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، بموجب )التضامن الوطني الطالبي(المنظمة تأسیس  عن المبینة أسماؤهم أدناه،ون صرح المؤسسی :01المادة 
  .2012جانفي  12المؤرخ في  06-12 ألحكام القانون مطابقة هذا القانون األساسي وتأكید ،31-90 القانون

  
  اب األولالب

  

  الفصل األول
  - مدة عمل الجمعية ومداه   - المقر    - الهدف    - الموضوع   - التسمية    - 

  
  .)SNE( التضامن الوطني الطالبي: تسمى الجمعیة :02المادة 
شبانیة مستقلة دیمقراطیة غیر حكومیة، - منظمة وطنیة طالبیةهي  )التضامن الوطني الطالبي(ة جمعیال :03المادة 
امتداد طبیعي لالتحاد العام للطلبة المسلمین و استمرار  يهو ، 1954أهداف الفاتح من نوفمبر ادئ و ضمن مب تعمل

  .الجزائریین
غیر مربح من أجل ترقیة  لغرضو  ،بصفة تطوعیةیشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخیر معارفهم ووسائلهم 

بالنظام واآلداب العامة  ودون المساس ،م الوطنیةالقیدون مخالفة الثوابت و  ،صالح العامالتشجیعه في إطار نشاطها و 
  .وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها

  :أساسا إلى) التضامن الوطني الطالبي(ف المنظمة تهد :04المادة 
  .استقرار البالدأجل الحفاظ على تماسك المجتمع و  التجند من -      
  .الطالبیة والشبانبةالعمل على تكریس ثقافة الدولة في األوساط  -      
وسط  أجل التالحم والوحدة الوطنیة في لبعث رسالة أمل من ،في الوسط الجامعي التسامحو  غرس ثقافة الحوار -      

  .المواطنین
 شراك الطلبة والشباب في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیةإب ،المساهمة في تقریر مصیر األمة -      

  .االجتماعیة للبالدو 
  .وطنيمطلب و  مكسبألنه  ،ة التعلیم و مجانیتهاعتبار مبدأ دیمقراطی -      

  .التربویة والتكوینیةكة في إصالح المنظومة الجامعیة و المشار مل على تحدیث البرامج الجامعیة و الع -      
  .ندوات علمیة مختصةشراك األساتذة والطلبة وذلك بتنظیم ملتقیات و إالبحث العلمي ب تطویر -      
ة الجامعیار المشاریع العلمیة من خالل استثم ،الثقافیةالجامعة بالمؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة و  ربط -      
  .) …، بحوث،أطروحات التخرج، دراسات علمیة(

براز الكفاءات الوطنیة و و  تكریم المواهب المبدعةتشجیع و  -       ٕ شراكها في التنمیة الوطنیةا ٕ   .ا
لریاضي داخل او  ل على بعث النشاط الثقافيـالعمرفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة والشباب، و اهمة في المس -      

  .الشبانیةالمؤسسات الجامعیة والتعلیمیة والتكوینیة و 
مساعدة ذوي و  فیما بینهم الوطني بعث روح التضامنو  همالعمل على توحید صفوفو  ،الطلبة والشباب مرافقة -      
  .صة منهمحتیاجات الخااال



بتشجیع  ات االجتماعیة داخل أوساط الشبابمحاربة اآلفو  مختلف فئات المجتمع،ین الشباب و توطید العالقات ب -      
  .الریاضة الجماهیریة

  .المحیطالمحافظة على البیئة و  من أجلالعمل  -      
  .المستقبلتحدیات ین شخصیة طالبیة وشبانیة واعیة بمتطلبات العصر و العمل على تكو  -      
  .اإلسالمیة والعربیة واألمازیغیة توفیر أسباب تفتح شخصیته على أسس القیم الحضاریةترقیة اإلنسان و  -      
  .بما یخدم أهداف المنظمة ،رج الوطنخالمنظمة مع مختلف المنظمات داخل و تمتین العالقات بین اربط و  -      
  .وب في نضالها ضد االستعمار من أجل تقریر المصیرالشعرة الحركات التحرریة في العالم و مناص -      

  .بأن ال تسعى إلى تحقیق أهداف أخرى غیر ما صرحت بهوتتعهد المنظمة 
  .)المركز الثقافي عمار یاسف( بالجزائر العاصمةكائن  )التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة لالمقر المركزي  :05المادة 

