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خدمة بطاقة   

جًؼٍخإلبيخ   تتتتت  

عمل ساعات ال  

8:30-12:30, 

13:30-17:30 
 

انؼُٕاٌ شبعع 

انجًٕٓعٌخ 2033 

 انمٍغٔاٌ  
 

  اإلدارية المصلحة

 
 انٕالٌخ أٔ انًؼزًضٌخ

Tel./Fax:  
I. خدمة لى ال صول ع ح ية ال ف ي  ك

 

ٌجت ػهً انغاغجٍٍ فً ركٌٍٕ جًؼٍّخ أٌ ٌٕصػٕا انٕصبئك انًطهٕثخ  ثًمغ انٕالٌخ أٔ انًؼزًضٌخ دٍش ٌٕجض انًمّغ 

 .االجزًبػً نهجًؼٍخ.

  نكم ششض طجٍؼً، رَٕـً أٔ أجُجً يمٍى فً رَٕؾ، دك رأؿٍؾ جًؼٍخ أٔ االَزًبء إنٍٓب أٔ االَـذبة يُٓب ٔفك

 .أدكبو ْظا انًغؿٕو

 ( ؿُخ05ٌشزغط فً انششض انطجٍؼً انًؤؿؾ أٌ ال ٌمم ػًغِ ػٍ ؿزخ ػشغ ). 

 ًٌ كٍ أٌ ٌكٌٕ يؤؿـٕ ٔيـٍغٔ انجًؼٍّخ يًٍ ٌضطهؼٌٕ ثًـؤٔنٍبد ضًٍ انٍٓبكم انًغكؼٌّخ انًـٍغح نألدؼاة ال

 .انـٍبؿٍّخ

 
 
 

I. حصول على الخدمةمكان ال  

 مقر الوالية أو المعتمدية حيث يوجد المقّر االجتماعي

III. الرسوم 
 

 

IV   اجال الحصول على الترخيص  

رؼجغ انجًؼٍّخ يكَٕخ ثظفخ لبٍََّٕخ ٌذك نٓب يجبشغح أي َشبط إال ثؼض اَمضبء أجم صالصخ أشٓغ يٍ ربعٌز رمضٌى  

انزظغٌخ انًشبع إنٍّ ثبنفظم 2 يٍ ْظا انمبٌَٕ ٔطنك يغ يغاػبح أدكبو انفظم 4 يٍ َفؾ ْظا انمبٌَٕ ٔثؼض 

  إصعاط يضًٌٕ ثبنغائض انغؿًً نهجًٕٓعٌّخ انزَٕـٍّخ ٌُّض سبّطخ ػهً

 .اؿى انجًؼٍّخ ٔيٕضٕػٓب ْٔضفٓب -

 .أؿًبء ٔأنمبة ٔيٍٓ يؤؿـٍٓب ٔانًكهفٍٍ ثئصاعرٓب ثأي ٔجّ كبٌ -

 .ربعٌز ٔػضص انٕطم انًشبع إنٍّ ثبنفظم 2 يٍ ْظا انمبٌَٕ -

 

 

 

V. عملية اإلستنا ف 
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- ًٌكٍ نٕػٌغ انضاسهٍّخ لجم اَمضبء أجم انضالصخ أشٓغ يٍ ربعٌز رمضٌى انزظغٌخ انًشبع إنٍّ ثبنفظم 2 يٍ ْظا 

 .انمبٌَٕ أٌ ٌزشظ لغاعا فً عفض ركٌٍٕ جًؼٍخ

ٌٔكٌٕ لغاع انغفض يؼهال ٌٔزى إثالغّ إنى انًؼٍٍٍُ ثبأليغ. ًٌٔكٍ انطؼٍ فً ْظا انمغاع طجمب نإلجغاءاد انًمغعح 

فً يبصح رجبٔػ انـهطخ ٔانًُظٕص ػهٍٓب فً انمبٌَٕ ػضص 33 نـُخ 0861 انًؤعر فً أٔل جٕاٌ 0861 

 ٔانًزؼهك ثبنًذكًخ اإلصاعٌّخ

 

 

VI. انُظٕص انمبٍََٕخ   

  زؼهك ثبَزظبة انًُظًبد غٍغ انذكٕيٍخ ثبنجالص انً 0882جٌٕهٍخ  15انًؤعر فً  73انمبٌَٕ األؿبؿً ػضص

 انزَٕـٍخ،

  انًزؼهك ثبنجًؼٍبد، 0848َٕفًجغ  6انًؤعر فً  0848نـُخ  043انمبٌَٕ ػضص 

  انًزؼهك ثزُظٍى صائغح انًذبؿجبد ٔػهى جًٍغ انُظٕص  0857يبعؽ  7انًؤعر فً  0857نـُخ  7انمبٌَٕ ػضص

 انزً َمذزّ ٔرًًزّ،

  انًزؼهك ثئدضاس انٍٓئخ انؼهٍب نزذمٍك أْضاف انضٕعح  1300فٍفغي  07انًؤّعر فً  1300نـُخ  5انًغؿٕو ػضص

 ٔاإلطالح انـٍبؿً ٔاالَزمبل انضًٌمغاطً، 

  انًزؼهك ثبنزُظٍى انًؤلذ نهـهظ انؼًٕيٍّخ، 1300يبعؽ  12انًؤّعر فً  1300نـُخ  03انًغؿٕو ػضص 

  نًزؼهك ثزُظٍى يظبنخ انٕػاعح األٔنى ٔػهى جًٍغ ا 0863أفغٌم  00انًؤعر فً  0863نـُخ  007األيغ ػضص

 انُظٕص انزً َمذزّ ٔرًًزّ،

 يتعلق بتنظيم الجمعيات 3122سبتمبر  32مؤرخ في  3122لسنة  88سوم عدد مر 

 

 

 

VII. الوثائق المطلوبة 

 
 - رظغٌذب ٌزضًٍ انزُظٍض ػهى اؿى انجًؼٍّخ ٔيٕضٕػٓب ْٔضفٓب ٔيمّغْب

  - لبئًبد فً سًـخ َظبئغ رزضًٍ انزُظٍض سبطخ ػهى

أؿًبء ٔأنمبة يؤؿـً انجًؼٍّخ ٔانًكهفٍٍ ثأي ػُٕاٌ كبٌ ثئصاعرٓب ٔرـٍٍغْب ٔكظنك ػهً ربعٌز ٔالصح كم ٔادض يُٓى 

 ٔيكبَٓب ٔػهً يُٓزّ ٔيمّغِ ٔػهً على ثطبلخ رؼغٌفّ انمٕيٍّخ ٔربعٌز رـهًٍٓب

 - سًـخ َظبئغ يٍ انُظبو األؿبؿً

 ٌٔكٌٕ انزظغٌخ ٔاألٔعاق انًظبدجخ نّ يًضبح يٍ طغف يؤؿـزٍٍ أٔ أكضغ ٔيزُجغح ثبؿزضُبء َظٍغٌٍ

 ٌٔـهّى ٔطم فً طنك   

 

 

 

 

 


