الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية

القـانون األسـاسـي
الجمعية الجزائرية لتقويم األسنان والفك

((SAO

ادلصادق عليو خالل اجلمعية العامة التأسيسية ادلنعقدة بتاريخ 2014/01/09
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المادة األولى :يؤسس ادلصرحون ادلبيّنة أمساؤىم أدناه ،مجعية ختضع ألحكام القانون رقم  06 /12ادلؤرخ يف 12
جانفي  ،2012وذلذا القانون األساسي،
االسم

والية مقر اإلقامة

اللّقب

 .1األستاذة لعرابة

صافية

اجلزائر

 .2األستاذة سي أمحد

فاطمة

اجلزائر

 .3األستاذة شاكر

غنية

اجلزائر

 .4األستاذ بلباحي

اذلادي

عنابة

 .5الدكتور أمحد فواتيح

نور الدين

وىران

 .6الدكتور بورية

أمحد

قسنطينة

 .7الدكتورة بن خرف اهلل

نظًنة

اجلزائر

 .8الدكتورة نايت جودي

نوال

اجلزائر

 .9الدكتور عليم

رضا لطفي

اجلزائر

 .10الدكتور بودلخايل

عبد الناصر

البليدة

 .11الدكتور عطروش

عمر

البليدة

 .12الدكتورة بلهادي

لويزة

تيزي وزو

 .13الدكتورة جغري

حسينة

قسنطينة

 .14الدكتور مرابط

فاروق

قسنطينة

 .15الدكتورة قادرين

أنيسة

تلمسان

 .16الدكتور فغول

مراد

وىران

 .17الدكتورة منصوري

لطيفة

وىران

 .18الدكتورة شيخ

عتيقة

وىران

 .19الدكتورة خليل

ميينة

وىران

 .20الدكتورة ميدغري

منصورية حياة

وىران

 .21الدكتورة مرابط

أمينة

سيدي بلعباس

 .22الدكتورة سيفريو

فوزية

اجلزائر

 .23الدكتور عبد السالم

مرزاق

اجلزائر

 .24الدكتورة كوراد

ميينة

اجلزائر

 .25الدكتورة مداوي

أمًنة

اجلزائر

 .26الدكتورة عموش

فريدة

اجلزائر

 .27الدكتور بوتيو

توفيق

عنابة

 .28الدكتور لعياشي

بورىان

عنابة
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الب ــاب األول
الفصل األول
أحكام عامة

ـ التسمية ـ الموضوع ـ الهدف ـ المقر ـ م ّدة عمل الجمعية ومداه ـ
المادة  :20تسمى اجلمعية " :اجلمعية اجلزائرية لتقومي األسنان والفك " سابقا "اجلمعية الوطنية لتقومي األسنان".
المادة  :20اجلمعية ىي علمية.
يشرتك ادلؤسسون وادلنخرطون يف تسخًن معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غًن مربح من أجل
ترقية نشاطها وتشجيعو يف إطار الصاحل العام دون خمالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون ادلساس بالنظام
واآلداب العامة وأحكام القوانٌن والتنظيمات ادلعمول هبا.
المادة  : 20هتدف اجلمعية أساسا إىل:

 دعم وترقية تقومي األسنان يف اجلزائر. إحداث دوريات ومنشورات خاصة لتقومي األسنان. تعميم ونشر ادلستجدات العلمية من أجل حتسٌن صحة ادلواطن. التكوين ادلتواصل يف تقومي األسنان للطبيب ادلختص والعام.وتوافق على عدم حتقيق أىداف أخرى غًن تلك ادلعلنة

المادة : 20يكون مقر اجلمعية يف مصلحة " تقومي األسنان والفك" يف ادلستشفى اجلامعي بىن مسوس .ىاتف/فاكس:

.021.93.13.98
ومع مراعاة التشريع ادلعمول بو ال ميكن نقل ىذا ادلقر إالّ بقرار من اجلمعية العامة.
المادة  : 20م ّدة اجلمعية غًن حمدودة

