة الرمسية، عدد  94/  247مرسوم تنفيذي رقم  2
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 يتابع تطور احلركة اجلمعوية يف البالد.   -

 يبادر أبي تدبري من شأنه أن ينشط حركة اجلمعيات ذات املنفعة العامة ويعززها.  -

 رأ على اجلمعيةاثنيا: الرقابة على التعديلت اليت تط

ميكن أن تطرأ على اجلمعية تعديالت وتغريات قد متس قانوهنا األساسي أو اهليئات اإلدارية أو املسرية هلا، هلذا 
الرقابة القبلية اليت تكون قد مارستها اإلدارة على اجلمعية خبصوص األوجه السابقة تبقى بدون معيين بزوال الغرض 

ريح، وعليه فمن ابب املنطق متديد الرقابة اإلدارية على هذه التعديالت الذي من أجله منحت اجلمعية التص
 واملستجدات حىت يتسىن للسلطة العمومية املختصة التأكد والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية.

احدث عدة تغيريات ابملقارنة ابلنصوص  90/31وخبصوص طريقة معالة التعديالت نالحظ أن القانون رقم 
 ة السابقة، وذلك من خالل األوجه الثالثة التالية :القانوني

لقد أخضع التعديالت اليت متس هيکل أو أجهزة اجلمعية لنظام التصريح، معني أن هذه التعديالت  الوجه األول:
من القانون  17ال تكون سارية املفعول إال من اتريخ إعالم وإشعار السلطة العمومية وهذا ما نصت عليه املادة 

منه على أن: "خيضع كل تعديل  13نص يف املادة  71/79النصوص السابقة حيث جند أن األمر رقمبعكس 
 للقانون األساسي أو املقر الرخصة متميزة مينحها وزير الداخلية.

جيب أن يكون كل تغيري يدخل على إدارة اجلمعية موضوعا لتصريح يقدم إىل الوالية يف ظرف شهر واحد"، كما 
أن اإلجراءات املتعلقة بتعديل  71/79احملدد لكيفيات تطبيق األمر  72/176من املرسوم  14نصت املادة 

القانون األساسي أو إبدخال تغيري على اإلدارة هي نفس اإلجراءات املتعلقة بطلب املوافقة، أي أن املشرع قد 
 أخضع كل تعديل أو تغيري يطرأ على اجلمعية إىل نظام االعتماد.

ميز بني اجلمعيات ذات الطابع احمللي واجلمعيات ذات الصبغة الوطنية حيث  87/15ن رقم يف حني أن القانو 
أخضع األوىل لنظام التصريح كمعيار إداري لالعرتاف بشرعية هذه التعديالت بينما الثانية احتفظ بشأهنا بنظام 

األساسي أو أي تغيري يف مكان اليت نصت على "خيضع أي تعديل يف القانون  17االعتماد وهذا ما تناولته املادة 
على أنه: "جيب على اجلمعية أن  18مقر اجلمعية للتصريح أو إلجراء االعتماد حسب احلالة"، ونصت املادة 

 1تعلم السلطة اإلدارية املعنية أبي تغيري يف هيأهتما املديرة أو املسرية.

 
 .96حسن رابحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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رتب املشرع يف النصوص السابقة للجمعيات آاثر قانونية خطرية يف حالة هتاون أو متاطل اجلمعية  الوجه الثاين:
على  71/79من األمر رقم  02فقرة  13عن تبليغ وإعالم السلطة املختصة هبذه التعديالت حيث نصت املادة 

قوابت املنصوص عليها يف املادة أن: "جيب أن يكون كل تغيري على إدارة اجلمعية موضوعا للتصريح وإال تتخذ الع
على أنه: "يعاقب كل من أسس أو أدار مجعية بصفة غري قانونية أو كان عضوا فيها  09"، وقد نصت املادة 09

دج ومينع من اإلقامة من  70000إىل  3000ابلسجن مدة من عام إىل مخسة أعوان وبغرامة يرتاوح قدرها من 
 لعقوابت".عام إىل ثالثة أعوام أو إبحدى هذه ا

على أنه ينجم عن عدم احرتام  87/15من القانون رقم  02فقرة  18واملادة  02فقرة  17يف حني نصت املادة 
من القانون، وقد نصت هذه املادة على:  06األحكام املتعلقة ابلتعديالت إىل التدابري املنصوص عليها يف املادة 

تسعى لغري اهلدف الذي حدد يف قانوان األساسي دون اإلخالل  "تعمد السلطة اإلدارية املعنية إىل حل أية مجعية
 من هذا القانون". 07ابألحكام األخرى اليت ينص عليها التشريع املعمول به وأحكام املادة  

على: "يعاقب كل من يؤسس أو يرأس أو يدير مجعية ملغاة أو منحلة أو يكون عضوا فيها من  07ونصت املادة 
دج أو إبحدى هاتني العقوبتني دون 700000إىل  30000غرامة مالية ترتاوح من سنة إىل مخس سنوات وب

الذي استهدف  90/31اإلخالل ابألحكام األخرى املنصوص عليها يف التشريع املعمول به" بعكس القانون رقم 
ابت يف شكل حترير اجلمعيات منه مينة اإلدارة وذلك عن طريق التنازل عن هذه العقوابت املقررة مبقيا على عقو 

 1غرامات مالية فقط.

مدة مثانية أايم من اتريخ إقرار التعديالت كأقصى أجل قانوين إلبالغ  87/  15حدد القانون  الوجه الثالث:
السلطات العمومية املختصة هبذه التعديالت، ونظرا لضيق وعدم كفاية هذه املدة فقد قام املشرع بتمديدها يف 

 71/79ثالثني يوما من اتريخ إقرارها على غرار ما كان عليه األمر يف األمر  حيث جعلها 91/31القانون رقم 
 الذي كان جيعل املدة شهر. 

 الفرع الثاين: الرقابة على التسيري املايل للجمعيات

اجلمعية هلا شخصية معنوية وهذا ما جيعلها ختضع لقواعد احملاسبة الداخلية، ولكن عندما تستفيد من مساعدات 
 ة والسلطات العمومية فإن ذلك ختضع لقواعد احملاسبة العمومية بواسطة هيئات وجدت هلذا الغرض ومها: من الدول

 املفتشية العامة للمالية.   -
 

 .90/31القانون رقم  من 47املادة   1
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 جملس احملاسبة. -

 أوال: الرقابة عن طريق املفتشية العامة للمالية 

وهي هيئة هتدف إىل  19921فرباير  22املؤرخ يف  92/78املفتشية العامة للمالية ينظمها املرسوم التنفيذي رقم 
مراقبة التسيري املايل واحملاسيب ملصاحل الدولة مبفهومها العام، لكن هذا ال مينعها من الرقابة على اهليئات ذات 

 2الصبغة االجتماعية والثقافية وعلى رأسها اجلمعيات مىت استفادت هذه األخرية من مساعدات من الدولة.

 املفتشية نذكر : ومن أساليب وخصائص عمل 

   3أهنا متارس رقابة بصفة دورية منتظمة ومؤكدة احلصول. -

 4أن رقابته تكون مباغتة وهذا هو األصل، أو بعد إشعار قبلي وهذا استثناء. -

املفتشية العامة للمالية هتدف من خالل عملها إىل التأكد من مدى احرتام اجلمعية لقواعد احملاسبة العمومية  -
كد من صحة وانتظام حساابهتا والتأكد من مدى استعمال االعتمادات واملساعدات العامة يف حتقيق وهذا ابلتأ

 5األهداف اليت سلمت من أجلها.

 والرقابة املمارسة من طرف املفتشية العامة للمالية تكون من خالل األعمال التالية: 

 مراجعة التقييم املايل للجمعية.  -

 طلب تقدمي كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تتعلق ابلتسيري املال واحملاسيب للجمعية. -

 طلب املعلومات من مسريي اجلمعية بصفة كتابية أو شفهية.  -

 القيام أبي حبث ميداين يهدف إىل التحقق والتأكد من صحة البياانت الواردة ضمن  -

 حماسبة اجلمعية 

 التأكد من صحة حساابت اجلمعية والتحقق من أوجه إنفاقها.  -
 

 1992.فرباير 26، الصادرة يف 15احملدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية، اجلريدة الرمسية عدد  92/78مرسوم تنفيذي رقم  1
 .92/78من املرسوم التنفيذي  02املادة   2
 .92/78من املرسوم التنفيذي  04املادة   3
 .92/78من املرسوم التنفيذي  06املادة   4
 .92/78من املرسوم التنفيذي  09املادة   5
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بعد هناية كل تدخل ورقابة حيرر املفتشون تقريرا حيمل خالصة املالحظات والنتائج اليت مت التوصل إليها وكذا 
يبلغ هذا التقرير إىل اجلمعية املعنية  1ات والتدابري الضرورية إلعادة جدولة حساابت اجلمعية عند االقتضاءاالقرتاح

ابلرقابة وكذلك السلطة املعنية بنشاط اجلمعية )الوايل أو وزير الداخلية( كما تبلغ هذه التقارير والدراسات إىل 
 2 السلطات املعنية.

