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 الفهرس

 

 أحكام عامة: الباب األول

 و مداه مدة عمل الجمعية –المقر  –الهدف  –التسمية : الفصل األول

 

 شروط و كيفيات انضمام و انسحاب األعضاء و واجباتهم و حقوقهم: الفصل الثاني

 

 غ.ص.جهيئات ر ـــتنظيم و سي: الثاني الباب

 

 جمعية العامةلا: الفصل األول

 

 المجلس: الفصل الثاني

 

 المكتب: الفصل الثالث

 

 التنظيم و التقسيم الداخلي: الفصل الرابع

 

 األحكام المالية: الثالث الباب

 

 المالية الموارد: الفصل األول

 

 النفقات: الفصل الثاني

 

 غ.ص.ج حل الجمعية –النزاعات تسوية : الرابعالباب 

 حكام ختاميةأ: الباب الخامس

 : الباب األول

 : لفصل األولا

 أحكام عامة

 .مدة عمل الجمعية و مداه –المقر  –الهدف  –التسمية 
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جمعية تخضع ألحكام القانون رقم  يشكلون نة أسماؤهم أدناه،المبي   نوالمؤسسعضاء األ: 10المادة

 :األساسي القانون ولهذا ق بالجمعياتالمتعل   1621جانفي  21خ في ؤر  مال 21-60

 

 :معنوييناألشخاص ال

 سوناطراك

 سونلغاز

 : الطبعييناألشخاص 

يق يدالس    بلميهوب صد 

يد بن عبدون عبد الباقي  الس 

يد بن  شريف جلول الس 

يد بن سعاد عبد العزيز  الس 

يد بروعايل بن عمر  الس 

ق يد بوحفص عبد الح   الس 

يق يد بوجلي صد   الس 

يد بولعراس رشيد  الس 

يد بوزمبوعة مبروك  الس 

يد فايد مصطفى كمال  الس 

يد فاللي محم    دالس 

يد حمرور عبد الرحمان   الس 

يد هبى خليفة  الس 

يد  دالس   لعوادي محم 

يد داأ الس   وكيل ع 

يد  سكفالي ندير الس 
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 ."غ.ص. ج"و المشار إليها أدناه بـ  ألغازجمعية الجزائرية لصناعة لاتسمى :  13المادة 

 .ذات طابع علمي و تقني جمعية غ.ص.ج :12المادة 

 

في تسخير معارفهم و وسائلهم بصفة تطوعية و  غ.ص.ج في سون و المنخرطونالمؤس  يشترك 

مخالفة الثوابت و ح من أجل ترقية نشاطها و تشجيعه في إطار الصالح العام دون بلغرض غير مر

 .م الوطنية و دون المساس بالنظام و اآلداب العامة و أحكام القوانين و التنظيمات المعمول بهاالقي  

 :إلى غ.ص.جتهدف : 10المادة 

 

 ألفكار والمعلوماتا بادلت وتسهيل بين جميع أعضائها األخوة روح ى عل خلق والحفاظ -

 ؛و الدولي الوطني ينعلى الصعيد صناعة الغازالتي تهم  أو ةهنارقضايا الالحول 

 

الناحية  من م والتنميةالتقد   تعزيز من أجل بصناعة الغاز يتعل ق كل ما تشجيع دراسة -

و ، لإلبداع مركز بإنشاء، داريةاإلو القانونية -جتماعيةاال –قتصاديةاال-تقنيةال– العلمية

 ؛والدولية على الساحة الوطنية الغاز صناعةلترقية أداة 

 

لجان  في أعمال ،من خالل الغاز صناعةالمتعل قة بالتقنية المسائل جميع توضيح  -

لهذه  التي هي مفيدة واالكتشافات األعمالب تعريفالو الدراسة تشجيع، صةمتخص  

و  تهالتنمي حقيقي  مرصد الغاز في صناعة الخبرات يعتبر اكتساب المزيد منو، صناعةال

 رفاالمع ب المزيد منسكوالتكنولوجية  مراقبةلااحتياجات  تسعى خاصة إلى تلبية

 ؛يةالغاز سلسلةال مختلف مراحلل

 

