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 متعلقال 1621 جنافي 21المؤرخ في  60-21كحاام القانن  رمم ا ألطبق

 .بالجمعيات

تمت المنافقة على الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز م  طرف نزارة الداخلية 

 .2111سبتمبر  21في تاريخ  84تكحت الرمم 

 

 

 

 

3102 ااتنبر  
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 الفهرس

 

أعضاء الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز انضمام: 2 الفصل  

تاني  المجلس ن الماتب: 1الفصل   

الدائمة ا اللج: 1الفصل   

الفرنع:8الفصل   

االتكحاد الدنلي لصناعة الغازعل مستنى التمثيل :5الفصل   

الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عمالأ :0الفصل   

الجلساتانعقاد :7الفصل   

اإلدارة :4الفصل   

أكحاام خاصة:1الفصل   

 

 



النظام الداخلي لـ       3/10 
 

 2الفصل 

 أعضاء الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز انضمام

كتابيا  شريكأو  خرطمنبصفة عضو  انضمامكل طلب يجب أن يكون : 2المادة 

المخصصة  و يوجه إلى رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز حسب االستمارة

 .لهذا الغرض

على  لجمعية الجزائرية لصناعة الغازااالنضمام إلى طلب يجب أن يحتوي 

و ذكر باألخص ما  ،اعتراف صاحب الطلب بالقانون األساسي و قبول شروطه

  :يلي

 ب، تاريخ ميالده، صاحب الطل لقب و اسم: كان شخص طبيعي إذا

نه؛ يوقع هذا الطلب من طرف اجنسيته، مهامه الحالية و السابقة و عنو

 .هصاحب

 وصف موجز لنشاطها الشركة و كذا  نعنوا: إذا كان شخص معنوي

يوقع هذا الطلب من طرف و يجب أن . الغازي أو المتعلق بصناعة الغاز

 .مسؤول مفوض

في  هتسابدرإلى المكتب الذي يقوم  ضمامكل طلب اناألمين العام يقدم  :1المادة 

 .هذا األخير ر قبول أو رفضاقرتخذ يو بعدها  جلسة

قرار المكتب ب شركاءأو خرطين بصفة أعضاء من رشحينتالم إبالغيتم  :1المادة 

 .لرئيس أو األمين العاممن ا فورا عن طريق رسالة موقعة 

للسنة  اشتراكاتهمإلى دفع  انضمامهم،تم قبول  من دعىستينفس الوقت،  في

  .الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز أعمالمكنهم فيما بعد المشاركة في ي. الجارية

المكتب بصفة عضو شرف من طرف  ضماماالنيتم تقديم اقتراحات  :4المادة 

 .رشحتالم قبلمن أو شكليات دون أي إجراء 

العادية  مةاالجمعية الع عليها في موافقةلل من قبل المكتب االقتراحات تقدم هذه

 .المقبلة
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 2الفصل  

 تاني  المجلس ن الماتب

 االنتخابية مدةال نتهيت، القانون األساسي من 52 مادةألحكام الطبقا  :5المادة 

لجمعية الجزائرية ل جمعية عامة عادية خالل ثالث سنواتبعد  عضاء المجلسأل

 .الغاز لصناعة

رئيس " إذا لم يعاد انتخابه، لقب ،انتخابه مدةانتهت  خذ الرئيس الذيأي: 0المادة 

 ."شرف

يخص فقط  و بصفة سريةأعضاء المجلس الستة العشر  انتخابيتم : 7المادة 

تم تقديمها لجميع األعضاء الحاضرين أو الممثلين في ياالسماء المسجلة في قائمة 

 .الجمعية العامة العادية

:على تحتوي هذه القائمة  

  أسماء األعضاء الذين انتهت فترة انضمامهم و الجائز إعادة انتخابهم، إذا

 .لم يتم رفضهم لذلك

 يدفع اشتراكه في  لجمعية الجزائرية لصناعة الغازا و فيسم كل عضا

أو  واحدعضو  من قبل مقترحأو  رشحتم الوقت المناسب و الذي يكون

 .أعضاءعدة 

نتخاب اسماء األشخاص الذي قائمة االبتشطيب على يقوم كل مصوت  :4المادة 

نتخاب أسماء لم يتم اال، علما أنه ال يمكن أن تحتوي بطاقة يرفض ترشحهم

 .و إال كانت باطلة أكثر من المناصب الشاغرة تشطيبها

الذين، في حدود عدد المناصب  رشحينتالم، يتم انتخاب أعضاء المجلس

في حالة تساوي عدد . الشاغرة، تحصلوا على العدد األكبر من األصوات

؛ و في لجمعية الجزائرية لصناعة الغازااألصوات، ينتخب العضو األقدم في 

 .حالة تساوي األقدمية، ينتخب العضو األصغر سنا
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في المجلس، الواجب تعيينهم في  الجددالمنتخبين يتم تعيين األعضاء : 1المادة 