المادة  : 20اجلمعية ذلا شخصية اعتبارية وأىلية قانونية ويعمل على كامل الرتاب الوطين.
المادة  : 20اجلمعيةقد تنشر وتوزع النشرات واجملالت والكتيبات وادلعلومات ادلتعلقة الغرض منو،وفقا للدستور والقيم
والثوابت الوطنية مع القوانٌن ادلعمول هبا ،ختضع دلا ىو مكتوب يف النشرة الرئيسية باللغة العربية
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الفصل الثــان ــي
تكوين الجمعة

ـ شروط وكيفيات إنضمام وانسحاب األعضاء وواجباتهم وحقوقهم ـ
المادة  : 20تتكون اجلمعية من أعضاء مؤسسٌن و أعضاء ناشطٌن و أعضاء شرفيٌن .

ختول مداولة اجلمعية العامة صفة العضو الشرىف بناء على اقرتاح من مكتب اجلمعية,

المادة  : 02باإلضافة إل ىالشروط ادلنصوص عليها ىف التشريع ادلعمول بو  ،ال سيما ادلادة  4من القانون06-12
من 12يناير 2012ادلتعلق باجلمعيات ،يتم احلصول على العضوية يف اجلمعية بتوفًن:
 .1عضو دائم :جراح األسنان خمتص يف تقومي األسنان جامعي خاص أو بالصحة العمومية.
 .2عضو غًن دائم :جراح األسنان خمتص أو عام ،طبيب أمراض األنف واحلنجرة ،جراحة الفك والوجو ،جراحة
األطفال ،وطبيب األمراض العقلية لألطفال ،تقين أسنان ،مساعد طبيب األسنان وخمتص يف األرطوفونيا.
المادة  :00يتم االنضمام إال اجلمعية بطلب كتاىب يوقعو صاحب الطلب و يقبلو مكتب اجلمعية.
تثبت صفة العضو مبنح بطاقة االخنراط.
المادة  : 00يتم فقدان العضوية يف اجلمعية لألسباب التالية:
 .االستقالة مقدمة خطي
.الوفاة.
.عدم دفع ادلستحقات لسنة واحدة ()1
.حل اجلمعية
 .اإلشعاع ألسباب جدية حسب القانون الداخلى
 .أخرى :مقاضاة أو نزاع داخلي
المادة  : 00كل عضولو احلق يف التصويت و الرتشيح يف مجيع مستويات اجلمعية شريطة:
.استيفاء االشرتاكات
.ان يكون طبيب األسنان خمتص ىف أمراض الفم و االسنان
.ان يكون عضوا ناشطا دائما ىف اجلمعية خمتص يف تقومي األسنان والفك.
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البــاب الث ــاني
ـ تنظيـ ــم وسي ـ ــر أجهزة الجمعية ـ
تضم اجلمعية مجعية عامة و مكتب تنفيذى.

