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 الـديبـــــــــــــاجـة 

،ّنددو1954ّالتجمعّالوطنيّالددمقماطاطيّالمس ددىّمبددئّوأدداف ّيانددمااّح ددانّال ددا  ّ ددو م طّّّإنّ 
 نظددد يّ  ا ددديّيطندددي،ّقي دددطّمدددسّجدددمططّااودددمّ،ينيدددتجطوّلنمو دددا ّالمدددواطنطسّيالمواطندددا ّ
اا ددطا ،ّوت ددت ّعّ ددمميّاع تالددا ،ّيعّقيددبوّاعتندداإل،ّيعّ تنالددطّح تمدداإلّااوددمّال  ددا  ،ّيعّ

لغطددط،ّرطددطّونغبددنّمبددئّ  يددن،ّ ناجدددّوددسّاعدددّال مالددمّيالينددط م،ّوننباا ددنّ ذيبّ دديّاية ددمّا
ّاا ا  مّيوطعع ا نّال الطنمّنيّالطصطمّالتا نخيّلب طكمّالوطن م.

 جمعّفقماطاطيّ سوسّبالتيمفقددمّالي ا دد مّينالتنددايبّمبددئّاليددبنمّبددالنطدّاليددبم م،ّ ددما عّمددسّ
ّو،ّوسّاعدّ  اطنّانمااّيطن م.ال طنمّينيمدّمبئّإ تانابّالاوةّال  مّوسّالشي

 جمدددعّ ناجددددّودددسّاعددددّالتي طدددطّال دددطّي ط ددد مّوأددداف إلّاليمالدددمّاععتماة دددمّي ادددودّاح يدددانّ
ي جيطمّو ماّالت اوسّالوطنيّينيمدّوسّاعدّ نونطّالجزائددطّي تط دداّ دديّندددّااوددسّياح ددتاطا ّ

ّيالوئام.
لشدداودّبمدداّقت دددّ نم ددمّوتوا  ددمّ جمعّقييئّإلئّ  اطنّالتنو ّاعتتناف ّالمتالاود،ّالمتددزنّيا

ّ جيدّوسّالأيمّاععتماميّماوالّعونطناّ يّ  اطنّاليبيّاععتماميّياع تاطا ّالي ا ي.
ّ جمعّيطنيّ يّوننباا نّيانما ن،ّفقماطاطيّ يّون جنّيوما  ا ن.

 جمعّااصالم،ّال طنمّياليمالم،ّقخ عّ يّ نظ منّي دديّتوامددمّممبددنّا تددامّالم ددتو ّيتددوا طسّ
لجم و ندددم،ّين دددمفّلدددنّندددذاّالادددا ونّاا ا ددديّوأافئدددنّيا يدددنّيانما دددنّين دددأ ّوختبددد ّ  ا بدددنّا

 ف ن.ينطئا نّالتنظ م مّين عّتواممّاليمدّاا ا  مّ
 
 
ّ
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 الباب األول 
 أحــكــام أســاسية 

 التسمية، الشخصية، الـــمقر ومجال النشاط.  :الفصل األول 
 األولى: المادة  -

المقماطاطيّ زبّ  ا ي،ّ ممئّ يّصبوّالنص:ّ"التجمع".ا شئّطأااّا تامّّالتجمعّالوطنيّّ
التجمعّّ الم تو ، ب بي مّ الذ سّ سونونّ يالمواطنا ّ الددمواطنطسّ لالدّ و توحّ الجم و نمّ يتوا طسّ

يوننباا نّال الطنمّيوأافئنّينطاوجنّينيمبونّمبئّ  ق ا اّمسّططننّالن الّالي ا يّاليبميّّ
ّل ، عمل ، تضامن ". شعاره : أميالنزنن:ّ

 : 02المادة  -
ّالتااجيّ. تمتعّالتجمعّبالشخن مّالمينونمّيّاع تااللّالماليّيلنّانب مّ

 : 03المادة  -
ّالماطّالمطكز ّلبتجمعّكائسّبالجزائطّالياصممّ.

 : 04المادة  -
ّّ.الخا جل مّالجزائطنمّالمق ممّ يّقما سّالتجمعّ شاطنّ يّكدّالتطابّالوطنيّي يّاي اطّالجا

 الــمرجعية و الــمبادئ األساسية :ّالفصل الثاني
ّ: 05المادة  -

ّوطعع مّالتجمعّيوأافئنّاا ا  مّنيّ:
ّالطصطمّالتا نخيّلب طكمّالوطن مّ،ّ-
ّ،1954ح انّايلّ و م طّّ-
ّووالطنّالثو ةّالت طنطنمّ،ّ-
ّّ،الم تو ّ-
ّّ،1996ا ج مّ ميةّالو ادّالوطنيّالمنيامةّ يّ  تم طّّ-
ّي مةّالشيوّيي مةّالوطسّ،ّ-
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ّاععتماة مّ،اليمالمّّ-
ّا تطامّالنظامّالجم و  ّيّالمقماطاطيّلبميلمّ،ّ-
ّا تطامّالتمايلّمبئّاليبنمّمسّططننّاعخت ا ّال طّلبشيوّالجزائط ّ،ّ-
ّالمشطيممّلبشيو،الن الّوسّاعدّاح تجابمّلبتنبيا ّّ-
ّامتمافّاا بوبّال  ا  ّلب وا ّيالتشاي ّوسّاعدّ ي ئمّا  دّلام ا ناّالوطن مّ.ّ-

 
 األهـــــــداف:الفصل الثالث 

ّ: 06المادة  -
ّقيمدّالتجمعّمبئّ  اطنّاانمااّاا ا  مّالتال مّ:

ّي الطنىّوأافئنّيوثبنّاليب اّ، 1954جمانّا تمطا ّ يحّايلّ و م طّّ-
ّالين ّياح طاهّ يّاليمدّالي ا يّيوما  مّاليبنمّيالتنم مّحذلوّ،  ذّّ-
ّ وططمّالو مةّالوطن مّيالنظامّالجم و  ّيالمقماطاطيّلبميلم،ّ-
ّالتميوّبالمقماطاط مّيا تطامّالق يّالوطن مّ،ّ-
ّالتميوّبالتيمفقمّالي ا  م،ّ-
ّيا تطامّ اودّاح يانّ،الم اعّمسّال اودّيال طنا ّال طفقمّيالجماة مّلالدّالمواطنطسّّ-
ّاليمدّمبئّاح تاطا ّالي ا يّياععتماميّلب الفّ،ّ-
ّالم اعّمسّالثواحتّالوطن مّي جيطمناّي ما ت اّ،ّ-
ّاليمدّمبئّ نونطّي طق مّوشا كمّالمطاةّ يّحناإلّالمجتمعّي ما تنّ،ّ-
يإتناّّ- يو يون م،ّ وسّ ياف،ّ اشتال ا،ّ بتدّ اععتماة مّ اآل ا ّ و ا نمّ مبئّ إل،ّّاليمدّ

