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ــاســـــيــــــــــــانــــــون األســــــــــــالق  
ة ـــــــــــة الوطنیـــــــي للجمعیــــالنموذج  

 المسماة الجمعیة الوطنیة للعمل التطوعي
 



  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 

 

 

 

  الجمعیة الوطنیة للعمل التطوعي

 

 القـــانــــــون األســــــاســــــي

 

 09/03/2013 ریخالمصادق علیه خالل الجمعیة العامة التأسیسیة المنعقدة بتا

 

  

  

  ــــــــــــ الجــــزائـــــر ـــــــ

  



  :یؤسس المصرحون المبینة أسماؤهم أدناه: المادة األولى

  .، و لهذا القانون األساسي2012جانفي  12المؤرخ في  06/  12جمعیة وطنیة تخضع ألحكام القانون رقم 

  الوالیة مقر اإلقامة                                                            االسم  اللقب

  موالدي محمد                                                           عین الدفلى -

  یحیاوي محمد                                                            المدیـــــة   -

          الجزائـــــر                         ملحة أحمد                                      -

  قاضي الطاھر                                                          وھــــــران        -

  قاضي نریمان                                                          وھــــــران -

  الطــــارف                                   برج محمد                            -

  ھدیر عبد القادر                                                        تیسمسیلــت -

                         سعید إرزي                                                             الجزائــــــر -

                         الجزائــــــر                                                    اقشیباني عبد الرز -

  خامرة عبد الرحمان                                                   ورقلــــــــة -

  ــةدودو محمد                                                            غردایـــــ -

                    بن یحي حسین                                                         البلیــــــــدة -

  رمضان بن لولو                                                       سكیكـــــدة -

     ورقلــــــــة                                              خلیلي طارق عبد الحكیم -

  الجزائــــــر                                                        عطاء هللا زیان -

     لبابو محمد                                                             تیبــــــــازة -

          عین الدفلى                                                  عبد الرحمان شماني -

    الجزائــــــر                                                       مخالدي عباس - 

  الجزائــــــر                                                        سھیلة زیدور - 

  عین الدفلى                                                    ملحة محمد الفاتح - 

  الجزائــــــر                                                 قوامي محمد ربیعي - 



  زروالي یوسف                                                     الجزائــــــر - 

  الدفلى عین                                                         بالل قاسمي  - 

 سلیماني الحسین                                                    عین الدفلى - 

  بن سمیر میلود                                                       وھــــــران - 

  بوعدلة محمد                                                         تلمســـــان - 

  ج بن یحي                                                       عین الدفلىعجا - 

  المشتة نسیمة                                                         وھــــــران            - 

        جمال عطیف                                                        تیبـــــــازة         - 

  تیبـــــــازة                                                                        حدیدي محمد - 

  البلـــــــیدة                                                                       سحنون محمد - 

  تیزي وزو                 سعاد بن معمر                                        -

  بلعابد زلیخة                                                           النعامــــة -

  جالل بوعاتي                                                         الجزائــــــر -

  البلـــــــیدة      موساوي یوسف                                                 -

  الجلفــــــة                                                        زھراء بالرحم -

  ربوح فاطمة                                                          المدیــــــة           -

  الجزائــــــر           ناشي نسرین                                                -

  شعالل بن عودة                                                      سیدي بلعباس -

  جعفر حموم                                                             البلیــــــــدة-

  

  

  

  

  

  

  

  



 البــاب األول

  الفصل األول

  أحكام عامة

  ـ  مدة عمل الجمعیة و مداه -المقر  -الهدف -ع الموضو  -التسمیة  -

  )الجمعیة الوطنیة للعمل التطوعي (تسمى الجمعیة :02المادة 

  .هي جمعیة وطنیة ذات طابع تطوعي " الجمعیة الوطنیة للعمل التطوعي"الجمعیة :03المادة 

ر مربح من أجل ترقیة األنشطة في مجال یشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخیر معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعیة ولغرض غی 

العمل التطوعي ، وتشجیعها في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت و القیم الوطنیة   و دون المساس بالنظام و اآلداب العامة 

  .و أحكام القوانین و التنظیمات المعمول بها

  :تهدف الجمعیة أساسا إلى :04المادة 

 .ذوي االحتیاجات الخاصة تقدیم خدمات لمساعدة  و  .1

 .المحیط تطوعیة في مجال المحافظة عل البیئة و و أعمال القیام بحمالت  .2

 .الح الفئات المحتاجة في المناطق النائیة تنظیم قوافل صحیة لصتوعیة في المجال الصحي و القیام بحمالت  .3

