
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 العنـــــــوان األول                                        

 التكـــويــــن  

   :  1 لـــالفص

 سم إ األساسي جمعية أطلق عليها    قانون ة غير محدودة بين األشخاص الطبيعيين والممضيين على هذا ال تكونت لمد  

 جمعية الصداقة لكتبة المحاكم    
    الطابق 35ـــ  مركب الصمود عمارة أ مكتب ب  1938فريل  أ 9نهج   91  عنوان المقر الرئيسي للجمعية :ـــــ 

 تونس   –  1006-الرابع

 tncontact@aagjustice. : رونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االلكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن

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

 https://www.youtube.com/user/ABDERRAOUF18  :  وب ـــــــــــــى اليوتـــــــة علـــــــــــــاة الرسميـــــــــــــالقن

 https://twiter.com/aagj_tunisie  : رــة الرسمية للجمعية على تويتـــــــــالصفح

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

 //:aagjustice.tnhttps  : ةـــــــللجمعي  واب ـــــــــــــع الـــــــــــــوان موقـــــــــــــعن

 https://forum.aagjustice.tn   :  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمعي  ىد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنت

  21671261478+- 21650040400+  :  فـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــاله

 https://application.aagjustice.tn                             ة و المالية : منظومة الجمعية اإلداري

   https://booking.aagjustice.tn                       تذاكر الناقل الجوي و البحري منظومة حجز النزل و  

                      https://inscription.aagjustice.tnمنظومة اإلنخراط على الخط                    
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   :  2ل ـــالفص

 المتعلق بتنظيم الجمعيات. 2011سبتمبر  24المؤرخ في  88تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد   ـــ
ة وحقـــو  ا و فـــي نشـــاطها وتمويلهـــا مبـــادو دولـــة القـــانون والد مقراطيـــة والتعدد ـــة والشـــفا ية والمســـا الجمعيـــة تحتـــرمــــــ 

 اإلنسان.

 بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية. الجمعية تلتزمـــ  

 نتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.ال تجمع األموال أو تقدم الدعم لألحزاب أو للمرشحين إلـ الجمعية 

 :    3ل ـــالفص

بــالنهوب بالمســتوى العلمــي والوقــافي واإلجتمــاعي والمهنــي لكتبــة  جمعيــة وطنيــة شات شــ ن عــام تهــتم
 المحاكم من الصنف العدلي والمالي واإلداري ولموظفي وعملة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.

 تهدف الجمعية إلى : •

ـــ المســاهمة فــي اــقل الــزاد المعرفــي والقــانوني لكتبــة المحــاكم ولمــوظفي وعملــة وزارة أمــالك الدو    ةل
 والشؤون العقارية.

ـ المســـاهمة فـــي تنميـــة قـــدرات كتبـــة المحـــاكم ومـــوظفي وعملـــة وزارة أمـــالك الدولـــة والشـــؤون العقاريـــة  
 وإكسابهم مهارات جديدة.

ـ المســـاهمة فـــي إنفتـــام كتبـــة المحـــاكم ومـــوظفي وعملـــة وزارة أمـــالك الدولـــة والشـــؤون العقاريـــة علـــى  
 رجيا.اخالجمعيات والمنظمات شات الصلة داخليا و 

ــرطين   ــة للمنخــ ــين الظــــرو  االجتما يــ ــى تحســ ــة إلــ ــادرات الهادفــ ــع المبــ ــاش جميــ ــي إتخــ ــاهمة فــ ـ المســ
 بالجمعية.

ـ المســــاهمة فــــي خلــــق وإنعــــاي األنشــــطة االجتما يــــة واإلحاطــــة المهنيــــة لكتبــــة المحــــاكم ومــــوظفي  
 وموظفي وعملة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.