  .من المكتب التنفیذي الوطني نقل هذا المقر إال بقرار مع مراعاة التشریع المعمول به ال یمكنو 
  .غیر محدودة) التضامن الوطني الطالبي(مدة المنظمة  :06المادة 
  .بنشاطاتها عبر كامل التراب الوطني) التضامن الوطني الطالبي(تقوم المنظمة  :07المادة 
  .اـر معـجزائن الـلنب: هو )التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  شعار :08المادة 
  .امتداد طبیعي لالتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریینو استمرار  يه) التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  :09المادة 
  .االستقالل الماليبالشخصیة المعنویة و  )التضامن الوطني الطالبي(المنظمة تتمتع  :10المادة 
ووثائق إعالمیة ومطویات لها بإصدار ونشر نشریات ومجالت  )بيالتضامن الوطني الطال(لمنظمة ل یسمح :11المادة 

القیم والثوابت الوطنیة والقوانین المعمول بها، على أن یكون البیان الرئیسي ة بهدفها في ظل احترام الدستور و عالق
  :كما تعتمد في تحقیق أهدافها على جملة وسائل منها ،محررا باللغة العربیة

  .علمیةراسیة و إقامة أیام د -        
  .شبانیةتنظیم ملتقیات ومخیمات طالبیة و  -        
  .ریاضیةدورات تكوینیة و ، ندوات و إقامة معارض -        
  .لتغطیة نشاطات المنظمة تكنولوجیة الحدیثةتماد على الوسائل الاالع -        

  

  يالثان  فصلال
  -  شروط وكيفيات انضمام وانسحاب األعضاء وواجباتهم وحقوقهم - 

  
  .نشرفیی أعضاءن و شطیاأعضاء نین و مؤسسمن أعضاء ) طني الطالبيالتضامن الو (تتكون المنظمة  :12المادة 

  .العضو الشرفي بناء على اقتراح المكتب الوطني للمنظمةصفة  الوطني المؤتمر مداولة خولت
  :من )التضامن الوطني الطالبي(تتكون المنظمة  :13المادة 
  .نسسیاألعضاء المؤ  -        
  .)طلبة جامعة التكوین المتواصلبما فیهم ( نیالجامعی الطلبة -        
  .ن بالخارجیالطلبة الدارس -        
  .طلبة التعلیم الثانوي -        



  .مراكز التكوین المهنيمعاهد و  يمتربصطلبة و  -        
  .الشباب -        
  .نیاألعضاء الشرفیو إطارات وقدماء المنظمة  -        

  :مـع إلـزامـیـة                       
  .الجنسیة الجزائریة -                                

  .التمتع بجمیع الحقوق المدنیة -                                
  .النظام الداخليترام القانون األساسي و اح -                                

  .دفع االشتراكات السنویة -                                
یقبله مكتب یوقعه صاحب الطلب، و  يكتاببطلب ) التضامن الوطني الطالبي(مة االنضمام إلى المنظیتم  :14المادة 

  .ت صفة العضو بمنح بطاقة االنخراطتثبو المنظمة، 
  :ةلألسباب التالی) التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  فيتفقد صفة العضویة  :15المادة 
  .اكتابیمقدمة الاالستقالة  -        
  .الوفاة -        

  .عدم دفع االشتراكات السنویة -        
  .الطرد ألسباب خطیرة -        
  .حل المنظمة -        
  :الحقوقمتساوون في الواجبات و ) التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  أعضاءكل  :الحقوقالواجبات و  :16المادة 
  .دفع االشتراكات بانتظام -  :الواجبات*                    

  .النظام الداخلياحترام القانون األساسي و  -                                     
  .لى تدعیم اإلطار الوحدوي للمنظمةسهر عال -                                     

  .المنظمةاستدعاءات  ةلبیت -                                     
  .حق الترشح واالنتخاب - :الحقوق*                    

  .حق إبداء الرأي -                                   
  .االستفادة من نشاطات المنظمة -                                   

  

  نياب الثاالب
  -تنظيم وسير أجهزة المنظمة   -

  
  .اوطنی اتنفیذی امكتبو  اوطنی ا، مجلساوطنی امؤتمر : )الوطني الطالبيالتضامن (نظمة الم ضمت :17المادة 

  



