
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية الصداقة لكتبة المحاكم

AAssssoocciiaattiioonn  DD’’aammiittiiéé  DDeess  

GGrreeffffiieerrss  DDee  JJuussttiiccee  

RReecchhttssppfflleeggeerr 



 العنـــــــوان األول        
 

 

اسم                         1الفصل   عليها  أطلق  جمعية  األساسي  القانون  هذا  هلى  الممضين  و  الطبيعيين  األشخاص  بين  محدودة  غير  لمدة  "تكونت   :                                   

 Association D’amitié Des Greffiers De Justice "                                          جمعية الصداقة لكتبة المحاكم "

 

 الطابق الرابع تونس.   30 –مركب الصمود عمارة أ مكتب ب  1938  أفريل  9نهج   91عنوان المقر الرئيسي للجمعية :  -

  contact@aagjustice.org.tn                                                                                 العنوان اإللكتروني : 

 

  https://www.facebook.com/AAGJustice                                  جمعية على الفيسبوك :الصفحة الرسمية لل

 

 https://www.youtube.com/user/ABDERRAOUF18                              القناة الرسمية على اليوتيوب :  

 

   https://twiter.com/aagj_tunisie                                                     الصفحة الرسمية للجمعية على تويتر :

 

 https://www.instagram.com/aagjusticetunisie                         الصفحة الرسمية للجمعية على إنستغرام :  

 

 https://aagjustice.org.tn                                                                           عنوان موقع الواب للجمعية : 

 

 https://justicetunisiens.tn/indes.php                                                                        منتدى الجمعية :  

 

 71261478/43114814                                                                                                         الهاتف : 
 

 

 

 

 2011سبتمبر  24المؤرخ في  88تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد  : 2الفصل 

 المتعلق بتنظيم الجمعيات  

وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق 

 اإلنسان. 

 تزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية. وتل 

 كما ال تجمع األموال أو تقدم الدعم لألحزاب أو للمرشحين النتخابات وطنية أو جهوية أو محلية. 
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: "جمعية وطنية ذات شأن عام تهتم بالنهوض بالمستوى العلمي و الثقافي و االجتماعي و المهني لكتبة المحاكم 3الفصل  
 لموظفي و عملة وزارة أمالك الدولة و الملكية العقارية  .  من الصنف العدلي و المالي و اإلداري و 

المساهمة في صقل الزاد المعرفي و القانوني لكتبة المحاكم و لموظفي و عملة وزارة أمالك الدولة    -:    تهدف الجمعية الى
 و الملكية العقارية . 

أم- المحاكم و موظفي و عملة و عملة وزارة  االمساهمة في تنمية قدرات كتبة  الملكية  الدولة و  إكسابهم الك  لعقارية و 
 . مهارات جديدة

المساهمة في انفتاح كتبة المحاكم و موظفي و عملة وزارة أمالك الدولة و الملكية العقارية على الجمعيات و المنظمات   -
 ذات الصلة داخليا و خارجيا .  

 المساهمة في اتخاذ جميع المبادرات الهادفة الى تحسين الظروف االجتماعية للمنخرطين بالجمعية .  -
إنعا  - أمالك  المساهمة في خلق و  موظفي و عملة وزارة  المحاكم و  لكتبة  المهنية  اإلحاطة  االجتماعية و  األنشطة  ش 

 الدولة و الملكية العقارية . 
المؤرخ    2020لسنة    30المساهمة في ممارسة أنشطة إقتصادية ذات صبغة إجتماعية طبقا لما جاء به القانون عدد    -

 التضامني . المتعلق باالقتصاد االجتماعي و  2020جوان  30في 
المال    - التصرف في  النزاهة و حسن  الشفافية و  الحوكمة و  القانونية ، مبادئ  الوسائل  الجمعية عبر اآلليات و  تكرس 

 العمومي كما تهتم بمراقبة البرامج و السياسات العمومية و تفعيل مبادئ المسؤولية داخل الهياكل و المؤسسات العمومية . 
 قاللية هيئة كتابة المحكمة. المساهمة في الدفاع عن است -

 الوسائل المعتمدة من الجمعية لتحقيق األهداف :   •
 .   الحمالت التحسيسية -
 الملتقيات و الندوات  .  -
 الموارد المالية المشروعة .   -
إقتصادية ذات صبغة إجتماعية  - القانون عدد    بعث مشاريع  لما جاء به  جوان    30المؤرخ في    2020لسنة    30طبقا 