 30إقتصـاد ة شات اـبغة إجتما يـة طبقـا لمـا جـال بـو القـانون عـدد  ةممارسة أنشـطالمساهمة في  ـ   
 المتعلق باإلقتصاد االجتماعي والتضامني. 2020جوان  30المؤرخ في  2020لسنة 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

س الجمعيــة عبــر اتليــات والوســاول القانونيــةح مبــادو الحوكمــة والشــفا ية والنزاهــة وحســن التصــر  فــي ـــــ تكــر 
ــتم بم ــا تهـ ــومي كمـ ــال العمـ ــل ار المـ ــل الهياكـ ــؤولية داخـ ــادو المسـ ــل مبـ ــة وتفعيـ ــرامج والسياســـات العموميـ ــة البـ قبـ

 .والمؤسسات العمومية

 :  تحقيق األهدافالمعتمدة من الجمعية لوسائل ال •

 الحمالت التحسيسية.ـ  ✓

 الملتقيات والندوات.ـ  ✓

 . الموارد المالية المشروعةـ  ✓

 2020لســنة  30ل بــو القــانون عــدد اجـــ بعــم مشــاريع إقتصــاد ة شات اــبغة إجتما يــة طبقــا لمــا  ✓
 المتعلق باإلقتصاد االجتماعي والتضامني. 2020جوان  30المؤرخ في 

 :   آليات فض النزاعات •
فــي فــن النزاعــات العاد ــة التــي تطــرأ علــى الجمعيــة ولهــا أن تحيــل مو ــو  النــزا   تنفيذ ــةتخــتا الهي ــة الـ 

 .تعدى مشموالتهايأنظار القضال  يما  على

 :    4 لـــالفص

علــى اســم  لجمعيــة إيــدا  إعــالن بالمطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية يــنا  ل المموــل القــانوني جــب علــى 
رة فــي الغــرب عنــد إرســال مكتـــوب الجمعيــة ومو ــوعها وهــدفها ومقرهــا مرفقــا بنظيــر مــن الحجــة الرســمية المحــر  

تسـلم بطاقـة اإلعـالم بـالبلو  أو مـن تـاري   أ ـام مـن تـاري  7اإلعالم عن تكوين الجمعية وشلك فـي أجـل ال يتجـاوز 
 يوما من تاري  اإلرسال عند عدم رجو  بطاقة اإلعالم بالبلو .  30انقضال 

 :  5ل ـــالفص

يلتزم مسيرو الجمعية بإعالم الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الواول مع اإلعالم بالبلو  
جتمـاعي المـديرة أو علـى مقرهـا اإل التنفيذ ـة أو ساسي أو على هي تهـاألا  قانونهابجميع التغييرات التي أدخلت على  

 وشلك في أجل ال يتجاوز شهرا من تاري  إدخال التغيير.

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  شمل اإلعالم الفرو  واألقسام والمنظمات الوانوية التي لها عالقة بالجمعية.ـــ  
ــاول اإلعـــالم المكتو ـــة ـ ــفحة وعبـــر الموقـــع اإللكترونـــي للجمعيـــة   قـــع إعـــالم العمـــوم بهـــذه التغييـــرات عبـــر وسـ والصـ

 .الرسمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 العنوان الثاني 

 األعضاء   –االشتراك  – ةالتركيب
   :  6ل ـــالفص

 : الصداقة لكتبة المحاكم من  جمعيةتتركب 

 : كتبة محاكم عدلي إداري مالي. أعضال منخرطينــــ  

 وزارة أمالك الدولة والملكية العقارية. نمنتسبين قارين : موظفي وأعواــــ  

 منتسبين : مختلفة. ــــ  

 : مختلفة.شرفيين ــــ  

 :  7ل ـــالفص

السداســي األول  مــن كــل ســنة ويمكــن  ويــدفع فــي .دينــارا 20ملــزم بــدفع اشــتراك  ســنوي  قــدره :  كــل عضــو
 تغيير مقدار االشتراك في جلسة عامة. تنفيذ ةباقترام من الهي ة ال

   :  8ل ـــالفص

 :  شترط لعضوية الجمعية

 .أو اإلقامة في تونس الجنسية التونسيةـــ   

 سنة من العمر على األقل. 16بلو   ـــ   

 . والنظام الداخلي للجمعيةاألساسي  القانون القبول بمقتضيات ـــ   

 .السنوي  دفع معلوم االشتراك  ـــ 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
  :  9ل ـــالفص

األساســي  القــانون ون فــي الحقــو  والواجبــات وفــق بنــود و االجمعيــة متســ المنخرطــون فــي عضــالاألكــل 
ويلتزمـون بمقتضـياتو وال  جـوز مشـاركة أعضـال أو أجـرال الجمعيــة فـي إعـداد أو اتخـاش قـرارات مـن شــ نها أن 

 تؤدي إلى تعارب بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية. 