الفصــل األول
ـ الجمعية العامة ـ
المادة  : 00تضم اجلمعية العامة كل األعضاء ادلنخرطٌن أو دمثلي الواليات ،باإلضافة إىل أعضاء اذليئة التنفيذية.
تعٌن كل والية مندوبٌن برفع األيدي.
ويتم تعيٌن ادلندوبٌن عن طريق انتخاب
فرع والية الوسط :اجلزائر الوسطى
فرع والية الغرب :وىران
فرع والية اجلنوب الغريب :تلمسان وسيدي بلعباس
فرع والية الشرق :عنابة
فرع والية اجلنوب الشرقي :قسنطينة
المادة  : 00ادلدة االنتخابية للجمعية العامة ىي أربعة ( )04سنوات.
المادة :00تتكفل اجلمعية العامة مبا يلى:
 .االدالء برأيها فيما خيص جدول و نتائج النشاطات،تقارير التسيًن ادلاىل،و الوضعية االدبية للجمعية
.ادلصادقة على القوانٌن االساسية و النظام الداخلي للجمعية،باإلضافة اىل وتعديالهتا.
.القيام بانتخاب ادلكتب التنفيذى وكذا جتديده.
.ادلصادقة على قرارات ادلكتب التنفيذىبخصوص تنظيم ىياكل اجلمعية و دتثيلها احمللى
.قبول اذلبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط،وبعد التحقق منعدم تنافيها مع األىداف ادلسطرة
للجمعية.
 .ادلوافقة وإعادة النظر يف مبلغ ادلستحقات السنوية.
 .ادلوافقة على إنشاء اجهزة استشارية ومتابعة ادلوافقة على اقتناء العقارات.
 .دراسة الطعون ادلقدمة فيما خيص االنضمام للجمعية.
 .نطق احلكم النهائي ىف قضايا االنضباط.
 .حتديد مبلغ االشرتاكات السنوية.
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المادة  : 00جتتمع اجلمعية العامةيف دورة عاديةمرة واحدة يف السنة.
وجتتمع يف دورة غًن عاديةكلما دعت الضرورة بناء على طلب من رئيس اجلمعية أوبطلب من ادلكتب
التنفيذي أو بناء على طلب من نصف أعضائها.
يف احلالتٌن األخًنتٌن يقوم األمٌن العامأوالنائب االول للرئيس حمل رئيس اجلمعية.
المادة : 00تستدعى اجلمعية العامة وفقا للمادة 17من ىذا القانون،وتسجل اإلستدعاءات يف سجل ادلداوالت
وترسل كتابيا مصحوبة جبدول األعمال إىل عناوين أعضاءاجلمعية العامة يف اجل واحد وعشرون يوما

( )21يوما على االقل.
المادة  : 00ال ميكن للجمعية العامة ادلداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال حبضور  ٪50من أعضائها و

إذامل يكتمل النصاب ،تستدعى اجلمعية العامة مرة ثانية يف اجل اقصاه وحتد وعشرون ()21يوما عندىا
ميكن للجمعية العامة ادلداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

المادة  : 02تتخذقراراتاجلمعيةبأغلبية 1+ ٪50من األعضاء احلاضر ينفي االجتماع.يف حالة تساوى االصوات،يعترب
تصويت الرئيس مبثابة صوت مرجح.
ميكن للعضو الغائب إعطاء توكيل احد االعضاء احلاضرين كتابيا للتصويت مكانو ،ويكون لو احلق ىف
وكالة واحدة وصاحلة جللسة واحدة فقط.
المادة  : 00ال يشارك ىف التصويت وال ينتخب عليو على مستوى اذليئات التنفيذية من مل يستوىف اشرتاكاتو.
المادة  : 00نسجل ادلداوالت وفق التسلسل الزمين ىف سجل ادلداوالت ،و تكون حمضاة من قبالألعضاء احلاضرين يف
االجتماع.
المادة  : 00ال يتم اعتماد اجلمعية العامة على جلان دائمة لدراسة مسائل متعلقة بأىدافاجلمعية.

الفص ــل الث ــاني
ـ الهيئة التنفيذية ـ
المادة : 00يقوداجلمعية و يديرىا مكتب متكون من()14أربعة عشر عضو:
.رئيس  :واحد ()1
 .نواب الرئيس:مخسة ()5
 .أمٌن عام  :واحد ()1
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 .أمٌن عام مساعد :واحد ()1
 .أمٌن ادلال :واحد ()1
 .مساعد أمٌن ادلال :واحد ()1
 .أمناء مساعدون  :ثالثة ()4
المادة  :00يتم انتخاب أعضاء ادلكتب من قبل اجلمعية العامة حسب الرتتيب ادلنصوص عليو ىف ادلادة  24أعاله

دلدة اربعة()04سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (.)01
المادة  : 00يكلف ادلكتب مبا يلي:

 ضمان تطبيق أحكام القانون االساسى و النظام الداخلى والسهر على احرتامها. تنفيذ قرارات اجلمعية العامة. تسيًن دمتلكات اجلمعية. حتديد االختصاصات لك لنائب ومهام ادلساعدين. إعداد مشروع النظام الداخلي.-

اقرتاح تعديالت على القانون االساسى و النظام الداخلي.
ضبط مبالغ النفقات الزىيدة.
اقرتاح للجمعية العامةكل االجراءات لتحسٌن عملية تنظيم و تنصيب اجهزةاجلمعية.
دراسة عمليات الشطب لكل عضو ىف اجلمعية يرتكب خمالفة خطًنة.