 المتعلق باالقتصاد االجتماعي التضامني .  2020
 آليات فض النزاعات :   •

أنظار   على  النزاع  موضوع  تحيل  أن  لها  و  الجمعية  على  تطرأ  التي  العادية  النزاعات  فض  في  التنفيذية  الهيئة  تخص 
 . القضاء فيما يتعدى مشموالتها 

 

 

التونسية  4الفصل   للجمهورية  الرسمية  بالمطبعة  إعالن  إيداع  الجمعية  يمثل  من  كل  على  يجب   :

المحررة في  الرسمية  الحجة  الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من  اسم  ينص على 



أيام من تاريخ    7ال يتجاوز  الغرض عند إرسال مكتوب اإلعالم عن تكوين الجمعية وذلك في أجل  

يوما من تاريخ اإلرسال عند عدم رجوع بطاقة   30قة اإلعالم بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء  تسلم بطا

 اإلعالم بالبلوغ.  

يوما من تاريخ    30قة اإلعالم بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء  أيام من تاريخ تسلم بطا  7ال يتجاوز  

 اإلرسال عند عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ.  

مضمون   :5الفصل   مكتوب  طريق  عن  للحكومة  العام  الكاتب  بإعالم  الجمعية  مسيرو  يلتزم 

أو على   األساسي  نظامها  أدخلت على  التي  التغييرات  بالبلوغ بجميع  اإلعالم  مع   هيئتهاالوصول 

او إدخال   التنفيذية  تاريخ  من  شهرا  يتجاوز  ال  أجل  في  وذلك  االجتماعي  مقرها  على  أو  المديرة 

 التغيير. 

 ويشمل هذا اإلعالم الفروع واألقسام والمنظمات الثانوية التي لها عالقة بالجمعية. 

إللكتروني للجمعية  كما يقع إعالم العموم بهذه التغييرات عبر وسائل اإلعالم المكتوبة وعبر الموقع ا 

 . و الصفحة الرسمية

 العنوان الثاني
 األعضاء  –االشتراك  –التركيب 

 

 تتركب جمعية الصداقة لكتبة المحاكم من:  : 6الفصل  

 أعضاء منخرطين : كتبة محاكم عدلي إداري مالي . -

 منتسبين قارين: موظفي و أعوان وزارة أمالك الدولة و الملكية العقارية .   -

 منتسبين : مختلفة .   -

 شرفيين : مختلفة .  -

 
السداسي األول  من  في ويدفع  دينار   20سنوي( قدره :    ملزم بدفع اشتراك ) كل عضو :7الفصل  

 تغيير مقدار االشتراك في جلسة عامة.  تنفيذيةويمكن باقتراح من الهيئة ال كل سنة 
 



 
 

 يشترط لعضوية الجمعية:  :8الفصل  

 الجنسية التونسية أو اإلقامة في تونس. -

 سنة من العمر على األقل. 16بلوغ   -

 .  و النظام الداخلي القبول بمقتضيات النظام األساسي كتابة -

 االشتراك. دفع معلوم  -
 

كللللل أعضللللاء الجمعيللللة متسللللاوون فللللي الحقللللوق والواجبللللات وفللللق بنللللود النظللللام األساسللللي  :9الفصللللل 

ويلتزمللون بمقتضللياته وال يجللوز مشلللاركة أعضللاء أو أجللراء الجمعيللة فلللي إعللداد أو اتخللاذ قللرارات ملللن 

 شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.  

 ة العضوية:ويفقد صف

من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعيللة علللى العنللوان الرسللمي   - 

 للجمعية وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

إال بعللد  من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غيللر أن هللذا الرفللت ال يقللرر  - 

المعنللي بللاألمر بللالطرق القانونيللة وتضللرب للله أجللال لللإدالء ببياناتلله، و ذا  تنفيذيللةال الهيئللة أن تستدعي 

 الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.    لتنفيذيةتأخر هذا عن اإلدالء فللهيئة ا 

 
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد األعضاء مهما كانت صفته ال يترتب عنه وضع حد   : 10الفصل  

أجلها لن حل  التي  اشتراكاتهم  دفع  المرفوتين  أو  المستقيلين  األعضاء  على  ويتعين  الجمعية  شاط  
 واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو االستقالة.

