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 اب األول ـــــــــــالبـــ

 الفصل األول  

 أحكام عامة 

 اجلمعية العامة و مداها املّدة عملـ التسمية ـ املوضوع ـ اهلدف ـ املقر ـ 
 ."اجلزائرية جلراحة الركبة و الورك و اجلراحة ابملنظار اجلمعية" : : تسمى اجلمعية02املادة  

 
 اجلزائرية جلراحة الركبة و الورك و اجلراحة ابملنظار هي مجعية علمية.اجلمعية : 03املادة 

 

      ام دون خمالفة الثوابت  والقيم عإطار  الصاحل اليشرتك املؤسسون واملنخرطون يف تسخي معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غي مربح  من أجل ترقية نشاطها  وتشجيعه يف  

.الوطنية ودون املساس ابلنظام واآلداب العامة وأحكام القوان ن والتنظيمات املعمول هبا  
  

  اجلمعية أساسا إىل: دفهت:  04املادة  

  .الدولية والباحث ن يف هذا اجملال من خالل تنظيم املؤمترات الوطنية  ب نواالتصال  تسهيل تبادل املعلومات العلمية -1

 الطيب املستمر وتقييم املمارسات املهنية يف جراحة الركبة وجراحة الورك واجلراحة ابملنظار. املسامهة يف التكوين -2

 حتفيز وتشجيع البحوث يف هذه اجملاالت.العمل على  -3

 .اليت تنشد نفس األهداف يف ظل احرتام القوان ن و التنظيمات املعمول هبا يف هذا الشأن الدولية اجلمعيات العلمية الوطنية وتسهيل وتعزيز التبادالت العلمية مع  -4

 ملقيم ن.ا لألطباءاملستمر جلراحي الدراسات العليا  لتدريبتشجيع ا -5

 يف جمال جراحة العظام. ةوالدولي ةالوطني تبادل الدورات العمليةتعزيز  -6



 .التعليم العايل و البحث العلمي وزارة ابلتنسيق مع وزارة الصحة و مع منح شهادات التدريب دورات تدريبية قصيةتقدمي  -7

                    .أطباء معرتف هبم يف التخصصضمان التدريب العلمي والعملي للجراح ن الشباب من قبل  -8

  رحت به.وتتعهد اجلمعية أبن ال تسعى إىل حتقيق أهداف أخرى غي ما ص    
 

 ، اجلزائر. بئر خادم   :عيادة الطبية اجلراحية النهضةال: ــ: يكون مقر اجلمعية كائن ب 05املادة  

  بقرار من اجلمعية العامة.   إالنقل هذا املقر  ال ميكن ،ومع مراعاة التشريع املعمول به            
 

  غي حمدودةاجلمعية هي :  مدة :  06املادة  
 

   عرب كامل الرتاب الوطين هتا: تتمتع اجلمعية ابلشخصية املعنوية واألهلية  القانونية وهي متارس نشاطا 07املادة   
 

 يف ظل احرتام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوان ن املعمول  هبدفهاوجمالت وواثئق إعالمية ومطوايت هلا عالقة  صدار ونشر نشرايت: يسمح للجمعية إب 08املادة 

  العربية.يكون البيان الرئيسي حمررا ابللغة  على أن، هبا 

           

 الفصل الثــانـــي 

 -وحقوقهم  هتموانسحاب األعضاء وواجبا انضمامشروط وكيفيات  -

 : تتكون اجلمعية من أعضاء مؤسس ن وأعضاء انشط ن وأعضاء شرفي ن. 09املادة  

  الشريف بناء على اقرتاح مكتب اجلمعية.ختول مداولة اجلمعية العامة صفة العضو  
 

 املتعلق ابجلمعيات،  2012جانفي  12 املؤرخ يف 06-12من القانون رقم  4: زايدة على الشروط املنصوص  عليها  يف  التشريع  املعمول  به، السيما  املادة   10املادة 

 يتمتع بصفة العضو الناشط يف اجلمعية:



 ."جراحة األطفال األشعة،أخصائي  الرايضي،الطب  التأهيل،إعادة  الروماتيزم،أخصائي أمراض  العظام،اجلهاز العضلي اهليكلي "جراحة  األخصائي ن يف مجيع األطباء -
لرايضي ، أخصائي طبيب العظام ، أخصائي أمراض الروماتيزم ، إعادة التأهيل ، الطب ا" .العضلي اهليكلي جمال اجلهازعضو جديد: مجيع املقيم ن يف حالة التدريب يف  -

 ."األشعة ، جراحة األطفال

 "Instrumentisteممرض اختصاص أدوات جراحية  ممرضة،"أخصائي العالج الطبيعي،  شبه طيب -

              

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

   تثبت صفة العضو مبنح بطاقة االخنراط.  