ّي  م ش،ّي ينوّ.
مبئّ شطّق يّالتياو ّيلاا مّااخوةّيّال وا ّيالتياقشّيالت اوسّيالو ادّ يّا مئّّ اليمّدّّ-

ّ،يا تئّصو نا
ّال طصّمبئّا تانابّالال اإلا ّالوطن مّي ون   اّف ماّقخممّالمنال ّاليب اّلبوطسّيلألومّ،ّ-
ّاليمدّمبئّ شج عّالتوعنّاليبميّالميتا بيّياع تطا  جيّلنشاطا ّال زب،ّّّ-
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ّاليمدّمبئّ  ذ وّالمما  مّالي ا  م،ّ-
-ّّ الناممةّّ يااع الّ الشأابّ يانما نّ يّ  وسّ ي بي تنّ التجمعّ وأاف ّ مبئّ شطّ اليمدّ

ّناإلّعزائطّالغم،ّّجما اّلبم ا ظمّمبط اّي طتطت اّي واصب اّح ماّ جنطمّالشأابّلبميانممّ يّح
ّئنّي شج عّالنشاطّالتط ط ي،ّّالالتال دّحتنبيا ّالشأابّ يّو اف سّالتالونسّالنوميّياليمدّالّ-
 ) أمل، عمل، تضامن(،   اليمدّمبئّالتجيطمّالمطما يّلشيا ّال زب:ّّ-
ّالتال دّبا اقاّيا شغاع ّالجال مّالجزائطنمّ يّالخا ج،ّّ-
ّطّيّفي ناّالممطزّإتب م ا،ّع وناّيّفيل ا،ّاليمدّمبئّ يزنزّوتا مّالجزاّئّّ-
ّالوتواّإلئّعا وّالا اقاّاليافلمّ يّالياليّ.ّّ-
ّ الونسّي   ططّالنخوّالااف ةّمبئّ  مدّالميسيل ا ّالياومّ.ّ-
 : 07المادة  -

 قي طّالتجمعّينيمدّمبئّعيدّوأافئنّيانما نّتوا يّوشتطكمّحطسّعم عّوناجب نّ.
 الباب الثاني: 

 واجبات وحقوق الــمناضل  االنتماء،
 الفصل األول: االنتماء 

 : 08المادة  -
اع تماإلّلبتجمعّو توحّلالدّالمواطنطسّيّالمواطنا ّالذ سّقختا ينّالن الّالي ا يّ يّص و نّّ
اا ا يّ الاا ونّ نذاّ الم مفةّ يّ الشطيطّ يّ لبماا  ىّ ي ااّ انما نّ يّ وأافئنّ اعدّ  اطنّ وسّ

ّالماخبيّينتيّباع خطاطّ.ي يّالنظامّ
ّقي طّال زبّمبئّ طق مّوتا مّالشأابّيّالمطاةّيّالال اإلا ّجمسّص و نّ.ّ

 الفصل الثاني: شروط االنخراط 
ّ: 09المادة  -

ّقشتططّلال خطاطّ يّالتجمعّ:
ّالجني مّالجزائطنمّ،ّّ-
ّ نمّكاوبمّ،18ّانّعّقادّممطّالمنخططّمسّّّ-
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ّوخبمّبالشطا،ّأوانّعّقتونّو دّإفا مّعزائ مّمسّعطنممّ تيبنّبالطشوةّيّال يافّّّ-
ّالت طنطنمّ،1954انّعّقتونّتمّيت ّووت اّو افاّوسّلو ةّ و م طّّّ-
انّعّقتونّلنّووت ّو افّلبمنب مّاليب اّلبوطسّ،ّيانّعّ الونّلنّمالتمّايّ واطسّوعّّّّّ-

ّاح ناب،
ّب اوتنّالمم  مّيّالي ا  مّكاوبمّّ.انّ تمتعّّّّ-

ّ  مفّالشطيطّااخطىّ يّالنظامّالماخبيّلب زبّ.
 الفصل الثالث: فقدان العضوية

 :  10 المادة
ّ  امّالي ونمّ يّالتجمعّ يّإ مىّال اع ّالتال مّ:

ّاع تاالم، −
ّاليزلّالماط  ّي ااّا تامّالاا ونّاا ا يّيالنظامّالماخبي، −
ّمممّ يم مّاعشتطاكّالينو ،ّّ −
ّمممّ يم مّالميانممّالينونمّلبمنتخوّايّم وّال توومّالمناجدّ يّالتجمعّ، −
ّالتطش ّلال تخابّجمسّتائممّ زبّ  ا يّآخط،ّايّجمسّتائممّ طة، −
 احفا مّبياونمّ  ائ مّع  الابّعطنممّ تيبنّبالطشوةّايّال يافّايّوخبمّبالشطا، −
لإلعطاإلا ّّ − ي ااّ المين مّ ال طئمّ باطا ّ تخذهّ قتونّ التجمعّ ص واّ وسّ الي ونمّ  امانّ

 الم مفةّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمع.ّّ
 

 الواجبات  الرابع: الفصل 
 :  11المادة  -

ّ بتزمّكدّوناجدّ يّالتجمعّ،ّا ا اّبما بي:ّّ
ّ ن  انّ،الن الّال يبيّوسّاعدّ جيطمّال ط اوجّالي ا يّلب زبّيّّ-
ّا تطامّالاا ونّاا ا يّيّالنظامّالماخبيّلب زبّيّاعوتثالّا تاو ماّ،ّ-
ّا تطامّالمأاف ّاا ا  مّلب زبّ،ّ-
ّاليمدّمبئّ اونمّاع يجامّفاخدّال زبّيّ شج عّالمما  مّالمقماطاط مّ يّص و نّ،ّّ-
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ص واّالمجتمعّ يّّ ن طنّال ط اوجّالذ ّقاطهّال زبّيّالتيطنفّبنّي شطهّيّالمموةّلنّ يّّّّ-
ّإطا ّالاوا طسّاليا نمّالم يولّ،

ّالت بيّبالغططةّالوطن مّيناليبوكّالمثاليّ،ّ-
ّيجعّالمنب مّاليب اّ ودّالمنال ّالشخن مّيالذا  مّ،ّ-
ّو ا نمّاآل ا ّاععتماة مّيكدّالظوانطّاليب  مّالم طةّبالمجتمعّ،ّ-
ّا تطامّاع  أاطّالنظاويّلب زبّ،ّ-
-ّّّّ مبئ يّّاليمدّ إل نّ اع تماإلّ مبئّ المواطنا ّ يّ المواطنطسّ حتشج عّ ال زبّ ص واّ  اونمّ

ّع  ماّذييّالمنماق مّيلتألططّون يّ،
ّاع  أاطّيّالنطاومّ يّ ن طذّتطا ا ّال زبّيّ وع ا نّ،ّ-
ّ يم مّاعشتطاكّيّالميانممّالينونمّبا تظامّ،ّ-
ّمممّاح تيابّا ّ نظ يّ  ا يّاخطّ،ّ-
ّا جّنطئا نّيّاططهّالط م مّي ااّلاواممّاليمدّف نّ،مممّإ تاافّال زبّّخّ-
ّمممّالوتواّإلئّعا وّ زبّاخطّ يّا ّوأاف ةّعّ تماشئّوعّووات ّال زبّي وع ا نّ،ّ-
اح م ولوع مّّّّ- المأاف ّ وعّ عّ توا نّ الذ ّ الجميو ّ النشاطّ المشا كمّ يّ ايّ اح خطاطّ مممّ

 يالي ا  مّلب زب.
 : الحقوق الفصل الخامس 

 :  12ة الماد -
ّوناجبوّالتجمعّوتيايينّ يّال اودّيّالواعأا ّي يّااةأاإلّ.