 .مرافقة و مساعدة حاملي المشاریع من الشباب في تجسید مشاریعهم  .4

وتأهیل الشباب على أهم االختصاصات و األعمال التي یمكن أن یشارك بها أثناء حدوث كوارث طبیعیة  تكوین  .5

 .بالتنسیق مع الجهات المختصة 

    الجامعات المعاهد و لدى األطفال في المدارس و الشباب في الثانویات و  يالتطوعالعمل العمل على تنمیة ثقافة  .6

 .ندوات فكریة محاضرات و إصدار مجالت ودوریات و تنظیم  و مراكز التكوین المهني من خالل

  .إعداد البحوث والدراسات والنشرات الخاصة بالعمل التطوعي  .7

 .التنسیق و التعاون مع الهیئات الرسمیة في مجال التضامن و العمل التطوعي  .8

  .تنظیم لقاءات  وندوات ومعارض و ورشات خاصة بالتطوع في مختلف المجاالت  .9

قالید التطوع والتضامن والتآزر التي مّیزت المجتمع الجزائري منذ القدیم، مثل التویزة وغیرها من مظاهر إحیاء ت .10

  .التضامن

 .العمل على تحقیق األمن الغذائي بمساعدة و مرافقة سكان الریف في تطویر و تنمیة مشاریعهم الفالحیة  .11

 



وذلك في و دولیا   ات تعمل في نفس المجال محلیا، عربیا تبادل التجارب و الخبرات و إقامة عالقات تعاون مع منظم .12

  .إطار ما تسمح به القوانین الجزائریة

 .القیام بأعمال تطوعیة للمحافظة على المعالم األثریة و حمایتها من التدهور  .13

  .رواد العمل التطوعي والمبدعین في هذا المجال تحفیز و تكریم  .14

  .، الجزائر مكتبة بلدیة أوالد فایت  شارع  بوشاوي أعمر أوالد فایت :لجزائر والكائن بـ یكون مقر الجمعیة بمدینة ا :05المادة 

  .المكتب التنفیذي مع مراعاة التشریع المعمول به ال یمكن نقل هذا المقر إال بقرار من 

  .تسعة وتسعون سنة مدة الجمعیة هي : 06المادة 

  .األهلیة القانونیة و هي تمارس نشاطاتها على المستوى الوطنيو  لذمة المالیةو اتتمتع الجمعیة بالشخصیة المعنویة : 07المادة 

  الفصل الثــانــي

  ـ شروط و كیفیات انضمام و انسحاب األعضاء ، واجباتهم و حقوقهم ـ

  .تتكون الجمعیة من أعضاء مؤسسین و أعضاء ناشطین و أعضاء شرفیین : 08المادة 

  .لشرفي بناء عل إقتراح من المكتب التنفیذيتمنح الجمعیة العامة صفة العضو ا

المؤرخ 12/06من القانون رقم 04زیادة على الشروط المنصوص علیها في التشریع المعمول به، السیما المادة : 09المادة 

  :یجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعیة. المتعلق بالجمعیات12/01/2012في

  .م الداخلي للجمعیةااللتزام بالقانون األساسي و النظا -

  .دفع االشتراك المحدد من قبل النظام الداخلي للجمعیة –

  .أن ال یكون قد قام بنشاط یخالف المصلحة الوطنیة–

  

بمنح . تثبت صفة العضو . و یقبله مكتب الجمعیة . یتم االنضمام إلى الجمعیة بطلب كتابي یوقعه صاحب الطلب :10المادة 

  .بطاقة االنخراط

  :تفقد صفة العضو في الجمعیة لألسباب اآلتیة:11المادة 

  .االستقالة أو االنسحاب المقدم كتابیا-



  

  

  .الوفاة -

  .حل الجمعیة  -

  .االخالل بالقانون الداخلي للجمعیة -

  

  .كل عضو له الحق في التصویت و الترشح على جمیع مستویات الجمعیة  :12لمادة ا

  