 ملدة عام ن. )احلق التصويت( استيفاء االشرتاكاتشريطة  كل عضو له حق التصويت  :12املادة 
 لألعضاء املبتدئ ن التصويت أو أن يكونوا أعضاء يف اجمللس. جيوزال 
 

 تفقد صفة العضو يف اجلمعية لألسباب اآلتية :   :13املادة 

 االستقالة مقدمة كتابيا.   -

  الوفـــاة. -

 يديل به املكتب.سنتني عدم دفع االشرتاكات ملدة  -

 .على اقرتاح املكتب ا بناء  و ذلك أضرار معنوية أو مادية للجمعية يسبب يتم إعالنه يف اجلمعية العامة أبغلبية ثلثي الناخب ن من أجل كل عمل  العزل، -

  حل اجلمعية. -

 

 

 
 



 البــاب الثـــاين 
 - تنفيذيالكتب املعامة و المعية اجل -                                                               

 الفصــل األول 

 ـ اجلمعية العامة  ـ 
 

ب ن عن طريق ويتم تعي ن املندو  والية مندوب وتع ن كلاىل أعضاء املكتب التنفيذي  ابإلضافة ممثلي الوالايتتضم اجلمعية العامة مجيع  :14املادة 
  االنتخاب

 

  .قابلة للتجديد مرة واحدة ثالث سنواتاملدة االنتخابية للجمعية العامة هي  :15املادة 

 :  يلي مباتكفل اجلمعية العامة ت : 16املادة 

 اإلدالء برأيها فيما خيص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيي املايل، والوضعية األدبية للجمعية.   -

 تتعديالالخلي للجمعية، ابإلضافة إىل املصادقة على القوان ن األساسية والنظام الدا -

  املكتب التنفيذي وجتديد أعضاءابنتخاب  -

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

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

 ات.املوافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة املوافقة على اقتناء العقار  -

 .دراسة الطعون املقدمة فيما خيص االنضمام إىل اجلمعية -

  .البث النهائي يف قضااي االنضباط بناءا على اقرتاح من املكتب -



  

 يف السنة،  مرة : جتتمع اجلمعية العامة يف دورة عادية  17املادة 

  أعضائها. 4/3أعضاء املكتب أو بطلب من   4/3  وجتتمع يف دورة غي عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك، بطلب من رئيس اجلمعية، أو بطلب من

 احلالت ن األخيت ن حيل األم ن العام و النائب العام أو النائب األول للرئيس حمل رئيس اجلمعية ويف هات ن           
 

 من هذا القانون، وتسجل االستدعاءات يف سجل املداوالت وترسل كتابيا مرفقة جبدول األعمال إىل عناوين أعضاء  17: تستدعى اجلمعية العامة وفقا حلكام املادة  18املادة 
 أايم عن طريق الربيد اإللكرتوين.   08يوما عن طريق الربيد أو  15اجلمعية العامة يف أجل أقصاه 

    

ل من أعضائها؛ وإذا مل يكتمعضوا على األقل  35حبضور ّ إال من طرف الرئيس أو املكتب  ميكن للجمعية العامة املداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول : ال 19املادة 
 .  ء احلاضرينأعضا، عندها ميكن للجمعية العامة املداولة مهما كان عدد أايم  08مرة اثنية يف أجل أقصاه النصاب، تستدعى اجلمعية العامة 

.من أعضائها 2/3إال حبضور أعضاء اجلمعية العامة ¾ بناءا على طلب االول   االستدعاءتداول بصفة صحيحة عند ت العامة أنال ميكن للجمعية  .  