 : 13المادة  -
ّلالدّوناجدّ يّالتجمعّال نّ يّ:

النظامّّّّ- الم مفةّ يّ الماا  ىّ لبشطيطّيّ ال زبّيننتخوّ ط اّي ااّ انّ نتخوّفاخدّنطئا ّ
ّالماخبي،

ّ نتميّإل نّ،انّ  م ّ اقنّيناممّاتتطا ا نّ يّاحطا ّالتنظ ميّالذ ّّ-
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-ّّ لب زبّّّ الي ا يّ لب ط اوجّ المخال مّ المناف مّيّ التنط ا ّ ال ناإلةّينم سّ قاممّاع تاافا ّ انّ
ّيلننوصنّاا ا  مّ،

ّالمشا كمّ يّالمناتشمّي يّالتنونتّمبئّويتوىّال طئمّالتيّ ط أ ّح اّ ظاو اّي  تب اّ،ّ-
ّئا ّاليب اّلب زب،ّّانّ ط عّ،ّ ظاو ا،ّا ّ اطنطّايّيل امّ طاناّجطي نمّلب طّ-
انّقمتسّوسّالم اعّمسّ  ينّشخن اّايّحوا نمّرططهّوسّوناجبيّال زبّاوامّال طئا ّّّّ-

ّالمتب مّبالنظطّ يّ شاطنّيّ بوكنّ،
ّاع تاالمّي يّاليميلّمن اّت دّانّ نأ ّ ا ذةّ.ّ-

 المنتخبين : واجبات وحقوق الفصل السادس
 : 14المادة  -

باحجا مّإلئّياعأا  يّالم مفةّ يّالاا ونّاا ا يّكمناجبطسّ،ّ تيطسّمبئّونتخ يّال زبّّ
 يّال طلمانّي يّالمجالىّالشي  مّال بمقمّيّالوعئ مّ الطنىّم م  يّاع تخاح مّلخمومّالمنب مّّ

ّالياومّ،ّياعلتزامّبماّّقأ ي:ّّّّ
ّاح مّارطاضّشخن مّايّ زن مّ،اعوتناعّ يّكدّال اع ،ّمسّإ تغاللّالي مةّاع تّخّّ-
يالنظامّّّ- لباا ونّ تطا ّوخال ّ ا خاذّ ايّ بأ ّ نطاّ الق امّ ال اع ،ّمسّ اعوتناع،ّ يّكدّ

ّاليا  ّالم يول،ّّ
ّاحوتناعّمسّاح تيمالّرططّالالئنّلن مّالمنتخوّ يّال  اةّالطوو مّ،ّ-
-ّّ التيّيجيوناّ ط يّ يّال زبّّّ الناخ طسّ لامّ اليمدّالجوا  ّّالم ا ظمّمبئّ حتالث فّ يذلوّ

ام اإلّ ط اّ نيّ التيّ الشي  مّ المجالىّ إلئّ ا شغاع  يّ ي ادّ المواطنطسّ وعّ الطياب ّ ي يمطنّ
ّي امقيّ نطبمّ شاط يّإلئّ اخ ط يّبا تظامّ،

ّ ولطنّاع  أاطّالمنتظيّح طئا ّال زبّيّالمشا كمّ يّ شاطا نّ،ّّ-
ّومايوا ّمبئّويتوىّيعقا  يّ. بتزمّونتخ وّال زبّ يّرط تيّال طلمانّب ت ّّّ-
ّ: 15المادة ّّ-
ال طلمانّّّ ويتوىّ مبئّ ونتخ  نّ فميّ مبئّ ال زبّ ق طصّ كمناجبطس،ّ إلئّ اوت يّ باحجا مّ

ّيالمجالىّالشي  مّال بمقمّيالوعئ مّلمما  مّو او يّاع تخاح مّ.



8 

 

ّ: 16المادة  -
شي يّالوطنيّمبئّ  يطدّ ي طّالمجمومتانّال طلما طتانّلبتجمعّ يّوجبىّااومّيّالمجبىّالّ

ي ن طنّّ إقنالّ مبط ماّ قجوّ ا نّ كماّ الغط تطس،ّ اشغالّ ال زبّ يّ ونتخ يّ وشا كمّ ي ثمطسّ
 وعط ا ّالمتتوّالوطنيّل طلما طيّال زبّ يّوجالّا خاذّالموات ّالي ا  م،ّي مثطدّال زبّّ

ّ يّنطئا ّرط تيّال طلمانّ.
ال بمقمّيّالوعئ مّبالتياينّوعّااوا مّّ ي طّوجموما ّالتنيطنّمبئّويتوىّالمجالىّالشي  مّّّ

ّالوعئ م،ّمبئّ نيطنّي ثمطسّوشا كمّونتخ يّال زب.
التنيطنّّّ يوجموما ّ ال طلما  مّ المجموما ّ بم امّ المتيبامّ الال ف ا ّ الماخبيّ النظامّ ق مفّ

 ووجوعّنذهّالمافة.
 الباب الثالث 

 قواعد العمل في الحزب 
 الترشح ـ االنتخابات  

 الترشح واالنتخابات   الفصل األول :
 : 71المادة  -

لبتجمعّ يّعم عّالميتونا ّمسّططننّاعتتطاعّاليط ّاّي بالمنافتمّ  نتخوّال طئا ّالق افقمّ
مبئّاحتتطاحّالميطيضّمبئّال طئمّالناخأمّوعّوطاماةّاا تامّالخاصمّالتيّ ت من اّالاا ونّّ

ّاا ا يّيالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.
اع تخابا ّالم ب مّيالوطن مّو مونّيوت ولّلجم عّالمناجبطسّيالمناجال ّّ نّالتطش ّ يّّ

ي ااّلبشطيطّالتيّق مفناّالاا ونّيلبماا  ىّيالميا ططّيالال ف ا ّالتيّق مفناّالاا ونّاا ا يّّ
ّيالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.