 اسبةاثنيا: الرقابة عن طريق جملس احمل

مهمته القيام ابلرقابة البعدية الالحقة على  19953يوليو  17املؤرخ يف  95/20جملس احملاسبة ينظمه األمر 
العمليات املالية اخلاصة ابهليئات اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية كما خيتص مراقبة األشخاص املعنوية ومنها 

 اجلمعيات يف احلالتني اآلتيتني:

 عندما تستفيد اجلمعية من مساعدات مالية من السلطات العمومية.  احلالة األوىل:

عندما تلجأ اجلمعية إىل حتصيل تربعات فهنا خيتص مبجلس احملاسبة مبراقبة أوجه إنفاق هذه  احلالة الثانية:
 4التربعات.

احملاسب وحمافظ ابإلضافة إىل هذا أخضع املشرع التسيري املايل واحملاسيب للجمعية إىل رقابة كل من اخلبري 
الذين ميارسون عادة وحتت مسؤوليتهم تنظيم حساابت اجلمعية وفحصها وحتليلها،  5احملاسبات واحملاسب املعتمد

وترتكز رقابة جملس احملاسبة على شهاداهتم، ويف محاية حترايته ورقابته إذا ثبت جمللس احملاسبة وقوع خمالفات تتعلق 
للجمعية فإنه يطلع فورا السلطة املعنية بنشاط اجلمعية بذلك وكذلك السلطات ابلتنظيم السيئ للحساابت املالية 

 6املؤهلة األخرى بغرض اختاذ اإلجراءات الضرورية يف مواجهة اجلمعية املعنية.

إذا ما أتكد للمجلس حيازة أو حتويل أموال اجلمعية بصفة غري قانونية من قبل إدارهتا فإنه يطلع فورا السلطة 
كما يسعى إىل حتريك دعوى عمومية بشان هذه   7لك قصد اسرتجاع املبالغ بكل الطرق القانونيةاملختصة بذ 

 
 .92/78من املرسوم التنفيذي رقم  16املادة   1
 .92/78من املرسوم التنفيذي رقم  19املادة  2
 .1995يوليو  23، الصادرة يف 39مبجلس احملاسبة، اجلريدة الرمسية، عدد  95/20األمر املتعلق رقم   3
 .95/20من األمر  12املادة   4
، 20املتعلق بتنظيم مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية، عدد  1991أبريل  27املؤرخ يف  91/08قانون رقم   5

 .1991مايو  20الصادرة يف 
 .95/20 من األمر 24املادة  6
 .95/20من األمر  25املادة   7
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الوقائع وهذا عن طريق إرسال امللف إىل النائب العام املختص إقليميا كما يبادر ابطالع وزير العدل هذه 
 1املخالفات.

واملساعدات واملسامهات يف أغراض على أن استخدام اجلمعية لإلعاانت  90/31من القانون  31نصت املادة 
 :أخرى غري األغراض اليت حددهتا اإلدارة املاحنة خمالفة يتحمل أعضاء اجلمعية مسؤولية ذلك.

 اثلثا: خضوع اجلمعية لقواعد احملاسبة الداخلية

احملاسبة إن اجلمعية بصفتها شخصية معنوية خاصة ألزمها املشرع مبسك حساابهتا بشكل منظم طبقا لقواعد 
 2الداخلية وإعداد تقرير التسيري املايل.

ويتعلق األمر بتنظيم احلساابت املتعلقة ابشرتاكات أعضاء اجلمعية، العائدات املرتبطة أبنشطتها اهلبات والوصااي  
اليت حتصل عليها من الغري، وكذلك مسك األوراق الثبوتية والواثئق املتضمنة أوجه إنفاق و استعمال هذه 

ات، مراقبة هذه احلساابت أخضعها املشرع لرقابة السلطة اإلدارية املعنية بنشاط اجلمعية، وهلذا يتعني على العائد 
اجلمعية إيداع تقرير عن مصادر أمواهلا وعن وضعها املايل بصفة منتظمة إىل الوايل املختص إقليميا أو وزير 

على أنه: "جيب على اجلمعيات  90/31رقم من القانون  18الداخلية حسب طبيعة اجلمعية حيث نصت املادة 
تقدمي كل املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني وكذا مصادر أمواهلا ووضعها املايل بصفة منتظمة إىل السلطة العمومية 

 املختصة وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظيم".

على  19993ون املالية لسنة ديسمرب املتضمن قان 23املؤرخ يف  99/11من القانون رقم  101نصت املادة 
إال بعد تقدمي حساب  2000أنه: "ال متنح اإلعاانت املقررة من الدولة أو اجلماعات احمللية اعتبار من أول يناير 

دقيق عن صرف اإلعاانت اليت استفادت منها سابقا والتحقق من أوجه إنفاقها يف األهداف اليت منحت من 
 أجلها.

 ابية للجمعيات واملنظمات حمافظ حساابت.يراقب ويؤشر العمليات احلس

مارس من السنة املوالية كما تودع نسخة منه يف نفس اآلجال لدى  31يودع تقرير مؤشر عليه ابلوالية قبل 
 اهليئات املعنية".

 
 .95/20من األمر  27املادة  1
 .43املرشد العملي للجمعيات، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .1999ديسمرب  25، الصادرة يف 92املتضمن قانون املالية، اجلريدة الرمسية، عدد  99/11قانون رقم   3
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يتضمن كيفيات تطبيق أحكام هذه  2001نوفمرب  10املؤرخ يف  01/351كما صدر مرسوم تنفيذي رقم 
من هذا املرسوم على أنه: "يؤهل ملراجعة حاالت النفقات اخلاصة ابإلعاانت  03ملادة حيث نصت ا 1املادة،

ممنوحة للجمعيات حمافظو احلساابت املسجلون بصفة منظمة يف جدول املنظمة الوطنية للخرباء واحملاسبني 
لى اهليئة اإلدارية  من املرسوم على أنه: "يتعني ع 04وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين"، ونصت املادة 

للجمعية بعد مصادقة اجلمعية العامة للمنخرطني تعني حمافظ حساابت مسجل يف قائمة املهنيني ملدة ثالث 
سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة قصد الشروع يف مراجعة حساابت نفقات اإلعاانت املمنوحة"، 

اإلدارية نسخة من احملضر املتضمن تعيني حمافظ احلساابت إىل على أنه: "جيب أن ترسل اهليئة  05ونصت املادة 
يوم بعد التعيني"،  30أمني اخلزينة التابعة وإىل السلطات املاحنة )الدولة أو اجلماعات احمللية يف أجل أقصاه 

س على أنه يتقاضى حمافظ احلساابت أتعااب تتحملها اجلمعية و حتدد ابتفاق مشرتك على أسا 09ونصت املادة 
أعاله"، كما  04االقرتاح الذي توافق اهليئة اإلدارية للجمعية وتصادق عليه اجلمعية العامة اليت عينته طبقا للمادة 

من املرسوم على أنه: "يف حالة ما إذا تبني احملافظ احلساابت تصرفات جنائية يف استعمال  10نصت املادة 
ية حسب االجراءات القانونية املعمول هبا" يف حني نصت املادة اإلعاانت املمنوحة يتعني عليه تبليغ السلطات املعن

على أن: "يعد حمافظ احلساابت وفقا للمعايري واالجتهادات املنصوص عليها يف التنظيم املعمول به عند هناية  11
ابت اليت قام أشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة احلساابت يبني فيه الطريقة املتبعة وكذا تفاصيل نتائج مراجعة احلسا

 مبا مع توضيح ما أييت:

 السلطة أو السلطة املاحنة لإلعاانت.   -1

 شروط املنح حسب الغاية اليت ترتبط مبا هذه اإلعاانت والواثئق اليت تقدمها اجلمعية.  -2

 قائمة املكلفني بطلب اإلعاانت واألشخاص املكلفني اباللتزام ابلنفقات وحتديد هويتهم  -3

 قيقي لإلعانة.االستعمال احل  -4

 تطابق استعمال اإلعانة املمنوحة مع الغرض الذي خصت من أجله.   -5

 جرد مادي لألمالك املنقولة وغري املنقولة املكتسبة أو موضوع اإلعانة".  -6

 
 11يف  الصادرة 67، اجلريدة ا عدد  99/11من القانون رقم  101املتضمن كيفيات تطبيق أحكام املادة  01/  351املرسوم التنفيذي رقم  1

 .2001نوفمرب 
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من املرسوم السالف الذكر على أن: "ترسل اهليئة اإلدارية تقرير حمافظ احلساابت إىل  12يف حني نصت املادة 
مارس من السنة  31اخلزينة التابعة وإىل كل سلطة ماحنة معنية وإىل اجلمعية العامة للجمعية يف أجل أقصاه أمني 

 املوالية".