 أعضاء اجلمعية العامة احلاضرين يف االجتماع، ويف حالة تساوي األصوات يعترب تصويت الرئيس مبثابة صوت مرجح.   (50%+1) : تتخذ القرارات أبغلبية  20املادة    

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

   

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

   

 تكون ممضاة من قبل األعضاء احلاضرين يف االجتماعورقة احلضور بوجيب إرفاقه : تسجل املداوالت وفق التسلسل الزمين يف سجل املداوالت  22املادة 

   

   ( ضاءاألعمن بينها )اللجنة العلمية / جلنة  و ذلك بناءا على طلب املكتب املسائل املتعلقة أبهداف اجلمعيةمجيع اجلمعية العامة جلان مكلفة بدراسة  يساعد : 23املادة 

 أعضائها.   4/3تنتخب كل جلنة رئيسها ومقررها، وحتدد نظامها الداخلي، وجتتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من   

   



 ــاين ــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصــ
   -اهليئة التنفيذية  -

   

 ( أعضاء.07اجلمعية ويديرها مكتب متكون من سبعة ) قودي :24املادة 

 رئيس -

 انئب الرئيس  -

 العام األمني  -

 مساعد األمني العام  -

 مساعد األمني العام  -

 الأمني امل  -

 الأمني املمساعد   -

   

 مرة واحدة على قابلة للتجديد   ( سنوات03ثالث )أعاله، ملدة  24: يتم انتخاب أعضاء املكتب من قبل اجلمعية العامة حسب الرتتيب املنصوص عليه يف املادة  25املادة 

 األكثر.  
   

 يلي :   : يكلف املكتب مبا 26املادة 

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

 تنفيذ قرارات اجلمعية العامة.   -

  تسيي ممتلكات اجلمعية. -



  .عضو من أعضاء املكتبحتديد اختصاصات كل  -

  إعداد مشروع النظام الداخلي. -

  اقرتاح تعديالت القانون األساسي والنظام الداخلي. -

  النثرية.ضبط مبالغ النفقات  -

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

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

 إعداد برانمج عمل اجلمعية. -

   

 .يف جلسة عاديةشهر بدعوى من رئيسه،  مرة  كل ثالثة أ جيتمع املكتب على األقل : 27املادة    

   (50%+1) هأعضائ أغلبيةبناء  على طلب الرئيس أو  ،كان ذلك ضروراي    املكتب يف جلسة استثنائية كلما جيتمع و    

      

  ال ميكن للمكتب التداول بشكل صحيح إال حبضور أغلبية أعضائه  : 28املادة    
 األصوات يعترب صوت الرئيس صوات مرجحا.   يتساو يف حالة             

   

 : ميثل الرئيس اجلمعية يف مجيع أعمال احلياة املدنية، وهو مكلف مبايلي:    29املادة 

 متثيل اجلمعية لدى السلطات العمومية.   -

  التقاضي ابسم اجلمعية. -

  اكتتاب أتم ن يضمن النتائج املرتبطة ابملسؤولية املدنية. -

  .وتسيي املناقشاتورائسة  اجلمعيةاستدعاء أجهزة  -

  اقرتاح جدول أعمال دورات اجلمعية العامة. -



  تنسيق نشاطات مجيع أجهزة اجلمعية. تنشيط و -

 .عداد تقارير سنوية و ملخصات عن حياة اجلمعية -

  تبليغ السلطة اإلدارية املؤهلة جبميع املعلومات. -

  للجمعية العامة للبث فيه.حتضي التقريرين األديب واملايل وتقدميه  -

( يوما من اتريخ اختاذ 30ثون )ثال إشعار السلطة العمومية املؤهلة ابلتعديالت اليت تطرأ على القانون األساسي، وكل تغيي يقع يف اجلهاز التنفيذي للجمعية يف أجل أقصاه -
  القرار.

  ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء املستخدم ن يف اجلمعية. -

 .اجلمعيات العلمية الوطنية و الدولية األخرىمتثيل اجلمعية أمام  -

 

 يلي:   ذه الصفة  ماهب، جبميع قضااي اإلدارة، ويتوىل وناملساعد ونالعام نوابالعام مبعونة ال نائب: يكلف ال 30املادة 

 مسك قائمة املنخرط ن.   -

  معاجلة الربيد وتسيي احملفوظات. -

  املكتب التنفيذي واجلمعية العامة. مسك سجل املداوالت لكل من -

  حترير حماضر املداوالت لكل من املكتب التنفيذي واجلمعية العامة. -

    حفظ نسخة القانون األساسي. -

 يلي:   ه الصفة مبائل املالية واحملاسبة ، فهو مكلف هبذاملسا  الانئب أم ن امل مبعونة الامل : يتوىل أم ن  31املادة 