 و  المعاهد و الشركات والجامعات مع بالتعاون الوثائقإدارة و  تدريبللأنشطة  تنظيم -

صة اكزمر  ؛المجالهذا  في البحث المتخص 

و  محاضرات تنظيم السيما من خالل، صناعة الغاز لموظفيالمهني  االتقان المشاركة في -

 ومؤتمرات؛ أيام دراسية و ئد مستديرة واماجتماعات وندوات 
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 أعمال مع بالتزامن الغاز قة بصناعةالمتعل  لتقييم او التصديق ،تنظيمال أعمال في المشاركة -

هذا  فيوالتنظيم  التشريع إطارفي ، وليوالد   على الصعيدين الوطني المبرمجةمماثلة 

 المجال؛

 

 ؛في الجزائر صناعة الغازفي  تكاملالو تطوير الترقية، الالمشاركة في  -

 

 خراط فياالنواألجنبية الوطنية أو  المماثلة الجمعياتو االتحادات الحفاظ على العالقات مع -

حكام أل وفقا ضأغرا الأو إلى تحقيق نفس األهداف تسعى الدولية التي الجمعيات

 ؛التشريعات و التنظيمات المعمول بها 

 .ق أهداف أخرى غير ما صرحت بهتحق تتعهد الجمعية بأن ال

 .حمد غرمولأشارع  23 بالجرائر كائن غ.ص.ج يكون مقر:  10المادة 

ر إال  بقرار من التشريع المعمول به ال يمكن نقل هذا المقخرى في الشروط األو مع مراعاة 

 .الجمعية العامة

 .غير محددة لمدة غ.ص.ج تأسيسيتم :10المادة 

عبر كامل  نشاطاتهابالشخصية المعنوية و األهلية القانونية وتمارس غ.ص.جتتمتع:10المادة 

 .الوطنيالتراب 

لها  إعالمية ثائقوو مطوياتو مجالت و بياناتبإصدار و نشر  غ.ص. جـ يسمح ل:  12المادة 

في ظل احترام الدستور و القيم و الثوابت الوطنية و القوانين المعمول بها، على أن  بهدفهاعالقة 

 .غة العربيةيكون البيان الرئيسي محرر بالل  

 : الفصل الثاني

 و انسحاب األعضاء و واجباتهم و حقوقهم انضمامشروط و كيفيات 

و  ركينتشمأعضاء طين و منخرمن أعضاء مؤسسين و أعضاء غ.ص.جشكلتت:10المادة 

 .أعضاء شرفيين

 .أو طبعيين /و معنويينألعضاء أشخاص يكون ا قد

مداولة الجمعية العامة بناء الشرفي بعد صفة العضو  منحت ،التشريع المعمول بهأحكام مع مراعاة 

 .غ.ص.جمجلس على اقتراح 
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 ،يقدمون وأعمالهم موظيفته، من خالل الذين طبعيين شخاصأل عضو الشرفياللقب  منحي قد

 .صناعة الغازل متميزة خدمات

 .وأجنبية جزائرية جنسيةمن  يينعضاء الشرفاألقد يكون 

، من خالل الذين معنويين أو/و ألشخاص طبيعيين مكتبال من قبلرك تمشالعضو اللقب  قد يمنح

 .الغاز في الجزائر اهتمام بـصناعة أعمالهم، لديهم أو وظيفتهم

 .أجنبية أو جزائرية جنسية من شاركينمقد يكون األعضاء ال

 لهيئاتفي االترشح  و حق في التصويتليس لهم ال ركينتشمالعضاء األو يينعضاء الشرفألا

 .لجمعيةل التابعة

و مع مراعاة أحكام الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به،  باإلضافة الى:01المادة 

صفة  بالمجمعياتالمتعلق  1621جانفي  21المؤرخ في  60-21من القانون رقم  8المادة 

 أو، صناعة الغازبله صلة  كان أوله صلة  كل شخصلتعتبر مكتسبة  غ.ص.جفي منخرط ال

 و اقتصادية واجتماعيةو  علمية وتقنية نظر ةوجهمن  صناعة الغازب صلة وذ انشاط مارس

 .قانونية وإدارية

 خبرة شخص لديه كلل كذلك هو كملباألألكاديمي مجتمع الل يضاأ مفتوح غ.ص.ج في خراطاالن

 . صناعة الغازالخاصة ب مجاالتال في

 .غ.ص.جالجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، و يقبله مكتب  في خراطاالنيتم : 00المادة

 .بمنح بطاقة االنخراطلمنخرط تثبت صفة ا

 :التاليةتفقد صفة العضو في الجمعية لألسباب : 03المادة 

 