 : 81المادة 
وّويسيل مّجمسّّق نّلالدّوناجدّ تو طّف نّالشطيطّالاا و  مّيالتنظ م مّانّقشغدّونن

ّالمنتخأمّ.نطئا ّي  ا دّالتجمعّيكذاّ مثطبنّ يّالمجالىّ
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 : 19المادة 
دّقجو ّالجمعّحطسّالم امّيالونائ ّ يّال اع ّالتيّ خممّالمنب مّاليب اّلب زبّي يّال ميفّّ

ّالتيّقاطناّالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.
 : 02المادة 

المّن ي مثطدّ الال اإلا ّ التجمعّمبئّجمانّ طق مّ حنيأمّّقي طّ يالمناجال ّ يّص و نّ اجبطسّ
ّلبشأابّ. %20ّّلبمطاةّيّّّّ 30ّ%

ّ  مفّك ف ا ّ ن طنّنذهّالمافةّمنمّال طي ةّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.
 
 

 الباب الرابع : هيئات الحزب   
 هيأت الحزب المحلية و الوطنية  الفصل األول :

 : 12المادة  -
ّنطئا ّال زبّالوطن مّيالم ب مّنيّ:ّ

 على المستوى الوطني: 
ّّ،ّطالمس مّ-ّّّّّ
ّااوطسّاليامّ،ّ-ّّّّّ
ّالمجبىّالوطنيّ،ّ-ّّّّّ
ّالمتتوّالوطنيّ،ّ-ّّّّّ

 على المستوى المحلي: 
ّالجمع مّالياومّال بمقمّ،ّ-ّّّّّ
ّالمجبىّال بم ّ،ّ-ّّّّّ
ّالمتتوّال بم ّ،ّ-ّّّّّ
ّالمجبىّالوعئيّ،ّ-ّّّّّ

ّالمتتوّالوعئيّ،ّ-ّّّّّّ
ّااوطسّالوعئيّ.-ّّّّّّ
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 الفصل الثاني: الهيئات الوطنية 
 المؤتمر  الفرع األول: 

 : 22المادة  -
ّالمس مطّنوّال طئمّالوطن مّاليب اّلب زب.

ّ: 32المادة  -
ّّّ خميم كدّ مافقمّ في ةّ المس مطّ يّ ا تثنائ مّّّّ(05) نيامّ في ةّ انّ نيامّ يّ ينمتسّ  نوا ّ

ّام اإلّالمجبىّالوطنيّ.ّّ( 2/3)  بإ تمماإلّوسّااوطسّاليامّايّبنبوّوسّلبثيّ
 : 42المادة ّ-ّ

 ط دّالمموةّلبمس مطّيعميلّاممالنّيّكدّالولائنّالال ومّاشغالنّإلئّال طئا ّيالمينططسّح اّّ
ّاّلإلعطاإلا ّالم مفةّ يّالنظامّالماخبيّلب زبّ.ي ا
ّ: 52المادة ّ-
المتيبنّّّ الي و ّ الاا ونّ طأااّا تامّ المس مطّ إلئّ ونمينط يّ الااممةّ المناجبونّ يّ  نتخوّ

ّباا زابّالي ا  مّي يوّالال ف ا ّالتيّق مفناّالاا ونّاا ا يّيالنظامّالماخبيّلب زب.
ّ: 62المادة 

ّقشا كّ يّالمس مطّ:
ّام اإلّالمجبىّالوطنيّ،ّ-
ّ  ونّالمنتمونّلب زبّ،ام اإلّال طلمانّيام اإلّال توومّالمماّ-
ّام اإلّالبجنمّالوطن مّلت  ططّالمس مطّ،ّ-
النظامّّّّ- يّ اا ا يّ الاا ونّ ق مفناّ التيّ الشطيطّ ي نّ الااممةّ وسّ المنتخ ونّ المنمينونّ

ّالماخبيّلبتجمعّ،
ّالمنمينونّالميطنونّوسّططاّااوطسّاليامّ.-

 : 72المادة 
ّ:ّّماآل ّ لبمس مطّكاودّالي افةّ يّوما  مّالنال  ا ّّ
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ّا تخابّوتتوّالمس مطّ،ّ-
ّالمنافتمّمبئّ ظاونّالماخبيّيّعميلّاممالنّ،ّ-
ّاع تماعّإلئّالتاطنطنسّاافحيّيّالماليّيوناتشت ماّيّالمنافتمّمبط ماّ،ّ-
ّالمنافتمّمبئّالاا ونّاا ا يّلبتجمعّايّ يم بنّ،ّ-
ّ  م مّالي ا مّالياومّلبتجمعّيّالمنافتمّمبئّحط اوجنّ،ّ-
ّ اقاّذا ّاانم مّالوطن مّيّاحتب م مّيّالميل مّيّا خاذّالموات ّبشأ  اّ، نايلّالاّ-
ّوناتشمّالبوائ ّيّالتوص ا ّيّالمنافتمّمبط ا،ّ-
ّا تخابّااوطسّلبتجمعّ،ّ-
ا تخابّام اإلّالمجبىّالوطنيّوعّالتاطمّبأ تامّالاا ونّاا ا يّالخاصمّب مانّ واعمّّّّ-

ّالتجمعّ.النياإلّيالشأابّجمسّنطئا ّ
 األمين العام :الثاني الفرع 

ّ: 82المادة 
ّ نوا ّتاحبمّلبتجم مّ.ّ(05) نتخوّااوطسّاليامّوسّططاّالمس مطّلممةّخمىّ

ّ خ عّم مةّااوطسّاليامّلبيبنمّال نطنمّلبمس مطّفينّ واهّ.
ّ: 29المادة 

ّق نبعّااوطسّاليامّبالم امّاا  مّ:
ّالوطن مّيالميل مّ،قمثدّالتجمعّلمىّال طئا ّّ-
ّقيط سّام اإلّالمتتوّالوطنيّوسّحطسّام اإلّالمجبىّالوطنيّ،ّ-
ّقيتمميّيّ طاسّاعتماما ّالمجبىّالوطنيّيالمتتوّالوطنيّ،ّ-
بإ تثناإلّصال  مّا تمماإلّّّّقمتننّانّق وضّعزإلّوسّصال  ا نّإلئّوسّ نوننّايّقياممه،ّّ-

ّالمس مطّايّالمجبىّالوطنيّايّالمتتوّالوطنيّ،
ّمّوشطيعّعميلّاممالّالمجبىّالوطنيّ يّفي ا نّاليافقمّيّاع تثنائ مّ،قيّ-
ّ و عّالم امّمبئّام اإلّالمتتوّالوطنيّ،ّ-
ّنوّالناطنّالط ميّبا يّالتجمعّيلنّانّق وضّنذهّالم ممّلي وّوسّالمتتوّالوطنيّ،ّ-
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ّقي طّمبئّاليططّال يسّل طئا ّي  ا دّالتجمعّمبئّعم عّالميتونا ّ،ّ-
ّاّمسّ شاطّالمتتوّالوطنيّإلئّالمجبىّالوطنيّ،قاممّمطجّ-
ّ نينّحطسّاتيامّالمتتوّالوطنيّينتابعّ شاطا  اّ،ّ-
ّقي طّمبئّ ن طذّتطا ا ّالمجبىّالوطنيّيالمتتوّالوطنيّ،ّ-
ّ وعنّنطئا ّالتجمعّمبئّجوإلّتطا ا ّي وص ا ّالمس مطّ،ّ-
الماخبيّّّ- النظامّ المننوصّمبط اّ يّ لب اع ّياحعطاإلا ّ الما عّي ااّ قيطسّوسّ نوننّمنمّ