 البــاب الثـــاني

  أجهزة الجمعیةتنظیــم و تسییـــر 

  الفصـــــل األول

  ـ جهــــاز المداولــــة ـ

تعین كل . و أعضاء الهیئة التنفیذیة . التي تضم ممثلي الوالیات. یتم تشكیل جهاز المداولة عن طریق جمعیة عامة:13لمادة ا

  :لتالیةوالیة مندوب واحد ،ویتم تعیین المندوبین عن طریق االنتخاب، وتشتمل الجمعیة على الهیاكل ا

 الجمعیة العامة •

 المجلس •

 المكاتب الوالئیة •

  .سنوات  05المدة االنتخابیة للجمعیة العامة هي :14لمادة ا

  :تتكفل الجمعیة العامة بما یلي  :15المادة 

  .و الوضعیة األدبیة للجمعیة. تقاریر التسییر المالي. اإلدالء برأیها فیما یخص جدول و نتائج النشاطات-

  .القوانین األساسیة و النظام الداخلي للجمعیة، باإلضافة إلى تعدیالتها المصادقة على-

  القیام بانتخاب جهاز التسییر والقیادة،و كذا بتجدیده-

  . هیاكلالالمصادقة على قرارات الجهاز اإلداري بخصوص تنظیم -

ها مع األهداف المسطرة و بعد التحقق من عدم تنافی. قبول الهبات و الوصایا عندما تقدم بإثباتات و شروط -

  .للجمعیة

  .و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات. الموافقة على إنشاء أجهزة استشاریة  -

  .دراسة الطعون المقدمة فیما یخص االنضمام إلى الجمعیة-

  .تحدید مبلغ االشتراكات السنویة -

  .مناقشة التقریر المالي واالدبي والمصادقة علیهما -

  . في السنة مرة تمع الجمعیة العامة في دورة عادیة على األقلتج:16المادة 



  .وتجتمع في دورة غیر عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئیس الجمعیة، أو بطلب من ثلثي أعضائها-

ا مرفقة بجدول وتسجل اإلستدعاءات في سجل المداوالت و ترسل كتابی. یتولى رئیس الجمعیة استدعاء الجمعیة العامة:17المادة 

  .األعمال إلى عناوین أعضاء الجمعیة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما

و إذا لم یكتمل . ال یمكن للجمعیة العامة المداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال إذا حضر ثلثي أعضائها :18المادة 

ن یوما عندها یمكن للجمعیة العامة المداولة مهما كان عدد تستدعي الجمعیة العامة مرة ثانیة في أجل أقصاه ثالثی. النصاب

  .حضور أعضائها

ألعضاء الجمعیة العامة الحاضرین في االجتماع ،وفي حالة تساوي األصوات یعتبر  50+01تتخذ القرارات بأغلبیة :19المادة 

  .تصویت الرئیس بمثابة صوت مرجح

تابیا للتصویت مكانه، ویكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة یمكن للعضو الغائب توكیل أحد األعضاء الحاضرین ك

  .واحدة فقط

  .اشتراكاته ال یشارك في التصویت وال ینتخب علیه على مستوى أجهزة اإلدارة والقیادة من لم یستوف: 20المادة 

  .ل الزمني في سجل المداوالت،وتكون ممضاة من قبل األعضاء الحاضرین في االجتماعتسجل المداوالت وفق التسلس:21المدة 

  .یساعد الجمعیة العامة لجان دائمة و مؤقتة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعیة: 22المادة 

  :اللجان الدائمة هي 

 :التكوین و البحوث و الدراسات لجنة  -     

  :التطوعیة  برمجة النشاطات لجنة  -

  .لجنة شؤون المتطوعین  -

  .لجنة الشباب المتطوع   -

  .لجنة اإلعالم و التوعیة  -

  .لجنة البیئة والصحة  -

  .لجنة المتطوع الصغیر  -

  .لجنة المرأة المتطوعة  -

  :و تختص بما یلي : التكوین و البحوث و الدراسات لجنة : أوال 

ü التطوعي و النفع العام  إجراء الدراسات و البحوث في مجال العمل. 

ü  تزوید الباحثین و المهتمین بالبیانات و المعلومات و الدراسات الخاصة في مجال العمل التطوعي و البیئة. 

 



 

  :و تختص بما یلي : برمجة النشاطات التطوعیة  لجنة : ثانیا 

ü  وضع الخطط والبرامج التدریبیة للجمعیة واإلشراف علیها . 