 االستقالة مقدمة كتابيا -

 الوفــاة -

 سنةدفع االشتراكات لمدة  عدم -

 حل الجمعية  -

 الشطب -

شريطة  غ.ص.جله الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات منخرط كل :  02المادة 

 .استيفاء االشتراكات
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 : الثاني لبابا

 جمعية لا هيئات ــــريسيتتنظيم و 

 :التالية هيئاتالمن طرف  غ.ص.ج ــريسيتيتم 

 الجمعية العامة -

 المجلس -

 المكتب -

 جمعية العامةلا :األول لفصلا

 باإلضافة المجلس، أعضاء غ.ص.جفروع  ن منتخبين منتضم الجمعية العامة ممثلي: 00المادة

 .معنويينأشخاص و  ألعضاء المنخرطينمن ا نممثليلى إ

 اإلقليمية المنظمة التجمعاتفي  المنتخبين المنخرطين هأعضائمن % 31فرع  كل يفوض

 .الجمعية العامة اجتماع من تاريخ يوما على األقل 21قبل

 .سنوات 2هي  غ.ص.جلـ  المدة االنتخابية للجمعية العامة :00المادة 

 :الجمعية العامة بما يلي قومت: 00المادة 

 

 :برأيها فيما يخص اإلدالء -

 .النشاطاتجدول  •

 .نتائج النشاطات •

 .تقارير التسيير المالي •

 .غ.ص.جلـ الوضعية األدبية  •

 .  إلى تعديالتها باإلضافة للجمعية،المصادقة على القوانين األساسية و النظام الداخلي  -

 .م، و كذا تجديدهالمجلس أعضاء بانتخابالقيام  -

 .لجمعيةل تمثيل المحليو التنظيم البخصوص  المجلسالمصادقة على قرارات  -

مع األهداف  التوافقشروط، و بعد التحقق من ب المرفقةالهبات و الوصايا  أو رفض قبول -

 .غ.ص.جـ لة خصصالم

 .السنوية االشتراكاتموافقة و مراجعة مبلغ  -
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 .الموافقة على اقتناء العقاراتتدعيمية، و استشارية و  هياكلالموافقة على إنشاء  -

 .إلى الجمعيةخراط االندراسة الطعون المقدمة فيما يخص  -

 .البث النهائي في قضايا االنضباط -

 :أيضا بـ  قومو ت

    .عمالاألجدول مسجلة في أخرى المداولة على أي مسألة -

 .السنةفي  مرةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على األقل : 00المادة 

تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو  نأ يمكنو

 .غ.ص.جأعضاء  من ثلثي، أو بطلب المجلسأعضاء  من ثلثيبطلب 

 .الحالتين يحل نائب الرئيس محل رئيس الجمعية كلتاو في 

، و تسجل األساسي من هذا القانون 21حكام المادة تستدعى الجمعية العامة وفقا أل: 02المادة 

مرفقة بجدول األعمال  أو عن طريق الصحافة االستدعاءات في سجل المداوالت و ترسل كتابيا

 .يوم 00ه إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصا

 

 ال يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال  بحضور: 00المادة 

عضائها، و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أل البسيطة األغلبية

 حضور أعضائها، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد أيام 0أقصاه 

 

في  أو الممثلينالحاضرين  هائعضاباألغلبية البسيطة ألالجمعية العامة تتخذ قرارات : 31المادة

 .االجتماع، و في حالة تساوي األصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح

يمكن للعضو الغائب توكيل أحد األعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، و يكون له الحق في 

 و من المحتمل للجلسة التالية في حالة إذا لم يتم اكتمال ، وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط

 .ب المطلوب في الجلسة االولى النصا

من لم يستوفي  غ.ص.جال يشارك في التصويت و ال ينتخب عليه على مستوى الهيئات :30المادة

 .اشتراكاته
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ل المداوالت وفق التسلسل الزمني في سجل المداوالت،: 33المادة و تكون ممضاة من قبل  تسج 

 .اثنين مساعدينالرئيس و

 :يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية :32المادة 

 