 
 تتمثل حقوق األعضاء وواجباتهم في:   :11الفصل 



 ونشاطها.حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية  -

 الهيئة المديرة.   المكتب التنفيذي و حق انتخاب أعضاء -

 حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على النظام األساسي للجمعية .  -

حق اإلطالع على طرق االقتراع والتصويت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي   -    

 للجمعية  

 التقرير المالي.    حق   اإلطالع على -   

 حق اإلطالع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.  -

للجم  -     السابق  المتعلقة بالنشاط  المسائل  المقترحات واآلراء بخصوص  عية وبمشاريعها حق تقديم 

 وبرامجها  المستقبلية. 

 * واجبات العضو:       
 

 خالص معلوم اإلشتراك. -

 القيام بالواجبات والمهام الموكولة إليه ضمن برامج وأنشطة الجمعية. - 

 والداخلي.    ياألساسالعمل على تطبيق أهداف الجمعية واإللتزام بلوائحها ونظاميها  - 

 المحافظة على ممتلكات الجمعية وصيانتها. - 

 إحترام القوانين المنظمة للجمعيات واإللتزام بالنظامين األساسي والداخلي للجمعية.   -

 العنوان الثالث
 التنظيلم اإلداري والمالللي  

انتخابا سريا أثناء    08تدير الجمعية هيئة تنفيذية خدماتها مجانية و تتركب من    : 12الفصل   أعضاء ينتخبهم العاملون 
 .  سنوات 05جلسة عامة و ذلك لمدة خمسة 

 و تسند لهم الصفات التالية :  
 رئيس الجمعية .   •



 نائب رئيس الجمعية المكلف بالعالقات الخارجية.   •
 نائب رئيس الجمعية المكلف باللجان .   •
 نائب رئيس الجمعية المكلف باإلعالم .  •
 كاتب عام الجمعية .  •
 مساعد الكاتب العام .  •
 أمين مال الجمعية .   •
 مساعد أمين المال.   •

 و يمكن إعادة انتخاب الهيئة التنفيذية، غير أنه ال يمكن إعادة انتخاب أي عضو ألكثر من دورتين متتاليتين . 
أو   السياسية  لألحزاب  المسيرة  المركزية  الهياكل  ضمن  بمسؤولية  الجمعية  مسيري  و  مؤسسي  اضطالع  عدم  يشترط  و 

 النقابات  . 
 

 تمسك الجمعية السجالت التالية:   : 13 الفصل 
 

 سجل األعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم. -
 

 سجل مداوالت هياكل التسيير.  -
 
 سجل النشاطات والمشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.  - 
 
العمومي   -  والعيني،  منها  النقدي  بين  التمييز  مع  والوصايا  والهبات  والتبرعات  المساعدات  سجل 

 والخاص الوطني   واألجنبي. 
 

 سجل جرد العقارات والمنقوالت.  -
 

 السجالت المحاسبية.  -
 
 



 
ال   :14الفصل   الهيئة  المداولة بأغلبية    تنفيذيةتجتمع  القرارات بعد  مرة كل شهر على األقل وتؤخذ 

رئيس   صوت  يكون  التساوي  وعند  األقل  على  األعضاء  نصف  حضور  شرط  على  األصوات 
 الجمعية مرجحا.

 وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداوالت.  
ال  للهيئة  حضور   تنفيذيةويمكن  ويشترط  للعادة  خارقا  اجتماعا  تعقد  أن  أعضائها  ثلث  من  بطلب 

 نصف األعضاء بالجلسة. 
 

الصالحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء   تنفيذيةللهيئة ال   :15الفصل 

 القرارات التي هي من مشموالت الجلسة العامة.

 

 كما يمكن لها: 

لداخلي للجمعية. إعداد مشروع النظام ا  -  

. 9النظر في قبول األعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل  -  

إسناد العضوية الشرفية.   -  

اإلذن بكراء المحالت وكراء أو شراء األثاث الالزم لنشاط الجمعية.  -  

تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.  -  

السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها. -  

عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة إبرام  -  

إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو  -

 اإلقليمي والدولي. 

 



ال   :   16الفصل   للهيئة  من   تنفيذية يمكن  جانب  تفويض  أو  أعضائها  صفات  على  تغيير  إدخال 

سلطاتها ألحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء 

 الهيئة المديرة على األقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداوالت.  

 من خاللها توزيع األرباح على أعضائها.يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم  :  17الفصل 

 وتتكون مداخيل الجمعية من: 

 اشتراكات األعضاء.  -

 المساعدات العمومية.   -

 العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها. -

 التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية.   -

 ت التي تحقق أهدافها. وتلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطا  

يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول ال تربطها   :18الفصل  

 بتونس عالقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.  

وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات األجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى 

وب  المكتوبة  اإلعالم  قرار  وسائل  تاريخ  من  شهر  ظرف  في  وجد،  إن  للجمعية  االلكتروني  الموقع 

اإلعالم  مع  الوصول  مضمون  بمكتوب  ذلك  بكل  للحكومة  العام  الكاتب  وتعلم  قبولها.  أو  طلبها 

 بالبلوغ في نفس األجل. 

 
 

ووفق   :19الفصل   العمل  به  الجاري  للمؤسسات  المحاسبي  للنظام  طبقا  محاسبة  الجمعية  تمسك 
 المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية. 

 



 
 

تتم كل المعامالت المالية للجمعية صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو شيكات بنكية أو    :20الفصل  
دينار وال يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل    500قيمتها مبلغ خمسمائة  بريدية إذا تجاوزت

 كي ال تتجاوز القيمة المذكورة.
 

 : 21الفصل 
 

دينار تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي   100.000إذا لم تتجاوز الموارد السنوية للجمعية  -
الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجاالت حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء 

المالية والمحاسبة والذين يتطوعان لذلك. أو من بين أهل االختصاص المتطوعين الذين ال ينتمون 
للجمعية. أو مراقبا لحساباتها من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع  

 المحاسبين بالبالد التونسية. 
 

ألف دينار تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين   100تجاوزت موارد الجمعية  إذا    -
المرسمين بجدول              هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية أو من بين المرسمين في 

 قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبالد التونسية. 
 

تجاو  - صورة  )وفي  دينار  مليون  السنوية  مواردها  عدة   1000.000ز  أو  مراقبا  الجمعية  تعين   )
 مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبالد التونسية. 

 
الجلسة العامة العادية لمدة ثالث   :22الفصل   يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل 

سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة 
 الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية. 

إلى   بالرجوع  الحسابات  مراقب  أتعاب  بخالص  الجمعية  بالنسبة  وتتكفل  العمل  به  الجاري  الجدول 
 إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسية. 

 



ال   :23الفصل   الهيئة  رئيس  و لى  للحكومة  العام  الكاتب  إلى  تقريره  الحسابات  مراقب   تنفيذيةيرفع 
مر  تعدد  صورة  وفي  للجمعية  المالية  القوائم  تبليغه  تاريخ  من  ابتداء  شهر  أجل  في  اقبي  للجمعية 

 الحسابات وعند اختالفهم في الرأي ،يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
 

تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على   :24الفصل 
 ضوء تقرير مراقبة الحسابات. 

الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة  
 االلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه. 

 ( عشر سنوات. 10تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجالتها المالية لمدة ):  25الفصل 
 

وصفا  :26الفصل   يشمل  سنويا  تقريرا  الجمعية  تقدم  العمومي  المال  من  االستفادة  مفصال   عند 
 لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. 

 
 
 

 العنوان الرابع 
 الجلسلة العامللللللللللللة  

 
تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم   :27الفصل 

وتجتمع مرة في  السنة .. باستدعاء يوجه لألعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة رسالة  

 يصدر من هذا العنوان الكتروني     أيميلمضمونة الوصول و  

contact@aagjustice.org.tn 

على    : 28الفصل   ويصادق  األقل.  على  األعضاء  نصف  حضور  بشرط  العامة  الجلسة  تلتئم 

 القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. 

mailto:info@greffierstunisiens.org.tn


يوما من تاريخ    15وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه  

ال  الهيئة  من  بدعوة  األولى  الجلسة  نافتنفيذية عقد  مقرراتها  وتكون  األعضاء .  عدد  كان  مهما  ذة 

 الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. 

 تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:   :29الفصل 

 تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها . -

 والمصادقة عليه أو رفضه.  مناقشة التقرير األدبي أو تعديله -

 مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها.  -

 تنقيح النظام األساسي للجمعية.  -

 المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.   -

 إقرار البرنامج للفترة المقبلة.  -

 إقرار الميزانية التقديرية.  -

 ت الالزمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها. اقتناء العقارا  -

 تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.  -

 مداولة المواضيع المرسومة بجدول األعمال.  -

 . المكتب التنفيذيانتخاب أعضاء  -

 برمجة لتاريخ انتخاب الفروع .  -

الفصل30: تّتخذ القرارات في الجلسة العاّمة العادّية برفع األيدي و بأغلبية األصوات . ويتّم   

وجوبا باالقتراع السّري.    مكتب التنفيذي انتخاب أعضاء ال   

 

 



 

الفصل 31:  ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعية أو التفويت 

لمصادقة على تنقيح نظامها األساسي وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها. في العقارات التابعة لها وا  

فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة  :  32الفصل  

للعادة بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث األعضاء العاملين عن 

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ على أن ال تجتمع إال بحضور نصف األعضاء طريق رسالة مضمونة  

( ثلثْي  بأغلبية   إاّل  القرارات  تتخذ  ال  الحاالت  كّل  في  و  األقل.  األعضاء ⅔على  أصوات   )

 الحاضرين. 

النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه    : 33الفصل    15وفي صورة عدم اكتمال 

 منخرطينتضم ثلث أعضاء الجمعية ال   تنفيذيةد الجلسة األولى بدعوة من الهيئة ال يوما من تاريخ عق

 ( ثلثْي  بأغلبية   إاّل  القرارات  تتخذ  ال  الحاالت  كّل  وفي  األقل.  األعضاء ⅔على  أصوات   )

 الحاضرين. 

 تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها::  34الفصل 

او تسديد شغور في   إذا تجاوز ثلث أعضائها  اء المكتب التنفيذياعضتسديد شغور في تركيبة    -

   الهيئة المديرة .

 مراجعة النظام األساسي للجمعية .  -

 قبل انقضاء مدتها القانونية.  تنفيذيةوضع حد للمدة النيابية للهيئة ال -

 دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها . -

تعليق نشاطها مؤقتا.حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو  -  

 



 العنوان الخامس 
 تنقيـح النظـام األساسـي 

 
 
 
 الفصل 35:  ال يمكن تنقيح النظام األساسي إال:

 
 أعضاء المكتب التنفيذي  أو ثلثي الهيئة المديرة باقتراح من  -

على أقل تقدير موجه  إلى رئيس   لمنخرطينأو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية ا  -
او العنوان االلكتروني للجمعية     ضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغالجمعية عن   طريق  رسالة م

contact@aagjustice.org.tn 
 

لسللللابق يجلللب أن يضللللمن االقتللللراح فللللي كلتلللا الصللللورتين المنصللللوص عليهملللا بالفصللللل ا  :36الفصلللل 
الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعللادة تضللم نصللف أعضللاء الجمعيللة 

. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانيللة خارقللة للعللادة فللي أجللل منخرطينال 
تضللم ثلللث أعضللاء الجمعيللة  لتنفيذيالمكتب ا يوما من تاريخ عقد الجلسة األولى بدعوة من  15أدناه  

( أصلللللوات ⅔عللللللى األقلللللل. وفلللللي كلللللّل الحلللللاالت ال تتخلللللذ القلللللرارات إاّل بأغلبيلللللة  ثلثلللللْي ) منخللللرطينال 
 األعضاء الحاضرين.

 
الفصل 37:  إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب اإلعالم عنه وفق 

أعاله. 5الصيغ المنصوص عليها بالفصل   
 

 العنوان السادس  
حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها                  

 مؤقتا 
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بصلللللفة تلقائيلللللة إال طبقلللللا ال يمكلللللن التصلللللريح بتعليلللللق نشلللللاط الجمعيلللللة مؤقتلللللا أو حلهلللللا  :38الفصلللللل

 المذكورين سابقا. 34و 33لمقتضيات الفصلين  

في صورة حل الجمعية يتم إبالغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب    : 39الفصل

يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصفي    30مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ خالل  

 قضائي. 

 

اض التصللفية بيانللا بأموالهللا المنقولللة وغيللر المنقولللة ليعتمللد فللي الوفللاء بالتزاماتهللا وتقللدم الجمعيللة ألغللر 

ويللوزع المتبقللي منهللا بحسللب مللا تقللرر أثنللاء الجلسللة العامللة المنعقللدة لهللذا الغللرض إال إذا كانللت تلللك 

األمللوال متأتيللة مللن المسللاعدات والتبرعللات والهبللات والوصللايا فتللؤول إلللى جمعيللة أخللرى تماثلهللا فللي 

 هداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.األ

 

 

 