ّلب زب،ّّّ
ّقاممّالتاطنطّاافحيّيالماليّلبمس مط،ّّّ-
ّقيطسّام اإلّالمجبىّالوطنيّ يّ ميفّال نمّالتيّقاط ناّالمس مطّ،ّ-
ّممب اّ، س ىّلجنمّاع  أاطّالوطن مّين مفّ شتطبت اّيصال  ا  اّيتواممّّّ-
ّق مفّال  ا دّيااتيامّالال ومّحفا ةّي يطططّشسينّال زبّمبئّالميتوىّالمطكز ّ،ّ-

ّ وج ّك ف ا ّ ن طنّنذهّالمافة،ّمنمّال طي ة،ّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.
ّ: 03المادة  -
 يّ المّي اةّايّا تاالمّااوطسّاليامّايّ ميثّوا عّتا و يّلمما  مّو اون،ّقجتمعّالمجبىّّّ

ا تثنائيّّالّو وس مطّ ينيتمميّ بالن ابمّ مامّ اوطسّ ي يططسّ الشغو ّ حلأا ّ المّ يعوناّ طنيّ
 ع تخابّاوطسّمامّالتجمعّ.

باع ت ااتا ّ ينمتسّلبمجبىّالوطنيّمنمواّ يتمميّال طي ةّلذلوّيع  ماّلماّ تيبنّااوطّ
ّ عاإلّا تمماإلّالمس مطّاع تثنائيّ.إاع تخاح مّالوطن مّ

 الـــــمجلس الوطني : الثالثالفرع 
 :  13المادة  -

 المجبىّالوطنيّنوّال طئمّالق افقمّاليب اّلبتجمعّحطسّوس مطنسّّ.
ّ: 23المادة  -
  تشتدّالمجبىّالوطنيّوسّ:ّ

 ااوطسّاليامّلبتجمعّّ،ّ–اّ(ّّّّّ
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ّاام اإلّالمنتخ ونّوسّططاّالمس مطّطأااّا تامّنذاّالاا ونّاا ا يّ،ّ-بّ(ّ
ّاام اإلّب تيّالن مّي ااّا تامّنذاّالاا ونّاا ا يّ،ّ-جّ(ّ

ّ: 33المادة  -
الّت وناجبوّ ّ نيّ الن مّ ب تيّ الوطنيّ المجبىّ المناصوّّام اإلّ إ مىّ قشغبونّ الذ سّ جمعّ

ّاآل  م:ّّ
ّ ئ ىّوجبىّااومّ، (ا

  ئ ىّالمجبىّالشي يّالوطنيّ، ّ(ب
 لّايّ ئ ىّال تووم،ّ يوّال الم،الو نطّااّي ّ( 
 الو  اإلّإنّليّقتو واّام اإلّ يّالمجبىّالوطنيّ،ّ ّ(ث
ّ ئ ياّالمجمومتطسّال طلما طتطس،ّإنّليّقتو واّام اإلّونتخ طسّ يّالمجبىّالوطنيّ، ّ(ج
ّ ئ ياّالغط تطس،ّإنّليّقتو واّام اإلّونتخ طسّ يّالمجبىّالوطنيّ، وابّ ّ(ح
ليّّ ّ(خ إنّ الوطني،ّ الشي يّ المجبىّ ااوم،ّي يّ لبتجمعّ يّوجبىّ المائممّ البجانّ  ؤ اإلّ

ّقتو واّام اإلّونتخ طسّ يّالمجبىّالوطنيّ،
اوناإلّالمتا وّالوعئ مّلممةّم م  يّ يّنذاّالمننو،ّإنّليّقتو واّام اإلّونتخ طسّ يّّ ّ(ف

ّلمجبىّالوطنيّ،ا
واحطسّوس مطنس،ّإ مىّالم امّالمذكو ةّ يّال اطا ّاماله،ّّّمنمواّ تولئّوناجدّ يّالتجمع،

ّقشا كّ يّالمجبىّالوطنيّاحتماإلّوسّالمي ةّالتيّ بيّ ول نّالم ممّالمذكو ة.
 : 43المادة  -

ّام اإلّالمجبىّالوطنيّالمنتخ ونّوسّططاّالمس مط،ّني:ّّ
ّّّّ- (ا وس المنتخ ونّ الوطن مّ يّّاام اإلّ لبجال مّ وااطيمّ يكدّ يعقمّ كدّ ونمينيّ ت دّ

ّالخا ج،ّطأااّا تامّنذاّالاا ونّاا ا يّيّالنظامّالماخبيّلب زب،
ّّّّ- ّ(ب تم نا لبتجمعّ يّ ميفّ نمّ اليامّ ااوطسّ وسّ الماتط ونّ بالمائم15ّّّاام اإلّ

ونميّن ت دّ وسّ المنتخ ونّ الوطنيّ المجبىّ احعماليّام اإلّ اليمفّ وسّ يّّ أتنئّ مّ
 الوعقا ّيوااطيا ّالجال مّ يّالخا جّ.
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ّ: 53المادة  -
الوطنيّّ المجبىّ ام اإلّ وسّ ممفّ الخا جّ الوطن مّ يّ لبجال مّ ا تخاح مّ فائطةّ يّ يعقمّ لالدّ
المنتخ طسّقيافلّ ن ّوجموعّالمااممّالمنبوبّشغب اّ يّالمجبىّالشي يّالوطنيّمسّكدّّ

الميتخب طسّالمنتخ طسّّالمجبىّالوطنيّّباحجا مّإلئّام اإلّّّّفائطةّإ تخاح م)الوعقمّايّوااطيم(
 لالدّيعقمّايّوااطيمّ.ّاام اإلّاا ا ططس يّ ميفّ نمّعّ تجاي ّ نمّ

وسّلاللمّّّّّئمنمواّقتونّممفّام اإلّالمجبىّالوطنيّالنا جّمسّالااممةّالمشا ّإلط اّامالهّافّ 
ّ(ّ ط عّاليمفّإلئّلاللمّام اإلّ.03)
ّ
 : 63المادة  -

ا تخابّّ خاللّ ال طصّ الخا جّ الوطن مّ يّ لبجال مّ ا تخاح مّ وااطيمّ يّ يعقمّ كدّ مبئّ  تيطسّ
الشأابّطأااّّ يالمناجبطسّ النياإلّ المناجال ّ الوطنيّمبئّجمانّ مثطدّ المجبىّ ومثبط اّ يّ