ü  المعنیة بالدورات في مجال البرامج التطوعیة و البیئة  في الدولة وخارجهاالتنسیق مع الجهات. 

  :و تختص بما یلي : لجنة شؤون المتطوعین : ثالثا 

ü  إستقطاب المتطوعین لالنخراط في العمل التطوعي. 

ü  العمل على إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالعمل التطوعي و المتطوعین. 

  :و تختص بما یلي   الشباب المتطوعلجنة  :رابعا 

ü  تنظیم الدورات و البرامج المتخصصة التي تخدم التطوع و البیئة في وسط الشباب. 

ü  تدریب و تأهیل الشباب المتطوع  في مختلف مجاالت التطوع والنفع العام. 

  :و تختص بما یلي : لجنة اإلعالم و التوعیة : خامسا 

ü ع وسائل اإلعالم المختلفة نشر ثقافة التطوع في المجتمع من خالل التنسیق م. 

ü  إعداد و تنظیم االحمالت اإلعالمیة الموجهة للمجتمع في مجال التطوع. 

ü   تكوین نوادي أصدقاء المتطوعین ، في مختلف المؤسسات الشبانیة والتعلیمیة. 

  :و تختص بما یلي : لجنة البیئة و الصحة  :سادسا 

ü لوطني وتحدید المناطق المهددة بیئیا ومسایرة الطرق الحدیثة للمحافظة على تقوم بمتابعة المتغیرات البیئیة على المستوى ا

 األماكنهذه 

ü تنظیم قوافل صحیة لصالح الفئات المحتاجة. 

  :و تختص بما یلي : لجنة المتطوع الصغیر: سابعا 

ü  البرامج التطوعیة الخاصة بتنمیة الحس التطوعي لدى األطفال تقوم باعداد. 

  :و تختص بما یلي : ة المتطوعة لجنة المرأ: ثامنا 

ü  العمل على تنمیة ثقافة التطوع لدى المرأة. 

ü  مرافقة و مساعدة المرأة الریفیة في تنمیة و تطویر الصناعات التقلیدیة. 

  .تتشكل كل لجنة من ثالثة  أعضاء على األقل 

  .و بطلب من ثلثي أعضائهاتنتخب كل لجنة رئیسها ومقررها،وتحدد نظامها الداخلي،وتجتمع بطلب من رئیسها أ

 

 



 

  الفصـــــــــل الثـــــــــاني

  ـ المجلــــــــــــــــس ـ

 .المجلس الوطني هو الهیئة القیادیة للجمعیة بین دورات الجمعیة العامة، وهو المسؤول أمام الجمعیة العامة: 23المادة 

  :یتكون المجلس الوطني ممایلي :24المادة 

 لجمعیةاعضاء المكتب الوطني ل •

 .رؤساء المكاتب الوالئیة أو ممثلیهم •

نسبة من الباحثین و األساتذة المختصین في المجاالت التي لها عالقة بالعمل التطوعي تقترح من طرف المكتب و یتم  •

 . المصادقة علیها من طرف المجلس الوطني

  :تتمثل مهام المجلس الوطني فیما یلي :25المادة 

 .لي للجمعیة المصادقة على النظام الداخ •

 .المصادقة على البرنامج السنوي المقدم من طرف المكتب الوطني  •

 .تقییم و توجیه نشاطات المكتب الوطني للجمعیة  •

المصادقة على مشروع المیزانیة المقدم من طرف المكتب الوطني للجمعیة و تحدید الحصة التي تعود للمكتب الوطني  •

 .من اشتراكات أعضائها 

 .جمعیة إنتخاب رئیس ال •

بناءا .تعویض المكتب الوطني المتخلفین أو المنسحبین إلى غایة الجمعیة العامة والمصادقة على توزیع أعضاء المكتب  •

 .على إقتراح من رئیس الجمعیة 

یجتمع في دورة  أنمرة واحدة في السنة في دورة عادیة بدعوى من رئیس الجمعیة ویمكن  یجتمع المجلس الوطني: 26المادة 

  .  بطلب من أغلبیة أعضائه أو من ثلثي أعضاء المكتب الوطني للجمعیةدعت الضرورة الى ذلك،  ئة كلماطار 

 .یكون صوت الرئیس مرجحا األصواتمن أعضائه، وفي حالة تساوي 50+01بأغلبیة تتخذ قرارات المجلس الوطني  :27المادة 