  الفصل األول
  -  لمؤتمـر الوطنـيا - 

  
  :ن یمثلونیمندوب )التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة ل المؤتمر الوطني ضمی :18المادة 
  .المجلس الوطني -        
  .والفرعیة المكاتب الوالئیةنسبة من  -        
  .)المتكونین مهنیا والشباب ،الثانویین( ئاتنسبة من مكاتب الف -        
  .الفروع بالخارج نسبة من مكاتب -        
  .نسبة یحددها المكتب التنفیذي الوطني واللجنة التحضیریة للمؤتمر بموافقة المجلس الوطني -        

  .باقتراح من المكتب التنفیذي الوطني یتم تحدید النسب خالل دورة المجلس الوطني التي تسبق المؤتمر الوطني،
  .سنوات 5 يه ومدته االنتخابیة ،)التضامن الوطني الطالبي(لوطني هو أعلى هیئة في المنظمة لمؤتمر اا :19المادة 
  :مهام المؤتمر الوطني :20المادة 
ً مناقشة وتقییم نشاطات الم -           .على التقریر األدبي والمالي نظمة بناء
  .دقة على القانون األساسي للمنظمةمناقشة والمصاال -        
  .العمل على تطبیق القانون األساسي -        
  .المجلس الوطني أعضاء انتخاب -        

  .قبول الهبات والوصایا التي ال تتنافى مع أهداف المنظمة -        
  .ه في خلق هیاكل استشاریة ومساعدةیدلي برأی -        
  .السنویة ى مبلغ االشتراكاتیوافق عل -        
یجوز أن ینعقد و  ،في دورة عادیةسنوات  5كل ) التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة لینعقد المؤتمر الوطني  :21المادة 

  .أعضاء المجلس الوطني) 2/3(ثلثي  أو بطلب رئیس المنظمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة استثنائیة
وتسجل االستدعاءات في  من هذا القانون األساسي، 21ؤتمر الوطني وفقا ألحكام المادة الم یتم استدعاء :22المادة 

المؤتمر قبل انعقاد  یوما 30 ناوین أعضاء المنظمةإلى ع ،وترسل كتابیا مرفقة بجدول األعمالسجل المداوالت 
  .الوطني
ذا  أعضائه،) 2/3(ثلثي األول إال بحضور ال یمكن للمؤتمر الوطني المداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء  :23المادة  ٕ وا

المداولة مهما كان ، عندها یمكن للمؤتمر الوطني یوما 30 مرة ثانیة بعدلم یكتمل النصاب، یستدعى المؤتمر الوطني 
  .عدد حضور أعضائه

صوات یعتبر ، وفي حالة تساوي األ)1+50( بأغلبیة األعضاء الحاضرین في المؤتمر الوطنيتتخذ القرارات  :42المادة 
  .تصویت الرئیس بمثابة صوت مرجح

یمكن للعضو الغائب توكیل أحد األعضاء الحاضرین كتابیا للتصویت مكانه، ویكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة 
  .لجلسة واحدة فقط

  .تهال ینتخب علیه على مستوى الهیئات التنفیذیة من لم یستوفي اشتراكاال یشارك في التصویت و  :52المادة 



قبل األعضاء الحاضرین في  تسجل المداوالت وفق التسلسل الزمني في سجل المداوالت، وتكون ممضاة من :62المادة 
  .المؤتمر الوطني

  

  الفصل الثاني
  -  لمجلـس الوطنـيا  - 

  
  :عضو، وهم 151إلى  101 من یتكون المجلس الوطني :27المادة 
  .الدائمة لجنة العقالءأعضاء و  الرئیس -        
  .التحضیریة للمؤتمر الوطنیة لجنةالأعضاء  -        
  .رؤساء الفروع بالخارجو  ةرؤساء المكاتب الوالئی -        
  .لمؤتمرالئحة االنتخابیة للا لما تحدده وفقا مزكونو  أعضاء منتخبون -        

مثَّالالعنصر النسوي على أن یكون  ُ   .م
  .انعقاد مؤتمرین في فترة ما بین) التضامن الوطني الطالبي(المنظمة المجلس الوطني هو أعلى هیئة في  :28المادة 
  .سنوات 5لمدة  ؤتمر الوطنيالوطني من طرف الم جلسینتخب أعضاء الم :29المادة 
  :مهام المجلس الوطني :30المادة 
  .المكتب التنفیذي الوطني للمنظمة انتخاب -        
  .نظمةادقة على النظام الداخلي للمالمص -        
  .تحدید مبلغ االشتراكات السنویة -        
  .وجیه على المكتب التنفیذي الوطنيالتیمارس دور الرقابة و  -        
  .إنشاء اللجان المساعدة باقتراح من المكتب التنفیذي الوطني -        
في دورات استثنائیة  كل سنة، كما یمكن أن یجتمع ةیجتمع أعضاء المجلس الوطني في دورة عادیة مر  :31المادة 
  .أعضائه) 2/3(ثلثي و أ المنظمة رئیس من بطلب