ّوسّنذاّالاا ونّاا ا يّ.20ّلب نصّالماط ةّ يّالمافةّ
 :  73المادة  -

ّئّالخنوصّف ماّقأ يّ: تمثدّصال  ا ّالمجبىّالوطنيّمب
ّإممافّالنظامّالماخبيّلبتجمعّيالمنافتمّمب نّ،ّ-
ّالمنافتمّمبئّحط اوجّممدّالمجبىّالوطنيّ،ّ-
ّالي طّمبئّا تطامّي ن طنّا تامّالاا ونّاا ا يّيالنظامّالماخبيّ،ّ-
ّالي طّمبئّ ن طذّتطا ا ّي وص ا ّيلوائ ّالمس مطّ،ّ-
ّمعّ،  م مّاانمااّالطئ ي مّلنشاطّالتّجّ-
المس مطّّّّ- يتطا ا ّ وسّ وص ا ّ ا نالتاّ لبتجمعّ الي ا  مّ يالموات ّ التوع ا ّ   م مّ

ّيويتجما ّاليا مّالي ا  مّالوطن مّيّالميل مّ،
ّ اط يّاليمدّيّاافاإلّال زنيّ يّعم عّالم اف سّ،ّ-
ّوناتشمّ اا نطّالمتتوّالوطني،ّّّ-
لبمناجبطسّ،ّّ- الينو ّ اعشتطاكّ و بغّ الميانّّ  م مّ يام اإلّيو بغّ لبمنتخ طسّ المال مّ ما ّ

ّال توومّالمنتمطسّلبتجمعّ،
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ّ  م مّاانمااّالياومّلبتالونسّالي ا يّلمناجبطسّالتجمعّ،ّ-
ّ  م مّ  ا مّال زبّف ماّقخصّاليمدّالمشتطكّيّالت ال ّوعّاا زابّااخطىّ،ّ-
ّ شتطدّالبجنمّالوطن مّلت  ططّالمس مطّ.ّ-
ّ: 83المادة ّ-

ّّ اتناه اعدّ اايلئّ يّ في  نّ ايلئّ الوطنيّ المجبىّ ا ياافّّّّ(45)قيامّ لتا نمّ الموال مّ  وواّ
ّالمس مطّ.

ّالمي ة.ق مفّااوطسّاليامّلبتجمعّوشطيعّعميلّاممالّ
ّ: 39المادة  -
ّ( يا مةّ وطةّ مافقمّ في ةّ الوطنيّ يّ المجبىّ ان01ّّقجتمعّ ينمتسّ الينمّ ااتدّ يّ مبئّ ّ)

قجتمعّ يّفي ةّا تثنائ مّمنمّاعتت اإلّبا تمماإلّوسّااوطسّاليامّلبتجمعّايّبنبوّوسّلبثيّّ
ّ(ّام ائن.2/3ّّ)

 المكتب الوطني    : الرابعالفرع 
ّ: 04المادة  -
ّالمتتوّالوطنيّنوّال طئمّالتن طذقمّلبمجبىّالوطني،ّينوّويسيلّاواونّ.ّ
ّ: 14المادة  -

ّينيّ:م واّّ( 21)إلئّّ( 17) تشتدّالمتتوّالوطنيّوسّ
ّااوطسّاليامّلبتجمعّ،ّ-ا

ّّ.ام اإلّالمتتوّالوطنّي-ب
حطسّّ اليامّوسّ ااوطسّ الماتط ونّوسّططاّ الوطنيّ المتتوّ ام اإلّ الوطنيّ المجبىّ  نتخوّ

لب زبّبماّ ط اّاا تامّالمتيبامّحتمثطدّّّّيالنظامّالماخبيام ائنّي ااّا تامّالاا ونّاا ا يّّ
 . ال زبالنياإلّيالشأابّجمسّنطئا ّ

 نوناّوسّططاّالمجبىّّ(ّ نوا ّينيّخاجيمّلتاط ي05ّّومةّم مةّالمتتوّالوطنيّخميمّ)
ّالوطنيّ.
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ّ: 24المادة  -
ّالوطنيّ.ق مفّااوطسّاليامّلب زبّاتيامّالمتتوّّ
ّ: 34المادة  -
ّقتب ّالمتتوّالوطنيّبماّقأ يّ:ّ
ّالوطنيّ،إفا ةّي يطططّوجموعّاممالّالتجمعّف ماّحطسّفي  يّالمجبىّّ-
ّ ن طذّتطا ا ّي وص ا ّالمجبىّالوطنيّّ،ّ-
ّالنشاطّالمي  ّلبتجمعّ،إممافّحط اوجّّ-
ّف ا مّويتجما ّاليا مّالوطن مّيّاحتب م مّيّالميل مّيا خاذّووت ّالتجمعّبشأ  اّ،ّ-
ّوتابيمّي نش  ّال طئا ّالااممقمّيّالم ب مّلبتجمعّ،ّ-
ّ أوطسّالطتابمّمبئّال طئا ّالم ب مّلبتجمعّ،ّ-
وخّّ- ومثب نّ يّ يّ المجالىّ وختب ّ التجمعّ يّ ونتخ يّ الوطن مّّوتابيمّ شاطّ ال طئا ّ تب ّ

ّيالم ب مّ،
 الهيئات المحلية   الثاني:الفصل 

 الجمعية العامة البلدية  األول: الفرع 
ّ: 44المادة  -
 تشتدّالجمع مّالياومّال بمقمّوسّعم عّالمناجبطسّالم  تبطسّمبئّويتوىّال بمقمّي جتمعّوطةّّّ

ّ(ّ يّالينمّحمموةّوسّاوطسّالمتتوّال بم .01يا مةّ)
 الـــمجلس البلدي :الثاني الفرع 

ّ: 54المادة  -
الجمع مّّ ططاّ وسّ ال بمقم،ّ نتخوّ ويتوىّ مبئّ لبتجمعّ الميططةّ ال طئمّ نوّ ال بم ّ المجبىّ

ّ نوا ّ.(05ّالياومّلبمناجبطسّمبئّويتوىّال بمقمّلي مةّخميمّ)
ّ.قجتمعّالمجبىّال بم ّحمموةّوسّاوطسّالمتتوّال بم 

ّق مفّالنظامّالماخبيّ شتطبمّالمجبىّال بم ّيصال  ا نّيتواممّممبنّ.
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 البلدي المكتب : الثالثالفرع 
ّ: 64المادة  -
(07ّّال طئمّالتن طذقمّلبتجمعّمبئّالميتوىّال بم ّ تشتدّوسّ أيمّ)ّالمتتوّال بم ّنّوّ

ام اإلّمبئّااتدّوسّحطن يّاوطاةّيشابّ نتخ  يّالمجبىّال بم ّوسّحطسّام ائنّلي مةّوم  اّّ
ّ(ّ نوا ّ.05خميمّ)

ّ(ّ نوا ّ.05اوطننّلي مةّوم  اّخميمّ) نتخوّالمتتوّال بم ّوسّحطسّام ائنّ
ّ تولئّاوطسّالمتتوّال بم ّ ئا مّالمتتوّال بم ّي يطططهّي و نعّالم امّمبئّام ائنّ.