المجلس على أساس قائمة االنتخابات حسب عدد من طرف ، منصبحالة شغور 

 .األولية في االنتخابات االصوات التي تحصلوا عليها

الممثلين لألشخاص  لغرض تعيين األعضاء العشرة في المجلس :01 المادة

 .المعنوية، يحدد المكتب كل ثالث سنوات المعايير و طرق توزيع المناصب

ينتخب الرئيس و أعضاء المكتب من طرف المجلس حسب الشروط : 00المادة 

 .من القانون األساسي 03المحددة في المادة 

لجمعية الجزائرية افي حالة تساوي عدد األصوات، ينتخب العضو األقدم في 

 .لصناعة الغاز؛ و في حالة تساوي األقدمية، ينتخب العضو األصغر سنا

لجمعية ، نظرا لمهامهم في امجلس و المكتب ال يتخذ أعضاء ال: 02المادة 

مسؤولين إال  اأو تضامني و ليسو شخصي، أي التزام  الجزائرية لصناعة الغاز

 .في حدود تنفيذ مهامهم و تكون تأدية هذه المهام بدون مقابل

1الفصل   

 الدائمة ا اللج

 يحدد المجلس من القانون األساسي، 32لمادة ألحكام اطبقا : 21المادة 

 .اللجان الدائمة و كذا تشكيلهااختصاصات 

يعين المجلس رؤساء اللجان الدائمة و يحدد معايير انضمام األعضاء : 28المادة 

 .ضمن هذه اللجان المنخرطين

اللجان الدائمة من طرف المكتب وفقا للمعايير المحددة د أعضاء يحدتم تبالتالي، ي

 .لهذا الغرض

 من قبل عليهالسنوي للموافقة  هاعمل تقدم اللجان الدائمة برنامج :25المادة 

 .الميزانية و التمويل المناسبين ،لزم األمر، إذا كما أنها تقترح. المجلس
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مناقشة غرض و هذا ل حسب الحاجةو بانتظام تجتمع اللجان الدائمة :20المادة 

 يمكن دعوتهم .دورية األعمال بصفةتقدم ب المجلس رؤساءيعلم ال. أعمالها

  .نستشاريمبصفة  كتبأو الم /و  اجتماعات المجلس لحضور

اللجان الدائمة النظام الداخلي الخاص بها وفقا للقانون األساسي  حددت :01المادة 

تقوم بتعيين أمينها و . لصناعة الغاز و هذا النظام الداخلي ةللجمعية الجزائري

 .مقررها

أو /لغرض دراسة و ad hoc))بإمكان المجلس تأسيس لجان خاصة : 01المادة 

 .يعين أعضاؤها من قبل المجلس. معالجة مسائل خاصة

زوال الغرض الذي عينت  عندتحل اللجان الخاصة من قبل المجلس : 21المادة 

 .من أجله

و راسالت تراجع اللجنة الدائمة المؤهلة جميع المذكرات و الم: 16المادة 

 .ال مهما كان شكلها، و تقوم بتقديم التوصيات التي تراها مناسبة للمجلساألعم

 .تعطى الموافقة النهائية من طرف المجلس

 8الفصل 

 الفرنع

 صالحيات، يحدد المجلس من القانون األساسي 23لمادة ألحكام اوفقا  :12المادة 

 .و كذا طريقة عملها الفروع

، يشرف المكتب على من القانون األساسي 44لمادة ألحكام ا طبقا :11المادة 

 في الفرع يمثلون الذين المنخرطين من٪ 32لغاية تعيين  فرعانتخابات في كل 

 .العامة الجمعية

 . الجمعية العامةانعقاد ينما مبل  16هذه االنتخابات على األمل جرى ت

. المجلس من قبل عليهالسنوي للموافقة عملها  برنامج الفروع تقدم : 11المادة

 .الميزانية و التمويل المناسبين ،لزم األمر، إذا كما أنها تقترح
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النظام الداخلي الخاص بها وفقا للقانون األساسي للجمعية  الفروعحدد ت :18المادة