من خالل هذه النصوص جند أن الدولة أخضعت التسيري املايل لإلعاانت املمنوحة من طرفها للجمعيات إىل 
  غري األهداف اليت منحت من أجلها.تنظيم قانوين حمكم صارم جبنبا لالحنراف يف استعماهلا يف

 الفرع الثالث: اآلاثر املرتتبة عن الرقابة اإلدارية

کرتتيب الحق عن عملية الرقابة أملى القانون نوعني من العقوابت منها ما هو موجه للجمعية ومنها ما هو موجه 
 لألشخاص الطبيعيني القائمني عليها.

 أوال: العقوابت املسلطة على اجلمعية

العقوابت املمكن أن تسلط على اجلمعية هو أن يتم حلها وحل اجلمعية إما يتم بطريقة إرادية أو ابلطرق  من
 القضائية واستثناء بصفة إدارية ويرتتب عليه تعليق نشاط اجلمعية تسوية أمالكها املنقولة والعقارية .

 العاماثنيا: أاثر الرقابة اإلدارية على أعمال اجلمعيات ذات النفع  

إن اإلدارة هي املخولة قانونيا بعملية مراقبة اجلمعيات وتنظيمها وسريها ونشاطها، مع حقها يف التمتع إبيقاع 
جزاءات عليها، إذا ما خالفت أحكام القانون والتنظيم املعمول به، واجلزاءات تكون كرتتيب الحق عن عملية 

 الرقابة، وقد أملي القانون أنواع من العقوابت وهي :

 حلل اجلمعيات ذات النفع العام:  -1

لكل بداية غاية، وغاية اجلمعيات ذات النفع العام، تعتمد على مدى تطبيقها للقوانني اليت شرعها هلا املشرع ، 
وتتأثر حياهتا بعوامل داخلية وأخرى خارجية تزيده إدراكا أنه ميكن أن تكون سببا يف انتهاء عملها، قد يكون 

دأ سلطان اإلرادة، كما ميكن أن حيمل طابعا عقابيا أو ردعيا حمضا من طرف القضاء يف بصفة إرادية طبقا ملب
 1حاالت معينة.
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 احلل اإلرادي-أ

اجلمعيات ذات النفع العام هي مجعيات مشهورة اكتسبت صفة النفع العام بعد أن استوفت جمموعة من 
شكلة من أفراد لديهم إحتاد وتوافق سواء كان اإلجراءات تقدم خدمات لفئة معينة من اجملتمع، هذه اجلمعيات م

ملدة قصرية أو اثبتة ومستمرة، لكن ميكن ألعضاء جملس اإلدارة حل اجلمعية الوجود القانوين للجمعية وتكون غاية 
 اجلمعية جملموعة من األسباب هي

 ني أعضائهااستحالة مشروع اجلمعية: وهذا ميثل األصل فاجلمعيات تشهد بعض الصراعات الداخلية ب  -  

 واليت تتعلق غالبا ابملنافسة على امتالك السلطة، والتحكم يف اجلمعية وتسيريها أو يف حالة تناقض عدد

 أعضاء اجلمعية اليت ما دون احلد األدىن لتأسيسها، سواء ابالنسحاب اإلرادي أو الوفاة.

 على حتديد فرتة حياهتا بشكلوصول اجلمعية إىل أجلها: أحياان قد يتفق األعضاء املؤسسني للجمعية    -  

 دقيق ضمن القانون األساسي. 

 انتقاء السبب من وجود اجلمعية: ويف هذا الصدد يتم حل اجلمعية طوعا بزوال السبب الذي وجدت  -

من أجله، أو بلوغها األهداف املسطرة، ضمن القانون األساسي أو حتقيق الغرض الذي أتسست من أجله أو 
 استحالة حتقيقه. 

 ل القضائياحل-ب

يوجب املشرع من اجلمعيات ذات النفع العام أن حترتم القانون، وأن تلتزم على حنو كاف ابملعاير القانونية، هذه 
القوانني قد تنتهك سواء ابرتكاب خمالفات أو عدم االلتزام مبضموهنا، وعندما تقع هذه التصرفات تكون اجلمعية 

تغالل، وتطبيقا للقانون ميكن حلها عن طريق القضاء، وبناءا على غري كفئة إلدارة العمل التطوعي وسوء االس
 :  1طلب السلطات العمومية أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف حاالت ثالثة

 عندما متارس اجلمعية نشاط أو عدة أنشطة أخرى غري تلك املنصوص عليها يف القانون األساسي. -1

من القانون، والذي  30تنظيمات أجنبية خرقا ألحكام املادة إذا حصلت على أموال ترد إليها من  -2
 يتوجب احلصول على املوافقة املسبقة من السلطات أي خمالفة إجراءات التصريح .
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 عند إثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح وتعود السلطة التقديرية يف ذلك للقاضي الذي -3
 يثبت التوقف.

املتعلق ابجلمعيات عقوابت على  06/12ملية الرقابة اإلدارية، حدد القانون وقف النشاط کرتتيب الحق لع -3  
اجلمعيات ذات النفع العام، طبقا للشروط املطبقة على اجلمعيات، هذه العقوابت ال أتخذ طابعا جزائيا، ويتعلق 
األمر بوقف النشاط الذي يكون بقرار إداري وليس قضائي تتمتع به السلطة املختصة، ذلك يف حالة ما إذا 

على التعليق 41/3لية للبالد أو مست ابلسيادة الوطنية، إضافة إىل هذا نصت تدخلت اجلمعية يف الشؤون الداخ
املتعلق ابألنشطة البدنية  13/05املؤقت جلمعية بصفة مؤقتة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر ومبوجب القانون رقم 

 ام يف احلاالت التالية:والرايضية وتطويرها، حيق لوزير الرايضة وقف نشاط اجلمعيات الرايضية اليت هلا صفة النفع الع

 عدم احرتام التشريع املعمول به يف جمال التعاقد •

 ارتكاب أخطاء ترتتب عليها مسؤولية. •

 عندما تتطلب مقتضيات احلالة احملافظة على النظام العام واملنفعة العمومية . •

 وتتمثل إجراءات تعليق نشاط اجلمعية فيما يلي:

 ذار مبوجب مطابقة أحكام القانون يف أجل حمدد .يسبق قرار التعليق لنشاط اجلمعية إع  -

عند انقضاء أجل ثالثة أشهر من التبليغ، وإذا بقي اإلعذار بدون جدوى، تتخذ السلطات العمومية املختصة  -
 قرار إداري بتعليق نشاط اجلمعية .

 -ريخ تبليغ القرار. يكون هذا القرار حمل تبليغ للجمعية، حبيث يصبح التعليق ساري املفعول ابتداء من ات -
 1.تنملك اجلمعية حق الطعن ابإللغاء يف قرار التعليق أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة

 سحب صفة النفع العام-4

" من ميلك القوة ميلك احلق، ومن كان ضعيفا عليه أن يعمل على جتنب اإلقصاء" قول أطلقه الكودينال الفرنسي 
ا، حمددا بذلك اإلطار العام وحدود التحرك فيها وفاصال يف نوع العقوبة أيضا ( قدمي 1588/  1642ريشوليو ) 

ملن جترأ على جتاوز املناطق احملرمة" . ووفقا هلذا املنطق و كرتتيب الحق لعملية الرقابة اإلدارية على اجلمعيات ذات 
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ة وبقوة القانون هلا القدرة أن تسحب النفع العام، ويف حال انتهاك القانون والتنظيم املعمول به فإن اجلهة الرمسي
 صفة النفع العام من اجلمعيات.