 : 74المادة  -
ّ.قجتمعّالمتتوّال بم ّحمموةّوسّاوطسّالمتتوّال بم 

ّ: 84المادة  -
مبّ يننافدّ اشغالنّ قق يّ الذ ّ ال بم ّ المجبىّ اوامّ ويسيلّ ّ ال بم ّ ئّ نطبمّّالمتتوّ

ّ شاطا  اّ.
ّ: 49المادة  -
،ّ تولئّ ئا مّّّ و مفةّ يّ فق امّ ّ بم امّ لبق امّ وتخننمّ لجانّ إ شاإلّ ال بم ّ لبمتتوّ قمتسّ

ّي يطططّاممالّنذهّالبجانّام اإلّالمتتوّال بم ّ.
 : 05المادة 

ّقمتسّإ شاإلّ طيعّ يونمّخاصمّبالمناجال ّمبئّويتوىّال بمقمّمنمواّ يتمميّال طي ةّذلو.
 : 15المادة 

قيت طّاوطسّالمتتوّال بم ّالذ ّعّ تاطمّبا تطامّووامطمّمامّاعتماما ّالمتتوّيالمجبىّال بم ّ
حتيذ ّّ المأاشطّ ويسيلنّ انّ  بغّ فينّ وتتالطتطسّ لمط طسّ لب زبّ الاا و  مّ الم مفةّ يّ نوصّ

ّق اونّحذلوّلظطياّتانطةّويتاطالّوسّنذاّالمننوّ.
ّ
ّ
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 الوالئي  الــــمجلسالفرع الرابع  : 
ّ: 25المادة  -

ّالمجبىّالوعئيّنوّال طئمّالميططةّمبئّالميتوىّالوعئي،ّينوّ تشتدّوسّ:ّّ
ّام اإلّالمجبىّالوطنيّالمنتمطسّلبوعقمّ،ّ- (ا
ّال طلما ططسّالمنتمطسّلب زبّ،ّ– ّ(ب

ّاوناإلّالمتا وّال بمقمّ،ّ-ج(ّ
المنتخوّاايلّلب زبّ يّّ ئ ىّالمجبىّالشي يّالوعئيّإذاّكانّوسّال زبّايّّّّ- ّ(ف

ّنذاّالمجبىّ،
المناجبونّ يّال زبّايّالمنتخوّاايلّال زبّّّّ ؤ اإلّالمجالىّالشي  مّال بمقمّ،ّّ-ندّ(

ّ يّنذهّالمجالىّ،
ّويسيلمّالمناجال ّمبئّويتوىّكدّوتتوّحبم ّ،ّ–ي(ّ
ّويسيلّالمناجبطسّالشأابّمبئّويتوىّكدّوتتوّحبم ّ.ّّ– (ّ
ّكدّوتتوّحبم .ويسيلّاحمالمّمبئّويتوىّّّ- (

قجتمعّالمجبىّالوعئيّ  تّ ئا مّاوطسّالمتتوّالوعئيّينمتننّانّقجتمعّ يّفي ةّا تثنائ مّّ
ّمنمّاعتت اإلّ.

 : المكتب الوالئي الفرع الخامس
 : 35المادة  -

(ّ الوعقم،ّ تشتدّوسّ أيمّ التن طذقمّمبئّويتوىّ ال طئمّ الوعئيّنوّ إلئ07ّّالمتتوّ ام اإلّ ّ)
ّ(ّ نوا ّ.05م واّ نتخ  يّالمجبىّالوعئيّوسّحطسّام ائنّلممةّخميمّ)(15ّخميمّمشطةّ)

قجوّانّ الونّ شتطبمّالمتتوّالوعئيّوت منمّام اإلّ ياإلّيشأابّي ااّلب نصّالم مفةّ
ّوسّالاا ونّاا ا يّوعّال طصّمبئّا تطامّالتمثطدّالجغطا يّلبوعقمّ.20ّ يّالمافةّ

ّامّالماخبيّلبتجمع.ّّ وج ّك ف ا ّ ن طنّنذهّالمافةّ يّالنظ
لذلوّ ال طي ةّ ا تممتّ كبماّ قجتمعّ انّ قمتننّ كماّ اوطننّ الوعئيّ  تّ ئا مّ المتتوّ قجتمعّ

ّحمموةّوسّااوطسّالوعئيّ.
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ّ: 45المادة  -

 الب ّوناجبمّم وّ يّالمتتوّالوعئيّبم ممّ يطططّاح خطاطا ّي نش  ّالمناجال ّ  تّّ
ّ بنمّاوطسّالمتتوّالوعئيّ.

ّ: 55المادة  -
 نمّم وّ يّالمتتوّالوعئيّبم ممّ يطططّا خطاطّالمناجبطس40ّّّّقتب ّشابّعّ تجاي ّ ننّّ

ّالشأابّ  تّ بنمّاوطسّالمتتوّالوعئيّ.
ّ: 65المادة  -

قمتسّلبمتتوّالوعئيّإ شاإلّا واجّممدّخاصمّح جا ّو امّويطنمّيو مفةّ طا  اّام اإلّوسّ
ّالمتتوّالوعئيّ.

 ين المكتب الوالئي : أمالفرع السادس
 : 75المادة  -

قيطسّاوطسّالمتتوّالوعئيّوسّططاّااوطسّاليامّلبتجمعّوسّحطسّام اإلّالمتتوّالوعئيّكماّّ
ّقمتسّلألوطسّاليامّ يططننّوسّحطسّام اإلّالمجبىّالوعئيّإذاّاتت ئّااوطّذلوّ.

ّ: 85المادة  -
الن مّّ ح ذهّ ينيتمميّ الوعئي،ّ المتتوّ اممالّ ي نيطنّ حتنش  ّ الوعئيّ المتتوّ اوطسّ قتب ّ

المجبىّالوعئيّينتطاسّاعتماما ن،ّينوّويسيلّمسّا ياافّاعتماما ّيفي ا ّلمجبىّالوعئيّّ
ّياعتماما ّالمتتوّالوعئيّطأااّا تامّالاا ونّاا ا يّيّالنظامّالماخبيّلب زبّ.

 : 59المادة 
الوعئيّّقيتّ  المتتوّ اعتماما ّ مامّ ووامطمّ بإ تطامّ عّ تاطمّ الذ ّ الوعئيّ المتتوّ اوطسّ طّ

يالمجبىّالوعئيّالم مفةّ يّالننوصّالاا و  مّلب زبّلمط طسّوتتالطتطسّفينّانّ  بغّويسيلنّّ
ّالمأاشطّحتيذ ّق اونّحذلوّلظطياّتانطةّويتاطالّوسّنذاّالمننوّ.

ّ
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 هيئات الحزب : قواعد عمل الفصل الثالث 

 : 06المادة 
ّّ ّّّّاععتماما  نيام عميلّّّّياع تثنائ مالمي نم وشطيعّ بيمّ  ب غّ ال زبّ نطئا ّ وسّ نطئمّ لالدّ

ّّ.اممال اّإلئّام ائ اّ يّاآلعالّالم مفةّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمّع
 : 61المادة 

لبتجمعّينيّّّّاعتماما عّ ن ّّ الماخبيّ النظامّ نطئا ّال زبّإعّحتوا طّ ناح اّالم مفّ يّ
ّنااشّ. تخذّتطا ا  اّبأرب  مّام ائ اّال اجطنسّبيمّا تن اذّال

ب ا اّ يّّ المتخذةّوسّططاّاارب  مّي يانيّ يّ ن طذناّوعّا ت ان اّ بالاطا ا ّ  بتزمّااتب مّ
ّالم اعّمسّ ا  اّجمسّال طئا ّالممايلمّالتيّ نتيوّإلط اّ.