ثلثي  بحضوراع المجلس الوطني أسابیع قبل االجتماع، یتم اجتم 3یتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني،  :32المادة 
ذا لم یتم النصأعضائه، و ) 2/3( ٕ   .عددمهما كان الاع ون مرة ثانیة بعد أسبوعین، فیتم االجتمعاب، یستدا

ذاو  ،)1+50( الوطني قراراته باألغلبیة جلسیتخذ الم ٕ   .امرجح صوتا صوت الرئیس یعتبراألصوات  تتساو  ا
المسائل  مؤقتة مكلفة بدراسةلجان دائمة و ) التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة لیساعد المجلس الوطني  :33المادة 

  .المتعلقة بأهداف المنظمة
  .طرق عملهاو  حدد النظام الداخلي هذه اللجانی

  

  الفصل الثالث
  -  يب التنفيذي الوطنلمكتا  - 

  



  :همو  ،عضو 11یتكون المكتب التنفیذي الوطني من  :34المادة 
  .الرئیس -        
  .األمین العام -        
  .مسؤول التنظیم عضو المكتب التنفیذي الوطني -        
  .التكوینالتنفیذي الوطني مسؤول اإلعالم والثقافة و عضو المكتب  -        
  .الوطني مسؤول الشؤون البیداغوجیةعضو المكتب التنفیذي  -        
  .الوطني مسؤول الشؤون االجتماعیة عضو المكتب التنفیذي -        
  .البحث العلمي مسؤول عضو المكتب التنفیذي الوطني -        
  .عالم الشغلالعالقة بو  ینجالمتخر الوطني مسؤول  عضو المكتب التنفیذي -        
  .التضامن الوطنيسؤولة الفتاة و عضوة المكتب التنفیذي الوطني م -        
  .)الشبابلثانویین والمتكونین مهنیا و ا( للفئات عضو المكتب التنفیذي الوطني مسؤول اللجنة الوطنیة -        
  .ل النشاطاتالتنفیذي الوطني مسؤوعضو المكتب  -        

  .یمكن للرئیس إنشاء اللجان التي یراها ضروریة
  ).التضامن الوطني الطالبي(المكتب التنفیذي الوطني هو أعلى هیئة تنفیذیة في المنظمة  :35المادة 
وقابلة للتجدید مرتین ، سنوات 5لمدة  جلس الوطنيینتخب أعضاء المكتب التنفیذي الوطني من طرف الم :36المادة 

  .كثرعلى األ 
  :مهام المكتب التنفیذي الوطني :37المادة 
  .السهر على احترامهاو  ،النظام الداخليو  أحكام القانون األساسي طبیقمان تض -        
  .الوطني قرارات المؤتمر تنفیذ -        
  .نظمةتسییر ممتلكات الم -        
  .مهام المساعدینحدید االختصاصات لكل عضو و ت -        

  .إعداد مشروع النظام الداخلي -        
  .النظام الداخليالتعدیالت على القانون األساسي و اقتراح  -        
 .لغ صندوق النفقاتاضبط مب -        

 .لتحسین عملیة تنظیم وتنصیب أجهزة المنظمة ،كل اإلجراءات الوطني لمؤتمرعلى ا قتراحالا -        

 .إعداد برنامج عمل المنظمة -        

  .تجمید أو طرد كل عضو في المنظمة حین یرتكب مخالفة خطیرة إلى غایة مداولة لجنة االنضباط -        
 استثنائي لقاء في كذلك عیجتم وبإمكانه أن ،شهرال فيمرة  على األقل ذي الوطنيیالمكتب التنف یجتمع :38المادة 

  .أعضائه) 2/3(ثلثي  وأ بطلب الرئیس
یتخذ المكتب التنفیذي  .أعضائه) 2/3(إال بحضور ثلثي  ذي الوطنيیلمكتب التنفاال تصح اجتماعات  :39المادة 