املتعلق ابجلمعيات، ومبا أنه  06/12ومبا أن املشرع اجلزائري مل حيدد معايري اكتساب صفة النفع العام يف القانون   
ستفيد منها اجلمعية مل يصدر مرسوم حيدد تفاصيل اكتساب الصفة ونزعها، فإن املشرع أشار إىل االمتيازات اليت ت

اليت تكتسب صفة النفع العام وأوجه استعماهلا، ويف مقابل ذلك مل ينص صراحة على كيفية فقدان أو سحب هذه 
املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرايضية وتطويرها، خصص ضمن تبوييه شروط  05/  13الصفة، أما القانون 

احملدد كيفية تنظيم  14/330صيل يف املرسوم التنفيذي رقم منح صفة النفع العام وشروط سحبها وأبكثر تف
 1االحتادايت الرايضية الوطنية وسريها. 

يف حالة وجود اختالل جسيم، أو عدم احرتام أعضاء اجلمعية للقوانني  13/05من القانون  217خولت املادة 
الوشيكة الوقوع يف جمال النظام العام، املعمول هبا يف جمال التعاقد والتسيري ويف حالة االستعجال واالضطراابت 

 ابإلضافة إىل احلاالت التالية :

 عدم مطابقة القوانني األساسية واألنشطة االحتادية مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا. •

 النطق ابلتدابري التأديبية. •

 خرق مسريي االحتادية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا. •

 اآلداب العامة.املساس ابلنظام العام أو   •

 وجود خالفات خطرية بني أعضاء االحتادية متنع سريها أو تعليق نشاطها. •

 عدم احرتام بنود العقود املتفق عليها،  •

 عدم احرتام برامج وأهداف السياسية الوطنية للرايضة. •

 وجود اختالل ونقائص مؤكدة وضارة لتطوير االختصاصات الرايضية. •

 تعاطي املنشطات.عدم تطبيق قواعد مكافحة   •

 عدم احرتام اإلطار الذي تندرج فيه العالقات بني الوزير واالحتادايت الرايضية . •
 

 .19ص حممد إبراهيم خريي الوكيل، مرجع سبق ذكره،   1 
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يكون حمل طعن،  وميكن لوزير الشباب والرايضة سحب االعرتاف ابملنفعة العامة للجمعية، هذا التصرف قابل أن 
الدفاع، أما يف حال حل اجلمعية إراداي، تفقد صفة حبيث يتم تبليغ أعضاء اجلمعية فور صدوره لضمان حقها يف 

النفع العام إذا وافقت على هذا احلل السلطات اإلدارية املختصة، وقد أصبح حل اجلمعية خيضع إلرادة األعضاء 
 وإرادة السلطة العمومية، ويف حالة الرفض تتخذ التدابري اليت تراها مناسبة االستمرار نشاطها.

 ق انقضاء اجلمعيات واآلاثر املرتتبة على ذلكطر املطلب الثاين  :  

إن القانون قد نظم طرق انقضاء اجلمعيات، حيث تنقضي اجلمعية أبداء أعضائها كما ميكن انقضاؤها أيضا بدون 
إرادهتم ومبا أن اجلمعية شخص معنوي مستقل عن مؤسسيه فإن حلها وانقضائها يرتتب عنه آاثر وهذا ما سنتطرق 

خالل مطلبني اثنني األول يتعلق ابنقضاء اجلمعيات والثاين يتعلق ابآلاثر املرتتبة عن انقضاء أو إليه ابلشرح من 
 حل اجلمعيات. 

 الفرع األول: انقضاء اجلمعيات 

 أوال: احلل اإلرادي للجمعيات

سلطان  مبا أن اجلمعية تتأسس إبرادة أعضائها احلرة، فاحلال يقتضي حلها بذات اإلرادة وابلتايل خيضع ملبدأ
 1اإلرادة.

 06-12من القانون  42فاحلل هبذه الطريقة هو تعبري عن إرادة األعضاء يف إهناء حياة اجلمعية وقد نصت املادة 
املتعلق ابجلمعيات بقوهلا: "ميكن أن يكون حل اجلمعية إراداي أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة اليت 

 منحت هلا االعتماد.

 من طرف أعضاء اجلمعية طبقا للقانون األساسي".يعلن احلل اإلرادي  

وابلبناء على ما نصت عليه املادة السابقة فإن حل اجلمعية إبرادة أعضائها يتم اإلعالن عنه من قبل أعضاء 
اجلمعية وفقا ألحكام القانون األساسي للجمعية الذي جيب أن يشري إىل طرق حلها، وللجمعية عدة طرق 

 ئها. النقضائها إبرادة أعضا
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 االتفاق اللحق لتأسيس اجلمعية:  -1

ويف الغالب تتم هذه الطريقة النقضاء اجلمعية وحلها بواسطة اجلمعية العامة غري العادية للجمعية، وفقا لنصاب 
أما يف حالة عدم نص القانون األساسي على ذلك، حينئذ ينعقد  1وأغلبية مقورة ابلقانون األساسي للجمعية،

  2االختصاص يف تقري ذلك للجمعية العامة غري العادية.

 حل اجلمعية وفق القانون األساسي:  -2

يتم احلل يف هذه الطريقة وفقا ملا نص عليه القانون األساسي للجمعية، وذلك إذا ما اتفق األعضاء املؤسسني 
ضاء مجعيتهم نظرا النتهاء األجل احملدد يف القانون األساسي، أو بتحقيق الغرض الذي أتسست من بداية على انق

 3أجله، أو الستحالة حتقيقه.

 حل اجلمعية ابإلرادة املعاكسة:  -3

سبق القول أبن اجلمعية تتأسس ابإلرادة احلرة ألعضائها اخلالية من وسائل الضغط أو اإلكراه وهذا استنادا لنص  
املتعلق ابجلمعيات بقوهلا "تؤسس اجلمعية حبرية من قبل أعضائها  06-12من القانون  06/  01ة املاد

املؤسسني، وجيتمع هؤالء يف مجعية عامة أتسيسية تثبت مبوجب حمضر اجتماع حيدد حمضر قضائي"، وبناء على 
رية االنضمام إىل مجعية ذلك ميكن للجمعية أن تنحل بواسطة إرادة أعضائها املعاكسة فكما يتمتع الشخص حب

ما، فباملقابل يتمتع أيضا حبرية االنسحاب منها، كما أشارت الفقرة الثالثة من نفس املادة إىل أنه "...يكون عدد 
 األعضاء املؤسسني كاآليت:

 ( أعضاء ابلنسبة للجمعيات البلدية. 10عشرة ) •
 ( على األقل.  02( عضوا ابلنسبة للجمعيات الوالئية، منبتقني عن بلديتني )15مخسة عشر ) •
( والايت على 03( عضوا ابلنسبة للجمعيات ما بني الوالايت، منبثقني عن ثالث )21واحد وعشرون ) •

 األقل.  

 
ربية، مصر عبد الرافع موسی، اجلمعيات األهلية و األسس القانونية اليت تقوم عليها ومدى جتارية أعماهلا و اكتساهبا صفة التاجر، دار النهضة الع 1

 .275، ص 1998

 1280 حممد إبراهيمي خريي الوكيل، دور القضاء اإلداري والدستور يف إرسال مؤسسات اجملتمع املدين، مرجع سابق، ص 2

 .114، ص  سبق ذكرهخالد بوصفاف، مرجع  3
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ة على ( والي12( عضوا ابلنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقني عن اثنيت عشر )25مخسة وعشرون ) •
 األقل.

وابلبناء على ما سبق ذكره، ميكن القول أنه يف حالة تناقض عدد أعضاء اجلمعية إىل ما دون العدد األدىن احملدد 
قانوان لتأسيسها سواء بسبب االنسحاب اإلرادي أو الوفاة أو غريها، من األسباب، فإن اجلمعية حتل بقوة 

 القانون.