 : 26المادة 
وسّّ لتاط م اّ ا تخ ت اّ التيّ ال طئا ّ مبئّ ي شاطا  اّ اممال اّ التن طذقمّ نطبمّ ال طئا ّ  يطضّ

ّطط  اّ.
 : 36ة الماد

ّق مفّالنظامّالماخبيّلبتجمعّآعالّمامّاععتماما ّالمي نمّلب طئا ّالماخب مّلبتجمعّ.
 

 اإلنضباط والرقابة   الباب السادس: 
 االنضباط  الفصل األول:

 :  46المادة  -
ّقخ عّعم عّالمناجبطسّيالمناجال ّ يّالتجمعّلاواممّاع  أاطّيعوناّ.

ّ: 56المادة  -
 تيطسّمبئّكدّوناجدّ يّص واّالتجمعّا تطامّا تامّنذاّالاا ونّاا ا يّي ماحططّالنظامّّّ

ّلبتجمعّ.الماخبيّيكدّلوائ ّي يب ما ّالق افةّالوطن مّ
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ّ: 66المادة  -
و ب مّييطن مّق مفّ شتطب اّيممب اّي ااّّّّباع  أاطّنطئا  تولئّال ندّ يّ اع ّاحخاللّّ

ّلبتجمعّ.ماخبيّلباا ونّاا ا يّيالنظامّال
ّ: 76المادة  -
عّ تخذّاحعطاإلا ّالتأف   مّ يّ نّا ّوناجدّإعّبيمّاع تماعّإل نّي متطننّوسّ نّالم اعّّّ

ّمسّ  ينّ.
ّ وج ّك ف ا ّ ن طنّنذهّالمافةّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمعّ.

ّّقيت طّ  ضّالمثولّاوامّنطئا ّاع  أاطّخنأّعي ماّ سف ّإلئّ جمطمّالي ونمّ يّال زب
ّبن مّوستتمّإلئّراقمّال ندّالن ائيّ يّالا  مّوسّطط  اّ.

 يّ الّإصطا ّالمينيّمبئّمممّالمثولّاوامّنطئمّاع  أاطّ إ نّقيت طّ اتماّلن تنّكمناجدّّ
ّ يّص واّالتجمعّ.

 :  86المادة ّ-
من اّّ المتط أمّ الجزاإلا ّ كماّ  طسّ ي نن   اّ التأف   مّ ااخناإلّ لبتجمعّ الماخبيّ النظامّ ق مفّ

ّيالنيسّ يّتطا ا  اّ.ّاع  أاطيططدّاح المّمبئّنطئا ّ
 

 الرقابة  :الثانيالفصل 
 : 69المادة  -

 نشأّلمىّااوا مّالياومّلبتجمعّو تش مّماومّّ الب ّبالطتابمّالمنتظممّيالمي نمّلتيطططّي نش  ّّ
 نطئا ّالتجمعّمسّططننّال  صّيالتمتطنّيالمطاعيمّيممب ا ّالت ت شّالخاصم.ّّ

 :  07المادة  -
الّ  فاخدّ المما  مّ يالونائ ّ الم امّ ك ف مّ ن طذّ بمطاقأمّ لبتجمعّ الياومّ الم تش مّ زبّّ ختصّ

ع  ماّ يّالميائدّالمتيبامّبالمال مّيومتبالا ّال زبّيالتيطططّاحفا  ّي ن طذّحط اوجّالتالونس،ّّ
ّي اع ّاحخاللّباع  أاطّيالنشاطا ّيالمأاف ا ّّاععتماة مّيالي ا  مّ.
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ّ وج ّك ف ا ّ ن طنّنذهّالمافةّ يّالنظامّالماخبيّلبتجمع.ّّ
ّ:  17المادة  -

لبتجمعّالميسيلّمسّالم تش مّالياومّلب زبّوسّحطسّام اإلّالمتتوّالوطنيّّقيطسّااوطسّاليامّ
ّيّ ن يّو اونّ.

 
 الباب السابع  

   الموارد المالية للتجمع
 :  27المادة  -

ّ تالونّالموا فّالمال مّلبتجمعّوسّ:
ّاشتطا ا ّيويانما ّوناجب نّ،ّ-
ّال أا ّيّالوصاقاّيالت طما ّ،ّ-
ّيومتبالا نّ،وماخطدّ شاطا نّّ-
ّاحما ا ّيّالميامما ّالم تمبمّالتيّ امو اّالميلم،ّ-
ّاحما ا ّالينونمّالتيّقاطناّالاا ونّل ائمةّاا زابّالممثبمّ يّال طلمانّ.ّ-
ّ:  37المادة  -

ق مفّالمجبىّالوطنيّو بغّالميانما ّالينونمّلمناجبيّال زبّاام اإلّ يّال توومّّ
ّّ.ميانما ّالينونمّلأاتيّالمناجبطسيال طلما ططس،ّكماّق مفّو بغّال

 : 47المادة 
قمنتعّالتجمعّمسّ بايّفميّواليّايّواف ّبن مّوأاشطةّايّرططّوأاشطةّوسّا ّع مّاعن  مّّ

 بأ ّص مّكا تّ.
ّ: 57المادة  -

الياا نمّيّالمناولمّ يّالتجمعّلبننوصّّّيالم ا أمّيالجطفّلألوالّكقخ عّالتيطططّالماليّ
 الم يولّ.النبمّاليا نمّّيالتنظ م مّذا التشطنع مّ
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ّ: 67المادة  -
بالموا فّالمال مّبماّ يّّّاا ا يّالمتيبامق مفّااوطسّاليامّلبتجمعّك ف مّ ن طنّا تامّالاا ونّ

ّذلوّ و ني اّي يططدطناّ.
ّ

 الباب الثامن  
   أحكام خـــــاصة

ّ: 77المادة  -
 تيّإعطاإلا ّ ادّااوالكّ يّ المّال دّالا ائيّايّاح اف ّلبتجمعّي ااّلبتماحططّالاا و  مّّ

ّاليا نمّالددددم يولّ.
ّ: 87المادة  -

الاا ونّاا ا ي،ّمنمّال اعم،ّ يّالنظامّالماخبيّّ وج ّك ف مّ ن طنّي  يططّا تامّنذاّ
ّلبتجمعّ.

 
------------------ 

 
 السادس  العادي صودق على هذا القانون األساسي من طرف المؤتمر 

للمؤتمرات   الدوليبالمركز  2020ماي   28للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد يوم  
ّبالجزائر. 

 

 

ّ

 