 .ممثليها تقوم بتعيين النظام الداخلي وناعة الغاز و هذا لص ةالجزائري

 5الفصل 

الدنلي لصناعة  االتكحاد على مستنى لجمعية الجزائرية لصناعة الغازتمثيل ا

   الغاز

 ، لجمعية الجزائرية لصناعة الغازاباإلضافة إلى الرئيس الذي يمثل  :25المادة 

في  الغازلجمعية الجزائرية لصناعة امندوبي يعين المجلس ضمن أعضائه 

ثالث  مدةيتم تعيين المندوبين ل. UIIG)) االتحاد الدولي لصناعة الغازمجلس 

 .عند نهاية كل مؤتمر عالمي للغاز تنتهيسنوات 

لجمعية الجزائرية ايعين المجلس من بين أعضاء اللجان الدائمة ممثلي  :22المادة

 .لصناعة الغازاالتحاد الدولي و فرق عمل  نلجا على مستوىلصناعة الغاز 

 .عند نهاية كل مؤتمر عالمي للغاز تنتهييتم تعيين الممثلين لمدة ثالث سنوات 

 2الفصل 

 الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز أعمال

 صادقةالجمعية الجزائرية لصناعة الغاز بعد الم أعمالنشر بإمكان : 17المادة 

 .عليها من قبل المجلس

الجمعية الجزائرية قوم في إطار تسيير الوثائق التقنية و االقتصادية، ت :14المادة 

 .على األرشيف ظةفاحممكتبة و البإدارة  لصناعة الغاز

ونشر المؤلفات  االطالعشروط  الوثائق لمركزالنظام الداخلي  يحدد :11المادة 

 .في المكتبة توفرةالمو الوثائق 

 :لجمعية الجزائرية لصناعة الغازأرشيف ادع على مستوى وي: 01المادة 

النسخ األصلية للمحاضر القضائية، التقارير، الملخصات و األعمال التي •  

 .تخص الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز مهما كانت طبيعتها

 .الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز منشوراتعشر نسخ لكل •   
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 7الفصل 

 انعقاد الجلسات 

 :من طرفيتم  نعقاد الجلسات و إدارة المناقشاتال السير الحسن :00المادة 

رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عند انعقاد الجمعيات العامة و •   

 .اجتماعات المجلس أو المكتب

 .رئيس اللجنة عند انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة•   

 .لصناعة الغازلجمعية الجزائرية ندوات اجميع أعضاء المكتب عند انعقاد •   

 

قرارات المجلس أو المكتب بأغلبية األعضاء الحاضرين اتخاذ يتم :  32المادة 

يتم التصويت برفع األيدي إال إذا طلب أحد األعضاء االقتراع . أو الممثلين

 .السري

 

يخضع المشاركون في مختلف . برفع األيدي يطلب التدخل: 00المادة 

  .ذاتي صارم النضباطاالجتماعات 

 

 1الفصل 

 اإلدارة 

خالل الفصل األول لكل سنة؛ يدفع أعضاء الجمعية الجزائرية :  03المادة 

 .ن األساسيونامن طرف المجلس طبقا للق االشتراك المحدد لصناعة الغاز

 

 .لسنةلتلك ا شتراك، تسلم بطاقة عضويةبعد دفع اال

 

 .لالشتراكات المسبق االستردادال يوجد أي بند إعفاء عن طريق :  05المادة 

 

صرف النفقات و  الخزينةمين وأل لنواب الرئيس و يحق للرئيس :02المادة 

 .زمة لسير الجمعية الجزائرية لصناعة الغازالعمليات الخزينة الالقيام ب

      

من طرف موظفي محاسبة مؤهلين لضمان تسيير  الخزينةأمين مساعدة يمكن 

 .مسؤوليته تكون تحت التي الملفات
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توقيع جميع األعمال اإلدارية الجارية و الحق في لألمين العام  : 01المادة 

القيام  كما له الحق في. لجمعية الجزائرية لصناعة الغازل الحسن رالالزمة للسي

يمكن أيضا أن تتم مساعدته من طرف هيئة دائمة . جميع العمليات البريديةبتنفيذ 

 .معلومات و االتصالمن موظفي األمانة و تسيير بنك تتكون 

 

 9الفصل 

 أكحاام خاصة

من القانون األساسي المتعلقة بالحل اإلرادي  84طبقا ألحكام المادة  : 01المادة 

المندوب الذي يتكلف  العامة ، تعين الجمعيةلجمعية الجزائرية لصناعة الغازل

صافي األصول  تحويلتحدد أيضا  و الممتلكات المنقولة و الغير المنقولة؛ بتصفية

 .الجزائرية لصناعة الغاز الجمعيةدون أن يكون هذا األخير موزع بين أعضاء 

، يجوز من القانون األساسي 52و  25طبقا ألحكام المادتين  : 09المادة 

 :األسباب التالية حدللمجلس أن يتخذ قرارات متعلقة بعمليات الشطب أل

 ؛الجزائرية لصناعة الغاز الجمعيةب تصرف يضر -

 ؛الجزائرية لصناعة الغاز بق مع هدف الجمعيةاتصرفات ال تتط -

 .االعذار بعد دفع االشتراكات عدم -

و يتم  .المعني شخصال لسماع لمجلس عضوينا يفوض، الحالتين األوليين في

من خالله يقوم المجلس باتخاذ في تقرير  التحقيق كل المعلومات الواردة فيجمع 

 .قرار خالل الجلسة

و في حالة عدم . إعذار للشخص المعني دفع االشتراك، توجه رسالة في حالة عدم

 .الرد في أجل شهرين،  يتم االعالن رسميا بالشطب

خالل  تمييزياتأن تمنح  الجزائرية لصناعة الغاز لجمعيةيمكن ل : 31المادة 

 :الجمعيات العامة العادية  وفقا القتراحات المكتب

 لألشخاص الطبيعية أو  الجزائرية لصناعة الغاز الميدالية الكبيرة للجمعية

هذا المعنوية للخدمات االستثنائية الموجهة لصناعة الغاز؛ يمكن أن يمنح 

 .بعد الوفاةلألشخاص الطبيعية  التمييز

  لألعضاء الطبيعية الجزائرية لصناعة الغاز للجمعية االستحقاقميدالية 