ية ال يعد سببا كافيا حلل اجلمعية بل ال بد من اإلمجال واال ترتب على ذلك وتبقى اإلشارة إىل أن موافقة األغلب
 حرمان األقلية من حقهم يف ممارسة هذه احلرية. 

 . حل اجلمعية املعرتف هلا بصفة النفع العام أو الصاحل العام:4

ه جيب أن ينص القانون أما ابلنسبة للجمعيات اليت متارس النشاط املوصوف ابلنفع العام أو الصاحل العام، فإن
/  3األساسي على شروط حل اجلمعية، و مل حيدد املشرع هذه الشروط، بل تركها إلرادة األعضاء، إال أن املادة 

نصت على عدم إمكانية احلل إال بعد إخطار السلطة العمومية املختصة اليت منحت  06-12من القانون  42
إذا كانت اجلمعية املعنية متارس نشاطا معرتفا به كنشاط معرتفا به   صفة ابملنفعة العمومية للجمعية بقوهلا "...

كنشاط ذي صاحل عام و/أو ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية املختصة اليت أخطرت مسبقا، التدابري 
 املالئمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها".

ية املختصة اختاذ اإلجراءات الكفيلة ابإلبقاء على استمرار نشاط ومبقتضى نص هذه املادة تتوىل السلطة العموم
هذا الصنف من اجلمعيات، مما يستنتج منه أن حل هذا النوع من اجلمعيات مما يستنتج منه أن حل هذا النوع من 

تعيني  اجلمعيات ال يتم إبرادة األعضاء اخلالصة، وإمنا يتم بتدخل السلطة املختصة، اليت بطبيعة احلال تتوىل
أشخاص اإلدارة هذه اجلمعية بغاية احلفاظ على استمرار نشاطها، وبناء على ذلك، فإن حل هذا النوع من 
 اجلمعيات ال يتم إال مبوافقة وتدخل من السلطة العمومية املختصة.1

احملدد لكيفيات تنظيم االحتادات الرايضية  05/405من املرسوم التنفيذي رقم  54ويف هذا اإلطار نصت املادة 
الوطنية لسريها وكذا االعرتاف هلا ابملنفعة العمومية أو الصاحل العام بقوهلا "تقرر اجلمعية العامة أبغلبية % أعضائها 

 
 .118، ص سبق ذكرهخالد بوصفاف، مرجع  1
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دية، احلل اإلرادي لالحتادية والذي ال يسري مفعوله إال بعد املوافقة احلاضرين على األقل واجملتمعة يف دورة غري عا
  1علي من طرف الوزير املكلف ابلرايضة".

 اثنيا: تعليق نشاط اجلمعيات وحلها دون إرادة أعضائها

 سبق القول أن أشران أن حل اجلمعيات يكون إبرادة أعضائها احلرة، غري أنه هناك حاالت يتم فيها تعليق نشاطها
 أو حلها دون اعتبار إلرادة األعضاء ويكون ذلك يف تعليق نشاط اجلمعية، أو يف حالة حلها بواسطة القضاء.

 . تعليق نشاط اجلمعيات:1

املتعلق ابجلمعيات على أنه يعلق نشاط كل مجعية أو حل يف حالة  06-12من القانون  39نصت املادة 
 ابلسيادة الوطنية".التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد أو املساس  

إن ما يستفاد من نص املادة السابقة أو اجلمعية معرضة لتعليق نشاطها والذي هو أقرب للحل نتيجة توقف 
نشاطها ملدة حمددة، وذلك يف حالة ما إذا تدخلت اجلمعية يف الشؤون الداخلية للبالد أو مست ابلسيادة 

الداخلية للبالد، واملساس ابلسيادة الوطنية، فنشاط اجلمعية  وال ندري ما املقصود ابلتدخل يف الشؤون 2الوطنية.
ال بد وأن يكون له نوع من التدخل اإلجيايب يف الشؤون الداخلية للبالد ألن اجلمعية تقوم بنشاطات بصفتها بديل 
 أو وسيط عن السلطة املختصة أصال، سواء أبداء خدمات أو إشباع حاجات، واجلمعيات يف حقيقة األمر تقوم

بواجب وطين سواء كان مكمال لعمل السلطات يف جمال من جماالت احلياة املتعلقة ابملواطنني، أو أهنا تقوم 
بنشاطات التوعية، أو حىت املعارضة، حيث ترصد أخطاء السلطات يف خمتلف القطاعات وحتاول تصويبها أو 

 التنبيه هلا. 

نص على التعليق املؤقت لنشاط اجلمعية  06-12من القانون  3/41ومن املؤسف أن املشرع مبوجب املادة 
 ( أشهر ويسبق اختاذ هذا القرار06بصفة مؤقتة ملدة ال تتجاوز ستة )

 أشهر ويف حالة عدم تصحيح  3إعذار بوجوب مطابقة اجلمعية األحكام القانون خالل مدة 

 
 .165حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص  1
ميكن جماهبتها خارج نطاق هذا القانون، من خالل تطبيق قواعد تقنني العقوابت، و  39جتدر اإلشارة إىل أن هذه األوصاف اليت جاءت هبا املادة  2

 القوانني املكملة له. 
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ك، ويبدأ د سراينه من اتريخ اجلمعية لتلك اخلروق، تصدر السلطة املختصة قرار تعليق نشاط اجلمعية وتبلغ بذل
التبليغ، وال مراجعة لإلدارة يف قرارها، ويبقى للجمعية املتضررة من هذا القرار حق الطعن إبلغائه أمام اجلهة 

 1القضائية املختصة.

وجدير ابملالحظة أن متكني اإلدارة من اختاذ هذا اإلجراء يعد انتكاسة وتراجعا عن كفالة ممارسة حرية التجمع، 
 32)امللغي( وبنص املادة  31-90ليق نشاط اجلمعية هو قيد يشبه حلها، ومن املفارقة أن قانون اجلمعيات فتع

من عقد االختصاص بتعليق نشاط اجلمعية إىل السلطة القضائية، حيث يتم ذلك بناء على عريضة تقدمها 
 للسلطة العمومية املختصة.

املتعلق ابجلمعيات جاات مبصطلح التعليق، ومل  06-12قانون من ال 65و  39وما ميكن استخالصه، أن املادتني 
توضح ضوابط حتكم هذا التعليق، فهو خاضع للسلطة التقديرية لإلدارة، مما ينتج عنه ابلضرورة تقييد ممارسة حرية 
التجمع، والواجب على املشرع أال يتخذ من تنظيم حرية التجمع سبيال لالنتقاص منها، إال يف إطار تغليب 

 صلحة اجملتمع، وال يتم هذا التوقيف إال بواسطة القضاء.م

 . احلل القضائي للجمعيات:2

القاعدة األساس والعامة أنه ال جيوز حل مجعية ما إال إبرادة أعضاء أو مبقتضى حكم قضائي يصدر عن حمكمة 
من خالل بسط رقابته  خمتصة، على اعتبار أن القضاء هو الضامن ملمارسة احلقوق واحلرايت ومنها حرية التجمع

 على دعاوى حل اجلمعيات.

على أنه "...للجمعية حق الطعن ابإللغاء يف قرار  06-12من القانون  43/3ويف هذا اإلطار نصت املادة 
التعليق أمام اجلهات القضائية اإلداري"، وبذلك فإن القاضي اإلداري يبسط رقابته يف قرار السلطة العمومية 

 ط اجلمعيات الحقا وليس ابتداء. املرتبطة بتعليق نشا

 
واليت توجب تعليق نشاط  63-60-55-30-28-19-18-15من قانون اجلمعيات إىل األفعال املنصوص عليها يف املواد  40احلاالت املادة  1

 ( أشهر وهي كالتايل: 06اجلمعية ملدة ال تتجاوز ستة )
 ما يتعلق ابنتخاب اهليئة التنفيذية للجمعية.  إذا أخلت اجلمعية بقواعد القانون األساسي و مببادئ الدميقراطية في -
 إذا ختلفت اجلمعية عن إبالغ السلطات مما يطرا من تعديل على القانون األساسي.  -
 عدم تقدمي نسخ من احملاضر و التقارير األدبية و املالية السنوية للجهة املختصة.  -
 احلقوقية و احلرايت األساسية ألعضائها. يف حالة خرق القوانني األساسية للجمعية  -
 عدم احرتام إجراءات التصريح ابلتأسيس و تسجيل اجلمعية.   -
 مراعاة أن تكون اجلمعية األبنية مؤسسة وفق مقتضيات القانون، وأال تكون يف حالة خرق القوانني اجلمهورية.  -
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كما جيوز للسلطة العمومية أن تطلب من احملكمة اإلدارية املختصة حبل اجلمعيات بناء على أسباب بينتها املادة 
من نفس القانون، وهذا يف حال إذا مارست اجلمعية نشاط أو أنشطة على خالف ما ورد بقانوهنا  43

دف الذي تكونت من أجله ونفس األمر، إذا ما حصلت اجلمعية على األساسي، مبعىن أن اجلمعية خالفت اهل
أموال من تنظيمات أجنبية دون أن يكون ذلك يف إطار الشراكة احملددة قانوان و اليت توجب احلصول على املوافقة 

ود املسبقة من السلطات العامة املختصة، و أخريا، يف حالة توقف اجلمعية عن ممارسة نشاطها بشكل واضح تع
 1السلطة التقديرية ويف ذلك لقاضي املوضوع الذي يتحقق من التوقف التام للجمعية عن النشاط.