 الثـــــــــل الثــــــالفصــ

  ـ هیئة التنفــیذ ـ

 :یقود الجمعیة ویدیرها مكتب متكون من :28المادة 

  النائب الثاني -النائب األول - الرئیس -

 نائب األمین العام -األمین العام-

 نائب أمین المال-أمین المال -

  عضو -عضو –عضو  - عضو-

  عضو -عضو  -عضو - عضو -



أعاله،  28وص علیه في المادة یتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعیة العامة حسب الترتیب المنص:29المادة 

 .مرتین على األكثر 02سنوات، وقابلة للتجدید05لمدة

  :یكلف المكتب بمایلي: 30المادة 

  .یضمن تنفیذ إجراءات القانون األساسي والنظام الداخلي ،وتنفیذ قرارات الجمعیة العامة −

  تسییر ممتلكات الجمعیة −

  تحدید االختصاصات لكل نائب ومهام المساعدین  −

  داد مشروع النظام الداخليإع −

  اقتراح تعدیالت القانون األساسي والنظام الداخلي −

  حسب مبالغ النفقات الزهیدة −

  اقتراح لجهاز المداولة كل اإلجراءات لتحسین عملیة تنظیم وتنصیب أجهزة الجمعیة −

         .دراسة عملیات الشطب لكل عضو في الجمعة یرتكب مخالفة خطیرة  −

  لمكتب على األقل مرة في الشهر بدعوى من رئیسهیجتمع ا: 31المادة 

  وبإمكانه أن یجتمع كذلك بطلب من ثلثأعضاء المكتب

  .   من أعضائه 2/3وال تصح اجتماعات المكتب إال بحضور

ذا تساوت األصوات یعتبر صوت الرئیس مرجحا2/3یتخذ المكتب القرارات بأغلبیة:  32المادة    .من أعضائه،وإ

  :المدنیة، وهو مكلف بما یلي المعامالترئیس الجمعیة في جمیع یمثل ال: 33المادة 

  تمثیل الجمعیة لدى السلطات العمومیة −

  التقاضي باسم الجمعیة −

  اكتتاب تأمین یضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولیة المدنیة  −

  استدعاء أجهزة الجمعیة،رئاسة وتسییر المناقشات −

  اقتراح جدول أعمال دورات الجمعیة العامة −

 یط وتنسیق نشاطات جمیع أجهزة الجمعیةتنش −

  إعداد حصائل وملخصات نصف سنویة عن حیاة الجمعیة −

  تبلیغ السلطة اإلداریة المؤهلة بجمیع المعلومات −

  تحضیر التقریرین األدبي والمالي مع تحلیله وتقدیمه للجمعیة العامة −

دارة الجمعیة في إشعار السلطة العمومیة المؤهلة بالتعدیالت التي تطرأ على القانون ا − ألساسي،وكل تغییر یقع في جهازإ

  .أجل أقصاه ثالثون یوما من تاریخ اتخاذ القرار

  .ممارسة سلطة النظام التسلسلي على األعضاء المستخدمین في الجمعیة −



 .تمثیل الجمعیة وطنیا ودولیا واإلشراف على التقاریر والدراسات التي تعدها الجمعیة وهو مكلف أیضا ب −

  :بجمیع قضایا اإلدارة، ویتولى بهذه الصفة مایلي یكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد،: 34المادة 

  مسك قائمة المنخرطین −

  معالجة البرید وتسییر المحفوظات −

  مسك سجل المداوالت  −

  تحریر محاضر المداوالت −

  .حفظ نسخة القانون األساسي −

  :مال المساعد المسائل المالیة والمحاسبة،فهو مكلف بهذه الصفة بما یليیتولى أمین المال بمعونة أمین ال :35المادة 

  تسییر األموال ، جرد وضبط أمالك الجمعیة المنقولة والعقاریة -

  تحصیل االشتراكات -

  مسك صندوق النفقات الزهیدة -

  إعداد التقاریر المالیة -

ویوقعها بعد التوقیع األول رئیس .انع یوقعها أمین المال المساعدیوقع أمین المال سندات النفقات ،وفي حالة وقوع م: 36المادة 