 .الغازي المنبع: أ اللجنة -

 .عمالوالتوزيع واالست النقل: اللجنة ب -

 .لائتحويل الغاز إلى س/ عمي  غاز البترول الم، تمييعال:ت اللجنة -

 .تنقيبالاالستراتيجية و:ث اللجنة -

 .والتنمية المستدامة من و البيئةالصحة و األ:ج اللجنة -

 .والتسويقالموارد البشرية : ح اللجنة -

 .المعلومات واالتصاالت:خ اللجنة -

 .البحث والتطوير:د اللجنة -

 .الجمعية العامة المقبلة لموافقة لتقديمها إضافية لجنة دائمة أي اءنشإمجلس لل نكيم

 .ا، و تحدد نظامها الداخليركل لجنة رئيسا و مقرل

 .أعضائها األغلبية البسيطة من بطلب من رئيسها أو بطلب من كل لجنة تجتمع

 الرئيسيحدث ال عتبريو مرة كل ثالث سنوات الغاز صناعة ندوة حول غ.ص.ج نظمت:30المادة 

 .لهذه الفترة

 

 الندوةلهذه  يةجنباألوجزائرية ال المماثلة الجمعياتو تحاداتالل ممثلينة مجلس دعولل نكمي

 .بالجمعية عالقاتلها التي المنظمات الدولية  ممثلين الى باإلضافة

 

 :التطرق إلىيتم ، هذه الندوة خالل

 

 ؛الماضية الثالثالسنوات  خالل اللجان الدائمة من قبل المنجزة لاعماأل -

 ؛غ.ص.ج أعضاء من قبلالمقدمة  مراسالتالات وذكرمال -
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 والمنظماتالجمعيات والنقابات و ممثلي المنظمات من قبلالمقدمة واألعمال  اتذكرالم -

 .جمعيةال وة من قبلدعالمالدولية  المنظماتاألجنبية والجزائرية و

 

 .الغاز قة بصناعةالمتعل   جهزةواألمعدات لل معرضانجاز  نكقد يم، الندوة على هامش

 المجلس  :الثاني الفصل

ن من الجمعية الجزائرية لصناعة الغازيسي ر  :30المادة   : مجلساً يتكو 

 

ستة ممثلين لألعضاء المؤسسين أشخاص معنويين، ثالثة مفوضين من شركة  -

 من شركة سونلغاز لكل ثالثية؛ مفوضينسوناطراك و ثالثة 

 غ؛ .ص.عشرة أعضاء مفوضين من األشخاص المعنويين أعضاء ج -

 ستة عشر عضواً منتخبين من الجمعية العامة لكل ثالثية؛  -

 . منسقي الفروع لكل ثالثية -

 .و يمكن إعادة انتخاب أعضائه. تقدر فترة مهام المجلس بثالث سنوات: 30المادة 

 :مكلف بـ المجلس:30المادة 

 . ضمان تطبيق أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي و السهر على احترامها -

 . ضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة -

 .غ.ص.جتسيير أمالك  -

 .  غ و أعضاء المكتب.ص.انتخاب من بين أعضائه رئيس ج -

 .   تحديد صالحيات كل نائب رئيس و مهام المساعدين -

 . إعداد مشروع النظام الداخلي -

 . اقتراح التعديالت على القانون األساسي و النظام الداخلي -

 . ضبط مبلغ تسيير النفقات -

 . غ.ص.جو تنصيب هيئات  على الجمعية العامة كل إجراء تحسين للتنظيم اقتراح -

دراسة حاالت الشطب من العضوية نتيجة خرق خطير صادر عن أي عضو من  -

 .غ.ص.ج

 .غ.ص.جإعداد برنامج عمل  -
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 ل ف بـكما أنه مك

 ضمان دخول الموارد بما في ذلك تحصيل االشتراكات؛  -

 تحديد استعمال الموارد المالية؛  -

 منح أي مخالصة؛  -

الترخيص لكل الصفقات، المعامالت، العقود، االتفاقيات أو االتفاقات التي لها عالقة  -

 بموضوع الجمعية؛ 

 السماح بكل دعوى قضائية؛     -

الحصول بالمجان أو بمقابل على األمالك المنقولة أو العقارية الضرورية لمزاولة نشاط  -

 كية األمالك التابعة للجمعية؛  الجمعية، و أيضاً جميع عمليات السحب، التحويل و نقل مل

 اتخاذ قرار بخصوص إنشاء هياكل الجمعية؛  -

 .  المصادقة على جدول أعمال دورات الجمعيات العامة -

 . على األقل، في دورة عادية باستدعاء من الرئيس السنةفي  مرتين المجلسيجتمع  :32المادة 