وما يالحظ أن املشرع فسح جمال حل اجلمعيات الغري إن كانت له مصلحة يف ذلك كأن يتضرر من نشاط مجعية 
واملباشرة وإال تعد الدعوى غري مثال، إال أن الدعوى اليت رفعها الغري يتوجب أن تكون فيها املصلحة الشخصية 

مقبولة قانوان إذا كانت املصلحة تنحصر يف االدعاء أبن نشاط اجلمعية ال يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة، أما 
إذا كان من حرك الدعوى عضوا ابجلمعية ذاهتا فإن دعواه مقبولة شكال وتبقى مسألة حبث مدى توافر عدم 

 2ضوعية لقاضي املوضوع.مشروعية اهلدف من الناحية املو 

 3كما ميكن احلكم على اجلمعية بعقوبة تكميلية متمثلة يف حلها، ويكون ذلك بسبب اجلرائم املنسوبة إليها.

على إمكانية تعليق أو  06-12من القانون  68/3و  65وفيما يتعلق ابجلمعيات األجنبية فقد نصت املادتني 
الداخلية، ويعد سحب الرتخيص مبثابة حل ويكون ذلك يف حالة سحب الرتخيص من اجلمعية من قبل وزير 

خمالفة أحكام قانوهنا األساسي أو عند قيامها .. ابلتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة، أو القيام بنشاطات 
على هذه احملضورات بقوهلا "دون اإلخالل بتطبيق  06-12من القانون  65حيضرها القانون، حيث نصت املادة 

م األخرى التشريع والتنظيم املعمول هبما يعلق أو يسحب االعتماد املمنوح جلمعية أجنبية مبقرر من الوزير األحكا
املكلف ابلداخلية عندما تقوم هذه اجلمعية مبمارسة نشاطات أخرى غري تلك اليت يتضمنها قانوهنا األساسي أو 

 م بنشاط من شأنه أن خيل بـ:تتدخل بصفة صرحية يف الشؤون الداخلية للبلد املضيف أو . تقو 

 السيادة الوطنية.   -

 ابلنظام التأسيس القائم.   -

 
 .167حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .280عيات األهلية و األسس القانونية اليت تقوم عليها ومدى جتارية أعماهلا و اكتساهبا صفة التاجر، مشار إليه، ص عبد الرافع موسى، اجلم  2
 على العقوابت التكميلية و منها حل الشخص املعنوي.  23-06مكرر من القانون  18نصت املادة  3
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 ابلوحدة الوطنية أو سالمة الرتاب الوطين.   -

 ابلنظام العام واآلداب العامة.   -

 ابلقيم احلضارية للشعب اجلزائري.    -

االعتماد إىل حل اجلمعية األجنبية على أنه "يؤدي سحب  06-12من القانون  68/  2كما نصت املادة 
 وأيلولة أمالكها طبقا للقانون األساسي".

  1وابملقابل فإن املشرع كفل للجمعية حق الطعن أمام جملس الدولة إللغاء قرار سحب الرتخيص.

املتلق ابجلمعيات خلت من عنصرين مهمني نصت  06-12إن احملظورات اليت نصت عليها أحكام القانون 
)امللغی( و مها عدم املساس ابلدين اإلسالمي و اللغة العربية، على الرغم  31-90من القانون  42ادة عليهما امل

من أن أمهية هذين العنصرين و عالقتهما ابلقيم املتصلة بكيان األمة، ماضيها وحاضرها و مستقبلها و األوىل 
ه دين الدولة و اللغة العربية اليت هي اللغة ابملشرع النص على ضرورة احرتام قيم كل من الدين اإلسالمي ابعتبار 

 2الوطنية و الرمسية ابعتبارمها أمسى القيم الروحية و احلضارية لألمة اجلزائرية.

 الفرع الثاين: اآلاثر املرتتبة على انقضاء أو حل اجلمعيات  

ساسي، هذا إذا كان احلل إراداي أو يرتتب حل اجلمعية أيلولة أمالكها املنقولة والعقارية طبقا ملا جاء يف قانوهنا األ
 3طوعا أما إذا كان احلل قضائيا فيتم تصفية هذه األمالك ابلطرق القضائية طبقا للقواعد العامة

 وعلى العموم فإن تصفية أمالك اجلمعية يتضمن عدة عمليات وهي: 

 استغالل األصول املالية املستقلة.  •
 . اسرتدادا ديون اجلمعية الواقعة يف ذمة الغري •
 4دفع املبالغ املستحقة للدائنني. •

 
لسنة   21قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، اجلريدة الرمسية، العدد  املتضمن 2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08من القانون  901املادة  1

2008. 

 .2016من دستور اجلزائر لسنة  3و  2املادة  2
 19سيد علي فاضلي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .34املرشد العملي للجمعيات، مرجع سبق ذكره، ص  4



 الفصل الثاني : التنظيم اإلداري وطرق انقضائها واألثار المترتبة عليها في التشريع الجزائري

 
69 

وبناء على ذلك فإن آاثر قرار احلل تنعكس على الشخصية االعتبارية للجمعية، كما يتوجب أن تصفي أموال 
 اجلمعية احمللية وهذا ما سنتطرق إليه ابلشرح تباعا. 

 أوال: آاثر احلل على الشخصية االعتبارية 

تعلق ابجلمعيات على أنه يرتتب احلل اإلرادي للجمعية أيلولة أمالكها امل 06-12من القانون  44نصت املادة 
 املنقولة والعقارية طبقا للقانون األساسي".

وابعتبار اجلمعية شخصا اعتباراي له كيان قانوين مستقل عن مؤسسيه، فإن ذلك يقتضي بقاء الشخصية االعتبارية 
القول مل حيدد ميعاد بدء أثر احلل، كما أنه اعرتف للجمعية للجمعية حىت متام تصفية أمواهلا، واملشرع كما سبق 

 حبريتها يف تصفية أمالكها.

 مما يقتضي اإلبقاء على الشخصية االعتبارية حىت تصفية أمالكها.

من القانون املدين على أنه لتنتهي مهام املتصرفني عند احنالل الشركة أما شخصية الشركة  444وقد نصت املادة 
، إىل أن تنتهي التصفية"، وقياسا على ذلك جيب اإلبقاء على شخصية اجلمعية إىل حني تصفية  فتبقى مستمرة

 كامل ممتلكاهتا وحتديد مآهلا ..

وعلى سبيل املثال فقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل احلكم صراحة ببقاء التصفية، حىت وإن كان قرار احلل 
 1قد مت مبقتضى نص قانوين.

ة املعنوية للجمعية بعد حلها ضرورة قصوى تتمثل عموما يف إهناء كافة العمليات واملسائل ويعد بقاء الشخصي
العالقة ومن ذلك فإن املطالبة ابلديون املستحقة للجمعية أو عليها وتسوية وضعية العقود إن وجدت، وتسليم  

لشخصية االعتبارية للجمعية يف األمالك ألصحاهبا أو إرجاعها لذمة اجلمعية يف احلالة العكسية، كما يعد بقاء ا
 2حالة ما انقضت الشخصية االعتبارية للجمعية.