ذاو  ،)1+50( الوطني قراراته باألغلبیة ٕ   .امرجح صوتا صوت الرئیس یعتبر األصوات تتساو  ا
    :في جمیع أعمال الحیاة المدنیة) التضامن الوطني الطالبي(الرئیس یمثل المنظمة  :40المادة 
  .یةمعمو لمنظمة أمام السلطات الل ایمثت -        



  .المنظمة التقاضي باسم -        
  .بالمسؤولیة المدنیة یضمن النتائج المرتبطة تأمینب اكتتا -        
  .استدعاء أجهزة المنظمة، رئاسة وتسییر المناقشات -        
  .الوطني المؤتمرالوطني و  تراح جدول أعمال المجلساقو  ،إعداد جدول أعمال المكتب التنفیذي الوطني -        
  .تنشیط وتنسیق نشاطات جمیع أجهزة المنظمة -        
  .سنویة عن حیاة المنظمة ملخصاتحصائل و  إعداد -        
  .بكل المعلومات الالزمة المؤهلة غ السلطات اإلداریةیبلت -        
  .الوطني التنفیذي ع المهام على أعضاء المكتبیوز ت -        
  .جلس الوطني للمنظمة قصد مناقشتهاالمالي الذي یبلغ للمضیر التقریر األدبي و تح -        
  .كل قضیة تشكل خطورة على المنظمة التدخل في -        
في المكتب  یقع تغییر كلو  ،األساسي على القانون ت التي تطرأالـتعدیبالة ؤهلإخطار السلطات العمومیة الم -        

  .تخاذ القرارمن تاریخ ا یوما 30ذلك في أجل أقصاه و  ،للمنظمة التنفیذي الوطني
  :یتولى ما یليو  ،المحاسبةالمالیة و و  األمین العام مكلف بكل المسائل اإلداریة :41المادة 
  .ینوب عن الرئیس في حالة غیابه -        
  .نخرطینمسك قائمة الم -        
  .المحفوظات تسییرمعالجة البرید و  -        
  .الوطني المجلس الوطني والمؤتمر ،المكتب التنفیذي الوطنيسجل المداوالت لكل من  مسك -        

  .ضر االجتماعات الخاصة بالمداوالتمحا تحریر -        
  .النظام الداخليلقانون األساسي و حفظ نسخة من ا -        
  .ل االشتراكاتتحصی -        
  .المنقولة والعقاریة أمالك المنظمة وضبط جرد ،تسییر األموال -        
  .مسك صندوق النفقات -        
  .التقاریر المالیة إعداد -        
  .نائب األمین العام ینوب عن األمین العام في حالة غیابه :42المادة 
  .یشارك في توقیعها الرئیسو  ،في حالة وقوع مانع یوقعها نائبه، و سندات النفقات األمین العامیوقع  :43المادة 
  .المكتب التنفیذي الوطنيمهام أعضاء نظام الداخلي بالتفصیل صالحیات و یحدد ال :44المادة 

  

  الفصل الرابع
  -  الدائمة  لجنة العقـالء - 

  

 توجه تحافظ على هیئة وطنیة استشاریة مرجعیة، هيو  ،العقالء الدائمةلجنة  تشكیل خالل هذا المؤتمر یتم :45المادة 
  .لخط الوطني األصیلل) الطالبيالتضامن الوطني (المنظمة انتماء و 



ممثلین و  )التضامن الوطني الطالبي(مؤسسي المنظمة  عضوا، من بین 63 منالعقالء الدائمة لجنة كون تت :46المادة 
  .الهیاكل الوطنیة للمنظمةدرجوا في المسؤولیة في الهیئات و تعن القدماء 

  .)التضامن الوطني الطالبي( نظمةالعقالء الدائمة الرئیس المؤسس للملجنة یترأس  :47المادة 
  .)التضامن الوطني الطالبي( للمنظمة شرفیا رئیسا تأسیسها، ، بحكمالعقالء الدائمةلجنة یكون رئیس  :48المادة 
  .العقالء الدائمةلجنة كیفیة سیر یحدد النظام الداخلي  :49المادة 

  

  خامسالفصل ال
  -  لفئاتا  - 

  
 اللجنة الوطنیة: الفئات المختلفةمن لجان وطنیة تمثل ) الوطني الطالبي التضامن(تتكون المنظمة  :50المادة 