 .من هذا القانون األساسي 29الجمعیة أو نائبه حسب الترتیب المنصوص علیه في المادة 

  الفصــل الرابع 

  ـ التنظیم و التقسیم الداخلي ـ

التنفیذي وتقوم بالعمل على تحقیق اهداف الجمعیة مكاتب والئیة یتم تعیینها من قبل المكتب :تنقسم الجمعیة إلى :  37لمادة ا

  .وتخضع الى القانون الداخلي للجمعیة، باالضافة الى انها مكلفة بتقدیم تقاریر فصلیة و سنویة عن انشطتها واعمالها

  البــاب الثــالث

  -األحكـــام المالیـــة-

  الفصـــل األول

 -المــوارد-

  

  :نتتكون موارد الجمعیة م:  38المادة 

  .اشتراكات أعضائها  −

  المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة وأمالكها −

  .الهبات النقدیة والعینیة و الوصایا المقدمة من طرف السلطات والجماعات و المؤسسات العمومیة والخاصة  −

 .اإلعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلیة −



اب مفتوح لدى مؤسسة مالیة عمومیة یفتح بناءا على طلب من رئیس تودع الموارد في حساب وحید بنكي أو حس: 39المادة 

  .الجمعیة وباسم الجمعیة

تلتزم الجمعیة بعدم تحصیل أموال مصدرها تنظیمات ومنظمات غیر حكومیة أجنبیة ،ماعدا تلك الناتجة عن عالقات :40المادة 

  .ة من السلطات المختصةالتعاون المؤسسة قانونا ،على أن یكون هذا التمویل محل موافقة مسبق

  الفصــل الثـــاني

  –النفقـــات -

  تشمل نفقات الجمعیة جمیع النفقات الالزمة لتحقیق األهداف المنصوص علیها في هذا القانون األساسي :41المادة 

 تیتولى محافظ حسابات تعینه الجمعیة،ضبط حسابات الجمعیة بالقید المزدوج،یشمل الموارد و النفقا: 42المادة 

تضع الجمعیة حساباتها وملفات جرد أمالكها،المترتبة عن المساعدات العمومیة التي تمنحها الدولة و الجماعات :  43المادة 

  .المحلیة تحت تصرف هیئات الرقابة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

  البــاب الرابع

  -حل الجمعیة –حل النزاعات  -

  .بالبث النهائي في قضایا االنضباط  تقوم الجمعیة العامة: 44المادة 

في حالة وجود نزاع داخلي یتعذر حله داخل أطر الجمعیة، تتولى الجهات القضائیة وحدها الفصل في النزاع القائم، : 45المادة 

  .وتعین الجمعیة بذلك محضر قضائي لجرد أمالكها

  .د تقریر مكتب الجمعیةیقرر الحل اإلرادي للجمعیة من قبل الجمعیة العامة، بع: 46المادة 

من 2/3وبمصادقة  من أعضاء الجمعیة العامة،2/3یتخذ قرار الحل اإلرادي للجمعیة من قبل الجمعیة العامة بحضور النصاب

  .األعضاء الحاضرین،یتم أیلولة األمالك المنقولة والعقاریة بقرار من الجمعیة العامة،وحسب التشریع المعمول به

 

 

 

 



  البــاب الخامس

  -كـــام خــتامـــیةأح-

  یتم تعدیل القانون األساسي بعد مصادقة الجمعیة العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعیة : 47المادة 

ال یعتد بالتعدیالت المقترحة إال بعد حضورثلثي أعضاء الجمعیة العامة، وبعد المصادقة ثلثي األعضاء الحاضرین على كل 

  .تعدیل

  .على القانون األساسي ،وعلى هیاكل الجمعیة ،إلى السلطات في اآلجال المحددة قانونا تبلغ التعدیالت التي تطرأ

تبلغ الجمعیة السلطة المختصة بكل التعدیالت التي تطرأ على هیئاتها القیادیة والتعدیالت التي تمس قانونها األساسي : 48المادة 

  .في اآلجال المحددة قانونا

كل مسألة ترى الجمعیة  بصورة عامة، زیادة على األحكام الواضحة المنصوص علیها أعاله، یبین النظام الداخلي :49المادة 

  .هذا اإلطار يالعامة ضرورة تسویتها ف

  . أربع نسخ أصلیة فيهذا القانون  صیغ

 ...................................: في ـ الجزائر العاصمة بــــ 

 األمین العام                                                                                                     الرئیس         

 یماني الحسین ملحة   أحمد                                                                                                                سل