 بطلب من و يمكنه االجتماع في دورة طارئة كل ما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو 

 .أعضائه ثلثي

 . ألعضائه األغلبية البسيطةالمداولة بشكل مقبول إال بحضور  للمجلسال يمكن : 30المادة 

 . ألعضائه الحاضرين أو الممثلين باألغلبية البسيطةو يتخذ قراراته 

حاً   . في حالة تساوي األصوات فإن صوت الرئيس يكون مرج 

 المكتب :لثالثالفصال

و هو . ينتخب المجلس من بين أعضائه مكتباً يكون مكلفاً بتنفيذ قرارات المجلس: 21المادة 

 : عشر عضواً و يتضمن إلى أحدىيتكون من ثمانية 

 

 رئيساً، -

 الرئيس،  بثالثة نوا -

 أمينة المال،  -

 . ستة مساعدينثالثة إلى  -
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 . يجب أن يتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين

و يتم انتخاب األعضاء اآلخرين للمكتب باألغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الحاضرين أو 

 . الممثلين

 .  و يمكن إعادة انتخاب أعضائه. تقدر فترة مهام المكتب بثالث سنوات: 20المادة 

 . ، في دورة عادية باستدعاء من رئيسهعند االقتضاء المكتبيجتمع : 23المادة 

بطلب من و يمكن أن يجتمع في دورة طارئة كل ما اقتضت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو 

 .أعضائه ثلثي

 . ألعضائه األغلبية البسيطةالمداولة بشكل مقبول إال بحضور  للمكتبال يمكن : 22المادة 

 .باألغلبية البسيطة ألعضائه الحاضرين أو الممثلينو يتخذ قراراته 

حاً في حالة تساوي األصوا  . ت فإن صوت الرئيس يكون مرج 

 .في جميع أعمال الحياة المدنيةغ.ص.جيمثل الرئيس : 20المادة 

 : فهو مكلف 

 . لدى السلطة العمومية غ.ص.جتمثيل  -

 . غ.ص.ج المقاضاة باسم -

 . اكتتاب تأمين مع ضمان النتائج المرتبطة بمسؤوليته المدنية -

 .   ، رئاسة جلسات النقاش و تسييرها غ. ص. ج استدعاء هيئات -

 .اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة، المجلس و المكتب -

 . غ.ص.جتنشيط و تنسيق نشاط مجموع هيئات  -

    . غ.ص.جو ملخصات عن أعمال  ائلحص إعداد كل سداسي  -

 . تقديم أية معلومة للسلطة اإلدارية المؤهلة -

 

 . و إخضاعه لموافقة الجمعية العامة غ.ص.جإعداد التقرير األدبي و المالي لـ  -

إبالغ السلطات العمومية المختصة بكل تعديل في القانون األساسي و كل تغيير يطرأ على  -

 . يوماً على األكثر من اتخاذ القرار( 16)الهيئات خالل ثالثين 

 . غ.ص.ج ممارسة السلطة الفوقية على العمال المستخدمين لدى -
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 شرفيرئيس "غ لقب .ص.يتخذ الرؤساء القدماء لـ ج: 20المادة 

سنوات قابلة للتجديد، وفقا ( 10)من المجلس لفترة مهام أربع يعين األمين العام : 20المادة 

 .لتقدير المجلس

 .و اإلمداد و هو مكلف بجميع المسائل اإلدارية غ.ص.ج  و هو يمارس مهامه بدوام كامل لدى

 : فهو يضمن على هذا األساس

 . إعداد ملف المنخرطين -

 . معالجة البريد و تسيير األرشيف -

 .محاضر المجلس و المكتبإمساك دفتر مداوالت الجمعية العامة و  -

 . ، المكتب و الجمعية العامةالمجلستحرير محاضر مداوالت  -

 . الوثائق المرتبطة بهاالحتفاظ بنسخة من القانون األساسي و  -

 : و هو يضمن أيضاً 

 . للجمعيةممارسة السلطة على العمال الدائمين  -

 . أمين المال مكلف بالقضايا المالية و المحاسبة: 20المادة 

 : فهو يضمن على هذا األساس

 . تحصيل االشتراكات -

 . تسيير األموال و إعداد عمليات جرد األمالك المنقولة و العقارية للجمعية -

 .القيام بتسيير النفقات -

 . إعداد التقارير المالية -

 مساعد معي ن من مستندات النفقات يوقعها أمين المال، و في حالة تعذر ذلك يوقعها : 22المادة 