  .اللجنة الوطنیة للشبابو اللجنة الوطنیة للمتكونین مهنیا  ،للثانویین
  

  اللجنة الوطنية للثانويين
  

  .ن داخل المنظمة في إطار لجنة وطنیة للثانویینویناضل الطلبة الثانوی :51المادة 
  .لندوة الوطنیة للثانویین مكتبا تنفیذیا للجنةتنتخب ا :52المادة 
  .كذا كیفیة انتخاب المكتب التنفیذيصالحیات ومهام الندوة الوطنیة و یحدد النظام الداخلي  :53المادة 

  

  اللجنة الوطنية للمتكونين مهنيا
  

  .ن مهنیا داخل المنظمة في إطار لجنة وطنیة للمتكونین مهنیاویناضل المتكون :54المادة 
  .تنتخب الندوة الوطنیة للمتكونین مهنیا مكتبا تنفیذیا للجنة :55لمادة ا

  .كذا كیفیة انتخاب المكتب التنفیذيیحدد النظام الداخلي صالحیات ومهام الندوة الوطنیة و  :56المادة 
  

  اللجنة الوطنية للشباب
  

  .یناضل الشباب داخل المنظمة في إطار لجنة وطنیة للشباب :75المادة 
  .تنتخب الندوة الوطنیة للشباب مكتبا تنفیذیا للجنة :58ة الماد

  .كذا كیفیة انتخاب المكتب التنفیذيیحدد النظام الداخلي صالحیات ومهام الندوة الوطنیة و  :59المادة 
  .القاعديالوطني و  كیفیة سیر اللجان الممثلة للفئات على المستوىیحدد النظام الداخلي  :60المادة 

  

  سالفصل الساد
  -  لتنظيم والتقسيم الداخليا  - 

  
  .الوالئي، الفرعي والفروع بالخارج: محلیا إلى المستوى )التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  نقسمت :61المادة 

  



  المستوى الوالئي
  

مجلس والئي  ،جمعیة عامة والئیة :على المستوى الوالئي من) التضامن الوطني الطالبي(تتكون المنظمة  :62المادة 
  .كتب والئيمو 

والتكویني المهني  ،ى الجامعي والثانويتتكون الجمعیة العامة الوالئیة من فروع المنظمة على المستو  :63المادة 
  .الشبانيو 

  .سنتین ة العامة لمدةالجمعی هنتخبتة على المستوى الوالئي، ئس الوالئي هو أعلى هیالمجل :64المادة 
  .صبنالم اء بالمجلس الوالئي للمنظمة بحكمأعض )فتاة+الرئیس( ئیة للفئاتالوال  لجانال عضوان من كونی :65المادة 
  .المحلیة یمثله أمام السلطاتو  ،ى الوالئيالمكتب الوالئي للمنظمة هو هیئة تنفیذیة للمنظمة على المستو  :66المادة 
  .الجزائر غربالجزائر شرق و : نتنقسم الجزائر العاصمة إلى مكتبین والئیی :67المادة 

  .طریقة هذا التقسیمحدد النظام الداخلي ی
  

  المستوى الفرعي
  

 فرعي، مجلس فرعیة جمعیة عامة :على المستوى الفرعي من) التضامن الوطني الطالبي(تتكون المنظمة  :86المادة 
  .مكتب فرعيو 

ٕ و  معهد ،، مدرسةكلیةجامعة، ( اعدیة على مستوى كل مجمع جامعيالفرع هو الهیئة الق :96المادة   ،)قامة جامعیةا
  .)الشبابو  امهنیین نتكو مال ،ینالثانوی( البلدیة بالنسبة للفئاتو 

  .مهام الهیئات القاعدیةیحدد النظام الداخلي صالحیات و  :70المادة 
  
  

  الفروع خارج الوطن
  

  .فروعا بالخارج) التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة لشكل الطلبة الجزائریون المنتمون ی :71المادة 
  .سیر عمل الفروع بالخارج تحدده الئحة یصادق علیها المجلس الوطني :72ة الماد

  

  لثالباب الثا
  -األحكام المالية    -

  

  الفصل األول
  - موارد  لا  - 

  

  :من) التضامن الوطني الطالبي(موارد المنظمة  ألفتت :73المادة 
  .تصب مباشرة في حساب المنظمة التي ئهااشتراكات أعضا -        
  .المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة وأمالكها -        