  حتصيل االشرتاكات. -

 تسيي األموال، جرد وضبط أمالك اجلمعية العقارية.   -

  .النثريةمسك صندوق النفقات  -

  إعداد التقارير املالية. -



 .  انئب أم ن الصندوقسندات النفقات، ويف حالة وقوع مانع يوقعها  الصندوق على: يوقع أم ن  32املادة 

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

 

 الفصـــل الرابــــع

 -التنظيم والتقسيم الداخلي  -

      

   

 البـــاب الثالث
   -األحكـــام املاليـــة  -  

   

 الفصـــــل األول  ـ املـــوارد ـ  

   

 تتألف موارد اجلمعية من:  :  33املادة 

 أعضائها تصب مباشرة يف حساب اجلمعية.   اشرتاكات -

  ا  اجلمعوية وأمالكها .هتاملداخيل املرتبطة بنشاطا -

  الوصااي. اهلبات و -

  مداخيل مجع التربعات. -



 .اإلعاانت املمنوحة من الدولة أو الوالية أو البلدية -

  

 بناءا على طلب من رئيس  اجلمعية وابسم اجلمعية.   عمومية : تودع املوارد يف حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية  34  املادة

   

  ن يكون هذا انوان، على أتلتزم اجلمعية بعدم حتصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غي حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناجتة عن عالقات التعاون املؤسسة ق: 53املادة  

   .التمويل حمل موافقة مسبقة من السلطة املختصة

     

   

 انــيــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصـ

 -ـات ـــــــــــــــــــــالنفقــ -

   : تشمل نفقات اجلمعية مجيع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف هذا القانون األساسي. 36املادة 

 

 لنفقات.  ا حمافظ حساابت يتوىل اعتماد حساابت اجلمعية ابلقيد املزدوج، يشمل املوارد و اجلمعية تعي ن :37املادة 
 

  ملفات جرد أمالكها، املرتتبة عن املساعدات واإلعاانت العمومية اليت متنحها الدولة واجلماعات احمللية حتت تصرف هيئات الرقابة طبقا تضع اجلمعية حساهبا و :  38املادة    

 للتشريع والتنظيم املعمول هبما.     
 
 
 
 



 الرابــــــــــــع ـاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــ
  –اعات نز حل ال -
 -اجلمعية ّ حل -

 ـ 

      يف قضااي االنضباطابلبث النهائي اجلمعية العامة تقوم   :39املادة    
  

 ، وعندليو النظام الداخ اعات ب ن أعضاء اجلمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون األساسيختضع النز  : 40املادة   
                               جلرد أمالكهاحمضر قضائي  يع ناالقتضاء، للجهات القضائية اخلاضعة للقانون العام. يف حالة نزاع قضائي، 

       بسعي من الطرف الذي يهمه األمر.             

                            

يتم أيلولة األمالك املنقولة   (2/3وأبغلبية الثلثني )من أعضاء اجلمعية العامة %80 بناءا على تقرير مكتب اجلمعية وفق نصاب: يتخذ قرار احلل اإلرادي للجمعية من قبل اجلمعية العامة  41املادة   
 والعقارية بقرار من اجلمعية العامة، حسب التشريع املعمول به.   

   

 
 
 
 
 



 ــاب الســـادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـــ

 -أحكــــام ختــاميـــة                                                 

   

     .  19، بناءا على اقرتاح مكتب اجلمعية طبقا للمادة بعد مصادقة اجلمعية العامة  يتم تعديل القانون األساسي : 42املادة   

 

   .  احملددة قانوان احملددة  يف اآلجالإىل السلطة العامة املختصة األساسي  نقانو الوالتعديالت اليت متس   ت التنفيذية للجمعية يئااهلكل التعديالت اليت تطرأ على تبلغ :   43املادة   

 
 يف هذا اإلطار. : يب ن النظام الداخلي بصورة عامة ، زايدة على األحكام الواضحة املنصوص عليها أعاله ، كل مسألة ترى اجلمعية العامة ضرورة تسويتها  44املادة   
 

  (02صيغ يف نسخت ن )
 

 األم ن العام                                                                                      امضاء الرئيس
  مراد أوبية     اج                                                                              أيت احلالياس 

          

  
  
  
  
  