 .المكتب

 .الرئيس عضو من المكتب مفوض قانوناً منو يصادق على التوقيع 
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 التنظيم و التقسيم الداخلي :الرابع الفصل

 :هيأربعة فروع تمثيلية لنشاط الجمعية عبر التراب الوطني و مقسمة إلى  غ.ص.ج:  20 المادة

 

 يغطي واليات سكيكدة، بجاية، قسنطينة، سطيف؛ " الشرق"فرع  -

 

 يغطي واليات الجزائر، تيبازة، البليدة، بومرداس؛ " الوسط"فرع   -

 

 يغطي واليات وهران، تلمسان، تيموشنت، مستغانم؛ " الغرب"فرع  -

 

 ؛ رواليات األغواط، غرداية، ورقلة، إليزي، أدرايغطي " الجنوب"فرع  -

 

 . و بإمكان المجلس إنشاء كل فرع إضافي يخضعه لموافقة الجمعية العامة المقبلة

 

 : و تتمثل مهام الفروع في

 

 غ و مختلف األقطاب الصناعية؛.ص.في اتخاذها كهمزة وصل بين ما بين مديرية ج -

 

 الصناعية؛تنشيط الحياة الجمعوية ضمن األقطاب  -

 

 غ و المنخرطين، األشخاص الطبيعيين و .ص.تشكيل روابط قوية بين الهيئات المسيرة لـ ج -

 . المعنويين في األقطاب الصناعية -

  الثالث الباب

 مالية أحكام

 الموارد المالية : األول الفصل

 : من غ.ص.جتتشكل الموارد المالية  لـ : 01المادة

 . اشتراكات أعضائها المحولة مباشرة إلى حساب الجمعية -

 .نشاطاتها الجمعوية و ممتلكاتها مداخل -

 . الهبات النقدية أو العينية أو التركات -

 .مداخيل جمع التبرعات -
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 . اإلعانات الممنوحة من الدولة، الوالية أو البلدية -

 الرئيس و باسم  ب منبطليتم تحويل الموارد المالية في حساب وحيد مفتوح : 00المادة

 . مستوى بنك أو مؤسسة مالية عمومية على غ.ص.ج

خارج عالقات التعاون القائمة وفق القانون، فإنه يمنع على الجمعية استالم أموال يكون : 03المادة

 . و منظمات غير حكومية أجنبية ممثالتمصدرها 

 . و يخضع هذا التمويل للموافقة المسبقة للسلطة المختصة

 النفقات: الثاني الفصل

الضرورية إلنجاز األهداف التي يحددها لها هذا  النفقاتجميع  غ.ص.جنفقاتتتضمن : 02المادة

 .  القانون األساسي

محافظ حسابات يتكفل بالتصديق على صحة محاسبتها في شقيها،  غ.ص.جتعي ن : 00المادة

 . النفقاتالمداخيل و 

تحت تصرف هيئات المراقبة  غ.ص.جتضع  لمفعولاطبقاً للتشريع و التنظيم الساريان : 00المادة

حساب و قائمة جرد ممتلكاتها الناتجة عن اإلعانات و المساعدات العمومية الممنوحة من الدولة و 

 .الجماعات المحلية

 : الرابع الباب

 تسوية النزاعات و حل الجمعية 

التي تصدر الجمعية العامة قراراتها بشكل نهائي بخصوص الحاالت االنضباطية : 00المادة

 .   تعرض عليها من المجلس

للقانون األساسي،  غ.ص.جتخضع النزاعات مهما كانت طبيعتها التي تنشأ بين أعضاء : 00المادة

و في حالة نزاع قضائي، يتم . و إن اقتضى األمر للسلطات القضائية المختصة في القانون العام

 .     تعيين محضر قضائي للقيام بعملية جرد ألمالكها، بمبادرة من الطرف المعني

 المجلس من الجمعية العامة وفق تقرير من غ.ص.جيتم اإلعالن عن الحل اإلرادي لـ : 02المادة

 .أو الممثليناألعضاء الحاضرين  ثلثيو بأغلبية  ثالث األرباعحسب نصاب 

كما تقوم الجمعية العامة من خالل المداولة بتسوية أيلولة الممتلكات المنقولة و العقارية التي تعود 

 . ، طبقاً للتشريع المعمول بهغ.ص.جملكيتها لـ 