  .والوصایا النقدیة والعینیة الهبات -        
  .مداخیل جمع التبرعات -        
  .الجماعات المحلیةلدولة و ل اإلعانات المحتملة -        
على طلب  ح بناءى مؤسسة مالیة عمومیة، یفتحساب مفتوح لد حساب وحید بنكي أو في لمواردتودع ا :47المادة 
  ).التضامن الوطني الطالبي(المنظمة وباسم المنظمة  رئیس

بعدم تحصیل أموال صادرة عن تنظیمات ومنظمات غیر حكومیة  )التضامن الوطني الطالبي(المنظمة  تلتزم :57المادة 
محل موافقة مسبقة من ماعدا تلك الناتجة عن عالقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن یكون هذا التمویل أجنبیة، 

  .السلطة المختصة
  

  الفصل الثاني
  - النفقـات    - 

  
المنصوص علیها  جمیع النفقات الالزمة لتحقیق أهدافها) التضامن الوطني الطالبي(نفقات المنظمة  شملت :76المادة 

  .في هذا القانون األساسي
المنظمة بالقید یتولى اعتماد حسابات  ،محافظ حساباتل) التضامن الوطني الطالبي( عیین المنظمةت :77المادة 

  .المزدوج، یشمل الموارد والنفقات
حسابها وملفات جرد أمالكها، المترتبة عن المساعدات ) التضامن الوطني الطالبي(ظمة المن ضعت :87المادة 

التنظیم ع و طبقا للتشری ،التي تمنحها الدولة والجماعات المحلیة تحت تصرف هیئات الرقابةواإلعانات العمومیة 
  .المعمول بها

  

  رابعالباب ال
  - ل الجمعية  ح  -حل النزاعات    -

  
  .الوطنين االنضباط على المستوى المحلي و تتشكل لجا :79المادة 

  .باقتراح من المكتب التنفیذي الوطني من بین أعضاء المجلس الوطني وذلكتتشكل لجنة االنضباط المركزیة 

  .أعضاء 07إلى  05مركزیة من تتكون لجنة االنضباط ال :80المادة 
  .بالبت النهائي في قضایا االنضباط لجنة االنضباط المركزیة قومت :18المادة 
  .لجنة االنضباط المركزیةكیفیة سیر یحدد النظام الداخلي  :82المادة 
یق القانون مهما كانت طبیعتها، لتطب ،)التضامن الوطني الطالبي(تخضع النزاعات بین أعضاء المنظمة  :83المادة 

في حالة نزاع قضائي، تعیین محضر قضائي  .األساسي، وعند االقتضاء، للجهات القضائیة الخاضعة للقانون العام
  .لجرد أمالكها بسعي من الطرف الذي یهمه األمر



 المكتببعد تقریر  ،الوطني المؤتمر قبل من) تضامن الوطني الطالبيال(لمنظمة ل اإلرادي حلال یقرر :84المادة 
  .التنفیذي الوطني
) 3/4(ثالثة أرباع  قةصادبم ،أعضائه) 2/3(ثلثي الوطني بحضور  المؤتمر قبل لمنظمة منل اإلرادي یتخذ قرار الحل

الوطني، حسب التشریع  المؤتمر یتم أیلولة األمالك المنقولة والعقاریة بقرار من ي المؤتمر،الحاضرین ف األعضاء من
  .المعمول به

  

  خامسالباب ال
  -  أحكام ختامية -

  
ً ب ،الوطني المؤتمر عد مصادقةم تعدیل القانون األساسي بیت :85المادة    .المكتب التنفیذي الوطني اقتراحعلى  ناء

) 2/3(ثلثین ، وبعد مصادقة أغلبیة الوطني المؤتمر أعضاء من )2/3(ثلثین  ال یعتد بالتعدیالت المقترحة إال بحضور
  .عدیلمن األعضاء الحاضرین على كل ت

 ،السلطة المختصة بكل التعدیالت التي تطرأ على هیئاتها القیادیة )التضامن الوطني الطالبي(لمنظمة تبلغ ا :86المادة 
  .تمس قانونها األساسي في اآلجال المحددة ضمن القانون المعمول بهالتعدیالت التي و 

یرى  مسألة كل ،المنصوص علیها أعاله ضحةاو لزیادة على األحكام ا بصورة عامة، یبین النظام الداخلي :87المادة 
  .في هذا اإلطار تسویتها المؤتمر الوطني ضرورة

  
  

  المؤتمر الوطني أحمد بن بلة للمطابقة خاللدق عليه المصا
 2014جانفي  10إلى  08الجزائر من المنعقد ب                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