إن حل اجلمعية هو إجراء ال بد أن يكون حمددا سلفا فإذا كان القانون األساسي قد تضمن بيان هذا اإلجراء 
وم ابختاذ مثل هذه واخلطوات اليت جيب اتباعها فيتعني االلتزام هبا واال كان للجهة اليت أصدرت قرار احل أن تق

 اإلجراءات.

 
 .290القانونية اليت تقوم عليها و مدى جتارية أعماهلا، و اكتساهبا صفة التاجر، املشار إليه، ص عبد الرافع موسى، اجلمعيات األهلية و األسس  1
 .171حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص  2
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جيب اإلشارة إىل أن اجلمعية على عكس الشركة ال تبتغي تقسيم األرابح األن نشاطها تطوعي، كما  وجممل القول
ملزمني بتضمني القانون األساسي للجمعية قواعد وإجراءات  06-12من القانون  27أن أعضائها مبوجب املادة 

قد تكون التصفية غري مفيدة إذا مل يكن للجمعية رصيد مايل أو أمالك و غري أيلولة األمالك يف حالة حلها، و 
ملتزمة قبل الغري بعقد أو دين كما ميكن أن تكون عملية التصفية بسيطة فتتم خالل اجلمعية العامة للجمعية 

 املنعقدة بغرض حل اجلمعية.

 اثنيا: تصفية أموال اجلمعية

املتعلق ابجلمعيات على أن قرار أيلولة أمالك اجلمعية املنحلة يعود ألعضاء  06-12من القانون  44نصت املادة 
اجلمعية كأصل عام، وقد يتدخل القضاء يف حتديد من تؤول إليه أمالك اجلمعية يف حالة ما مت حل اجلمعيات على 

 يديه. 

د أن املشرع ترك احلرية لألعضاء يف ذلك، حيث يؤخذ يف جن 06-12من القانون  44و  27املادتني  وابستقراء
االعتبار ما نصت عليه أحكام القانون األساسي للجمعية كمبدأ عام، وال يتدخل القضاء يف هذا األمر إال 

 استثناء ونرى أن هذه املسألة يكتنفها بعض الغموض.

وحىت وإن كان تنظيم هذه املسألة األصل فيها  حيث كان على املشرع أن ينظم هذه املسألة نظرا ألمهيتها البالغة،
يعود إىل القانون األساسي للجمعية، غري أنه ال مينع من الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون إذا ما خال القانون 

 األساسي من تنظيم حل اجلمعية.

ى يد مجيع الشركاء وإما على من القانون املدين على أنه "تتم التصفية عند احلاجة إما عل 445وقد نصت املادة 
يد مصف واحد أو أكثر تعينه أغلبية الشركاء، وإذا مل يتفق الشركاء على تعيني املصف، فيعينه القاضي بناء على 

 طلب أحدهم.

ويف احلاالت اليت تكون فيها الشركة ابطلة فإن احملكمة تعني املصف وحتديد طريقة التصفية بناء على طلب كل من 
 يهمه األمر.

 1وحىت يتم تعيني املصف يعترب املتصرفون ابلنسبة للغري يف حكم املصفني".

 
 من القانون املدين املعدل و املتمم.  445املادة  1
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السالفة الذكر وما نصت عليه أحكام قانون اجلمعيات ال خيتلفان روحا  445وجتدر اإلشارة إىل أن أحكام املادة 
لك يف قانوهنا فاجلمعية كامل احلرية ومطلق السلطة يف حتديد مال أمواهلا بعد حلها من خالل التنصيص على ذ

األساسي إذ تقوم بعملية التصفية وما تتطلبه من استغالل األصول واسرتداد ودفع املبالغ املستحقة للدائنني، وال 
 يقيدها يف ذلك إال قيد عدم

توزيع األصول املتبقية على األعضاء التنافيه و هدف اجلمعية، بل عادة ما مينح إىل مجعية تنشد نفس هدف 
 . اجلمعية احمللة

إال أنه عمليا، إذا كان حجم النشاط اجلمعية متوسعا وأمالكها كثرية، فقد يصعب على أعضائها القيام بعملية 
التصفية أبنفسهم، مما يقتضي تعيني مصف، وميكن النص على هذا اإلجراء ابلقانون األساسي أو يتم االتفاق 

معية ويف حالة االختالف بني أعضاء اجلمعية حول عليه يف اجلمعية العامة غري العادية اليت تنعقد بغرض حل اجل
من  45تصفية اجلمعية ويف ظل غياب وجود نص ابلقانون األساسي حيسم هذا اخلالف بتطبيق أحكام املادة 

اليت تعقد االختصاص القضاء لفض النزاعات بني أعضاء اجلمعية مهما كان طبيعتها و  12 - 06القانون 
 1ضي لن خيرج عن تعيني مصفيا هلا.بطبيعة احلال فإن حكم القا

وللمصفي أن يقوم بتأدية مجيع األعمال الضرورية لتصفية اجلمعية من اسرتجاع لألصول من الغري أو األعضاء و 
بغرض حتقيق ذلك ميكنه رفع دعاوى قضائية يف هذا الشأن كما ميكنه القيام ابختاذ التدابري التحفظية للحفاظ 

ة، فله احلق مبطالبة مسريي اجلمعية ابحلساابت املتعلقة بتسيريها، وسجالت احلساابت على الذمة املالية للجمعي
واملراسالت وغريها كما ميكنه امتام العمليات املعطلة، إال أنه ال ميكن للمصيف مباشرة أعماال للجمعية إال إذا  

 2كانت االزمة إلمتام أعمال سابقة.

ية التصفية تطوعا وهذا يعد تربعا للجمعية، إال أنه يف الغالب ال يقوم وجتدر اإلشارة إىل أن املصف قد يقوم بعمل
بعمله جماان وإمنا أبجر ويف هذه احلالة تعترب أتعابه جزءا من تكاليف التصفية أو من املصاريف الالزمة للتصفية 

 تتحمله اجلمعية عند التصفية النهائية. 

أمواال لذلك والتصرف فيها ال يكون إال يف الشق اإلجيايب  وغين عن البيان أن أصول اجلمعية ال خترج عن كوهنا
للدائن أما جانب املدين فيتم سداده أوال، وال جيوز ألعضاء اجلمعية أن يوزعوا بينهم أي جزء من أصول اجلمعية 

 
 . 172حممد رمحوين، مرجع سبق ذكره، ص  1

 تمم من القانون املدين املعدل وامل 446املادة   2
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وا  املتبقية بعد سداد مستحقات الدائنني، ألن ذلك يعد مبثابة توزيعا لألرابح ومع ذلك ال جيوز هلم أن يطالب
ابحلصص العينية اليت قدموها سواء كانت منقوال أو عقارا إذا نص القانون األساسي على ذلك، فإذا مل تعد احلصة 

 1العينية لصاحبها فإنه ال ميكن أن تؤول ألي عضو آخر.

ليت ملا وفيما خيص احلصص العينية املتبقية، مبا فيها احلصص العينية املتبقية، مبا فيها احلصص العينية لألعضاء ا
 يطالبوا هبا، فإن مثل هذه األموال املتبقية ابلضرورة يعود إىل اجلمعيات اليت تنشد نفس هدف اجلمعية احمللة.

وعلى سبيل املثال واالستشهاد فقد ذهب املشرع الفرنسي إىل تقييد هذا التوزيع أما على اجلمعيات اليت تقوم 
ات نفع عام، ويف كل األحوال ال جيوز للجمعيات املستفيدة أن بنشاط مماثل للجمعية اليت مت حلها أو أن تكون ذ

تضم أعضاء من األعضاء اليت مت تصفيتها، حىت ال يعترب هذا نوع من التحايل إلعادة هذه األموال إىل هؤالء 
 األعضاء.