 اعدادبرنامج عمل اجلمعيةالمادة  : 00جيتمع اجمللس مرة واحدة ( )1يف الشهر بدعوة من رئيسو .وبإمكانو ان جيتمعايضابطلبمن٪50
من أعضاء ادلكتب.
المادة  : 00ال تصح اجتماعات ادلكتب إال حبضور األغلبيةب ٪50من أعضائو.ويتخذ ادلكتب قراراتو بأغلبية
 1+ ٪50من أعضائو و يف حالة تساوي األصوات يعترب صوت الرئيس صوتا مرجحا.
المادة  : 00ميثل رئيس اجلمعية يف مجيع أعمال احلياة ادلدنية وىو مكلف مبا يلى:
 .دتثيل اجلمعية لدى السلطات العمومية.
 .التقاضى باسم اجلمعية.
 .اكتتاب تأمٌن يضمن النتائج ادلرتبطة بادلسؤولية ادلدنية.
 .استدعاء اجهزة اجلمعية،رئاسةوإدارة ادلناقشات.
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 .اقرتاح جدول أعمال دورات اجلمعية العامة.
 .تنشيط وتنسيق أنشطةمجيع أجهزة اجلمعية.
 .اعداد حصائل و ملخصاتنصف سنويةعن حياةاجلمعية.
 .تبليغ السلطة اإلدارية ادلؤىلة جبميع ادلعلومات
 .حتضًن التقريرين األديب وادلايل وتقدميو للجمعية العامة للبث فيو.
 .إشعارالسلطة العامةادلؤىلة بالتعديالت الى تطرأ على القانون االساسى و كل تغيًن يقع ىف اجلهاز
التنفيذى للجمعية يف اجل اقصاه ثالثون ( )30يوما من تاريخ اختاذ القرار.
المادة  : 02يكلف األمينالعام ،مبساعدة األمناء ادلساعدين ،جبميع قضايا اإلدارة ،و يتوىل هبذه الصفة ما يلى:
 .مسك قائمة ادلنخرطٌن
 .معاجلة الربيدوتسيًناحملفوظات.

 .مسك سجل مداوالت لكل من ادلكتب التنفيذىو اجلمعية العامة.
.حترير حماضر ادلداوالت لكل من ادلكتب التنفيذىو اجلمعية العامة.
 .حفظ نسخة من القانون االساسى.
المادة : 00يتوىل أمٌن ادلال،مبعونة أمٌن ادلال ادلساعد،ادلسائل ادلالية واحملاسبة ،فهو مكلف هبذه الصفة مبا يلى :
 .حتصيل االشرتاكات.
 .تسيًن االموال،جرد و ضبط امالك اجلمعيةادلنقولةوالعقارية.
 .مسك صندوق الزىيدة.
 .إعدادالتقارير ادلالية.
المادة  :00يوقع أمٌن ادلال سندات النفقات و ىف حالة وقوع مانع يوقعها امٌن ادلال ادلساعد ،و يوقعها بعد التوقيع
االول رئيس اجلمعية أو نائبو حسب الرتتيب ادلنصوص عليو ىف ادلادة 24من القانون االساسى.
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الفص ــل الرابـ ــع
ـ التنظيم والتقسيم الداخلي ـ
المادة  :00تنقسم اجلمعية إىل مخسة ( )5مكاتب جهوية:
 .شرق
 .جنوب شرق
 .وسط
 .غرب
 .جنوب غرب
يتم دتثيل ادلناطق يف الشرق و الغرب من قبل نائب الرئيس ومنطقة الوسط من قبل رئيس اجلمعية.