يها أن كما ميكن أن يوكل أمر هذه األصول املتبقية إىل السلطة العامة املختصة، فهي حبكم موقعها يفرتض ف
 تكون على دراية اتمة بوضع مجيع اجلمعيات وحبجم أنشطتها.
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 الفصل :  خلصة

يف ظل تراجع الدولة يف العصر احلديث عن تلبية وظائفها، ولكثرة متطلبات احلياة اصبح للجمعيات دورا هاما 
واستمرار اجلمعيات مبدأ دستوري ومطلب وفعاال على خمتلف األصعدة، كما أن هذا احلق واحلرية يف إنشاء 

اجتماعي، فإن الدستور ترك للقانون أمر حتديد شروط وكيفيات ممارسة األشخاص للحقوق واحلرايت، لنربز 
الفوراق النوعية بينما مينحه الدستور وبينما حتدده القوانني، حيث أن الدساتري حتيل إىل التشريع العادي أمر تنظيم 

 احلقوق واحلرايت.
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 هو أمر صعب يف حد ذاته رغم وجود النصوص القانونية اليت حتكمه،إن دراسة اجلمعيات بصفة عامة 
، بدليل 31-90توحي أن هذا القانون عبارة عن إثراء لقانون اجلمعيات  06-12دراسة قانون اجلمعيات ف

 .التطابق بني العديد من نصوص موادمها

اجملتمع املدين يف مجيع مظاهر احلياة قد كان من املنتظر أن يكون هذا القانون أكثر تعزيزا لدور حركات ف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد يف ظل انتشار موجات املد الدميقراطي القاضي إبرسال معامل 

 .الدميقراطية التشاركية

 و من أهم النتائج املتحصل عليها أثناء دراستنا للموضوع :

للنهوض ابلعملية التنموية على املستوايت الوطنية واحمللية وهذا دليل كون اجلمعيات هي الشريك الفعال 
سعي إىل  06-12على أن املشرع ال يزال ينظر إىل دور اجلمعيات بعني الريبة ال على أساس الشريك، فالقانون 

تماد ملن تشديد اإلجراءات يف أتسيس اجلمعيات أو رفضها، األمر الذي يفتح الباب لتعسف اإلدارة يف منح االع
 .تشاء من اجلمعيات ورفض ما شاءت

السلطة التقديرية لإلدارة ابستقاللية العمل اجلمعوي يف اجلزائر تشكل عائقا أمام حرية األفراد يف تشكيل 
( ابستقاللية اجلمعيات عن خمتلف الفواعل 12-06اجلمعيات والذي يظهر جليا يف مناداة هذا القانون )

زاب السياسية واجلمعيات، فجعل التواصل بينهما سببا من أسباب تعليق نشاط االجتماعية وفصله بني األح
اجلمعيات، بينما من جهة اثنية قضى من الناحية النظرية بضرورة حل مجيع اجلمعيات يف اجلزائر، واجلميع يعلم أن 

 اجلمعيات يف اجلزائر إما اتبعة ألحزاب سياسية وإما تسبح يف فلك النظام.

النقائص األخرى اليت سجلناها خالل حبثنا هذا ودراستنا التحليلية  ج أيضا و اليت تعد من أهم ومن بني النتائ
فرضه الرقابة املشددة على موارد اجلمعيات املالية إبخضاع أنشطة اجلمعية وكشوفاهتا املالية  06-12للقانون 

يعطي احلق للجمعيات يف احلصول على الذي  31-90الرقابة املراقب املايل وجملس احملاسبة وهذا خبالف القانون 
مساعدات مالية حىت من عند اجلمعيات األجنبية شرط موافقة السلطات املعنية عليها، طاملا كان ذلك يف إطار 
التعاون والشراكة واليت تكون حمل اتفاقيات بني حكومة اجلمعية األجنبية وحكومة اجلزائر بينما تراجع دور املشرع 

وخص اجلمعيات األجنبية بنصوص خاصة سواء من حيث التأسيس أو  06-12القانون حنو هذه الفكرة يف 
النشاط أو املوارد املالية بغية أحكام الرقابة على نشاطاهتا، كما ألزم املشرع اجلمعيات بضرورة تقدمي نسخ من 
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و اجلمعية وهذا يعد يوما اليت تلي عقد االجتماع، أ 30حماضر اجتماعاهتا أمام السلطة العمومية املختصة بعد 
وجها آخرا من أوجه التدخل غري املباشر يف عمل اجلمعيات ونشاطها وهوما يسهم يف تراجع دور حركات اجملتمع 

 .املدين على مجيع املستوايت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وطنيا وحمليا

 و على ظل هذه النتائج و النقائص ميكن إقرتاح ما يلي :

 اء شرط التمتع ابحلقوق السياسية كشرط ال بد من توفره يف األشخاص حىت يؤسسوا مجعية. إلغ -
نظرا لالختناق املايل والذي تعاين منه اجلمعيات وهوما يؤدي إىل تدهور نشاطها وتالشي منطق  -

العمل التطوعي ينبغي أن يكون من بني النصوص القانونية نصوص تكفل اعفاءات وختفيضات للجمعيات 
 تكاليف إجيار املقرات التابعة للدولة، وتكاليف استعمال الطاقة واهلاتف وأن يتم تشجيع املاحنني واملتربعني يف

 للجمعيات عن طريق خصم قيمة ما يتربعون به من وعائهم الضرييب بنسب مقبولة. 
 قيام السلطات إبجراء دورات تكوينية. -

أن يتم تنظيم اجلمعيات  2016مارس  06لدستوري وعليه ومبا أن املشرع الدستوري نص يف التعديل ا
بقانون عضوي وهو ما يشكل ضمانة للتشريع يف هذا اجملال ملا يتضمن التشريع ابلقانون العضوي من ضماانت 
أمهها نصاب املصادقة ابلثلثني من طرف جملس الشعيب الوطين وجملس األمة، وخضوعه للرقابة الدستورية القبلية 

 للتشريع يف جمال اجلمعيات.  يشكل ضماانت قوية

نتمىن أن يتجنب املشرع أثناء إصداره هلذا القانون العضوي املتعلق ابجلمعيات املرتقب مجيع االنتقادات 
ويرقى هبذا القانون العضوي إىل تشريع يسهل من أتسيس اجلمعيات وممارسات  06-12املوجهة للقانون رقم 

 الدولة كشريك اجتماعي هلا.نشاطها املنتظر من طرف الفرد واجملتمع و 
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 و املراجع  املصادر  قائمة

 املصادر:–  1

، لسنة 16املتعلق جبمع التربعات اجلريدة الرمسية، العدد  1977فرباير  196املؤرخ يف  3-77األمر  .1

1977. 

واملتضمن القانون التجاري، املعدل و املتمم ، اجلريدة الرمسية   1975/09/26املؤرخ يف   59-75األمر رقم   .2

 .1975ديسمرب   19مؤرخة يف    101العدد 

 15الصادرة يف  02مسية، عدد رقم ، املتضمن قانون اجلمعيات، اجلريدة الر  12/  06من قانون  02املادة  .3

 يناير 

 05الصادرة يف  53واملتضمن قانون اجلمعيات، اجلريدة الرمسية، عدد  90/  31من قانون  02املادة  .4

 .1999ديسمرب  

الصادرة يف  05املتعلق ابالحزاب السياسية، اجلريدة الرمسية، العدد  04-12من القانون العضوي  03املادة  .5

 .2012جانفي   15

، 23يونيو املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، اجلريدة الرمسية عدد  02املؤرخ يف  90/14انون الق .6

 .1990الصادرة يف يونيو  

 3-77من األمر  02املتضمن كيفيات تطبيق املادة  1977مايو  25القرار الوزاري املشرتك، املؤرخ يف  .7

 .1977لسنة  ، 45املتعلق جبمع التربعات، اجلريدة الرمسية، العدد  

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  06املادة   .8

 املتضمن قانون اجلمعيات.  31-91من القانون  07املادة   .9

 املتعلق ابجلمعيات  06-12من القانون  08املادة   .10
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من اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق، مبوجب قرار اجلمعية العامة  15املادة  .11

، 1990سبتمرب  20، واليت دخلت حيز التنفيذ 1989نوفمرب  20املؤرخ يف  44/  25تحدة رقم لألمم امل

 1990/01/26صادقت اجلزائر عليه يوم .

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  23املادة   .12

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  27املادة   .13

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  29املادة   .14

 املتعلق ابجلمعيات.  06-12من القانون  31ملادة  ا .15

، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75من األمر  40املادة  .16

 .1975سبتمرب    30، املؤرخة يف  78اجلريدة الرمسية، عدد 

 دين املدين املعدل واملتمم.، املتضمن القانون امل1975سبتمرب   26املؤرخ يف   58-75من األمر   42املادة   .17

املتضمن قانون اجلمعيات على أن تسلم وصل تسجيل تصريح  31-91من القانون  07نصت املادة  .18

يوما على األكثر من يوم إيداع امللف وبعد دراسة مطابقة ألحكام  60التأسيس من السلطة العمومية املختصة خالل 

 هذا القانون".
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