الب ــاب الثالث
ـ األحك ــام المالي ــة
الفص ـ ــل األول
ـ الم ــوارد ـ
المادة  :00تتألف موارد اجلمعية من:

 إشرتاكات أعضائها تصب مباشرة يف حساب اجلمعية. ادلداخيل ادلرتبطة بنشاطاهتا اجلمعوية وأمالكها . اذلبات النقدية والعينية والوصايا. مداخيل مجع التربعات. -اإلعانات احملتملة للدولة واجلماعات احمللية.

المادة  :00ت ودع ادلوارد ىف حساب وحيد بنكى او حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب
من رئيس اجلمعية و باسم اجلمعية.
حساهبا وملفات جرد أمالكها ،ادلرتتبة عن ادلساعدات واإلعانات العمومية اليت دتنحها الدولة واجلماعات
احمللية حتت تصرف ىيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم ادلعمول هبما.
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المادة  :00تلتزم اجلمعية بعدم حتصيل أموال صادرة منتنظيمات و منظمات غًن حكومية أجنبية ما عدا تلك

الناجتة عن عالقات التعاون ادلؤسسة قانونا ،على ان يكون ىذا التمويل حمل موافقة مسبقة من السلطة
ادلختصة.

الفصـ ــل الثــانــي
ـ النفق ــات ـ
المادة :00تشمل نفقات اجلمعيةمجيع النفقات الالزمة لتحقيقا ألىداف ادلنصوص عليها ىف ىذاالقانون
المادة : 00تعٌن اجلمعية حمافظ حساباتيتوىل حسابات اجلمعية بالقيد ادلزدوج ,يشمل ادلوارد و النفقات.
المادة :00تضع اجلمعية حساهبا و ملفات جرد امالكها ,ادلرتتبة عن ادلساعدات و االعانات العمومية الى دتنحها
الدولة و اجلماعات احمللية حتت تصرف ىيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم ادلعمول هبم.

الب ــاب الرابع
حل الجمعية ـ
ـ حل النزاعات ـ ّ
المادة  :02تقوم اجلمعية العامة بالبث النهائى ىف قضايا االنضباط.
المادة  : 00ختضع الرتاعات بٌن أعضاء اجلمعية  ،مهما كانت طبيعتها،لتطبيق القانون االساسى ،و عند االقتضاء،
جلهات القضائية اخلاضعة للقانون العام.فيحالة نزاع قضائى ،تعيٌن حمضر قضائى جلرد امالكها بسعى
من الطرف الذى يهمو االمر.

المادة : 00يقرر احلل االرادى للجمعية من قبل اجلمعية العامةبعد تقرير مكتب اجلمعية.

يتخذ قرار احلل االرادى للجمعية من قبل اجلمعية العامة حبضور ½ من أعضائها ومبصادقة األغلبية
 1+ ٪50من األعضاء احلاضرين ،يتم ايلولة االمالك ادلنقولة و العقارية بقرار من اجلمعية العامةحسب
التشريع ادلعمول بو.
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الب ــاب الخامس
أحكام ختامية

المادة :00يتم تعديل القانون االساس ىبعد مصادقة اجلمعية العامة بناءا على اقرتاح من مكتب اجلمعية .ال يعتد
بالتعديالت ادلقرتحة إال حبضور النصف( )٪50من أعضاء اجلمعية العامة ومبصادقة األغلبية بـ 1 + ٪50من
األعضاء احلاضرين على كل تعديل.
المادة:44تبلغاجلمعيةالسلطةادلختصةبكاللتعديالتالتيتطرأعلىهيئاتالقياديةوالتعديالتالتيتمسالقانون األساسي يف اآلجال
احملددة ضمن القانون ادلعمول بو.

المادة  45يبٌن النظام الداخلي بصورةعامة،زيادةعلى األحكام الواضحةادلنصوصعليهاأعاله،كل مسألةترى
اجلمعيةالعامةضرورةتسويتهافيهذااإلطار.

صيغ يف ثالثة نسخ أصلية اليت اعتمدىا االجتماع العام الذي عقد:
يوم اخلميس  09جانفي  2014بادلستشفى اجلامعى بىن مسوس

األمينة العامة

الرئيس

أستاذة محاضرة نظيرة بن خرف اهلل

األستاذة لعرابة صافية

11

12