 : ويفقد صفة العضوية •
سـم روـيس الجمعيـة علـى العنـوان الرسـمي إفـي ظـر  مضـمون الواـول ب  تو ووجههـاسـتقالإم  من قـد   ـــ 

 للجمعية وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الواول مع اإلعالم بالبلو .

ر إال بعــد قترافـو غلطـة فادحـةح غيـر أن هـذا الرفـت ال  قـر  إمـن قـررت الهي ـة المـديرة رفتـو مـن أجـل  ــــ 
المديرة بالطر  القانونية وتضرب لو أجال لإلدالل ببياناتـوح وإشا تـ خر قبل الهي ة  من  باألمر  إستدعال المعني

 الحق في اتخاش قرارها بالرفت.  لتنفيذ ةهذا عن اإلدالل فللهي ة ا

 :   10ل ـــالفص

لنشاط الجمعية    ستقالة أو رفت أحد األعضال مهما كانت افتو ال يترتب عنو و ع حد  إإن وفاة أو  
عضال المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها  ألاويتعين على  

 الرفت أو االستقالة. 

   : 11ل ـــالفص

 :  وواجباتهم في المنخرطين تتمثل حقوق األعضاء

 المنخرطين : حقوق األعضاء •

 .وأنشطتها لجمعية ابحق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة  ـــ 

 الهي ة المديرة. المكتب التنفيذي و  نتخاب أعضالإحق ـــ  

 األساسي للجمعية. القانون كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخالو على  المشاركة فيحق  ـــ 

الداخلي    ـــ  النظام  و بطها  من  العامة  الجلسة  داخل  والتصويت  االقترا   طر   على  اإلطال   حق 
 . للجمعية



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 التقرير المالي.  ال  علىطحق اإلـــ  

 حق اإلطال  على مضمون تقرير مراقب الحسابات.  ـــ 
و رامجها     ـــ   و مشاريعها  للجمعية  السابق  بالنشاط  المتعلقة  المساول  بخصوص  واترال  المقترحات  تقد م  حق 

 المستقبلية. 

 المنخرطين : واجبات األعضاء •

 .السنوي  خالص معلوم اإلشتراك ـــ 

 اجبات والمهام الموكولة إليو  من برامج وأنشطة الجمعية.و لالقيام با  ـــ 

 الداخلي. نظامها و  ياألساس وقانونهاالعمل على تطبيق أهدا  الجمعية واإللتزام بلواوحها   ـــ 

 المحافظة على ممتلكات الجمعية وايانتها.  ـــ 

 . بهاإحترام القوانين المنظمة للجمعيات واإللتزام   ـــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عنوان الثالث لا

 التنظيـم اإلداري والمالــي 
 

   :12ل ـــالفص

أعضـــال ينتخــبهم األعضــال العـــاملون  08تــدير الجمعيــة هي ـــة تنفيذ ــة خــدماتها مجانيـــة وتتركــب مــن 
 سنوات. خمسة 05 انتخابا سريا أثنال جلسة عامة وشلك لمدة

 : وتسند لهم الصفات التالية •

 الجمعية.رويس   ـــ ✓
 معية المكلف بالعالقات الخارجية.جلـــ ناوب رويس ا ✓
 ـــ ناوب رويس الجمعية المكلف باللجان. ✓
 ناوب رويس مكلف باإلعالم   ـــ ✓
 الجمعية.كاتب عام   ـــ ✓
 مساعد الكاتب العام.   ـــ ✓
 الجمعية. مالمين أ  ـــ ✓
 مساعد أمين المال.  ـــ ✓

ــا  ــةح غيـــر أنـــو ال  مكـــن إعـــادة انتخـ ــين    ب ويمكـــن إعـــادة انتخـــاب الهي ـــة التنفيذ ـ أي عضـــو ألكوـــر مـــن دورتـ
 متتاليتين.  

ويشترط عدم ا طال  مؤسسي ومسيري الجمعية بمسؤولية  من الهياكل المركزية المسيرة لألحـزاب 
 السياسية أو النقابات.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 : 13ل   ـــالفص

 :  تمسك الجمعية السجالت التالية
لجمعيــة وعنـــاوينهم  با   ين ط ر المنخــ  تـــدون  يــو أســمال أعضـــال   ح ورقــي إ إلكترونــيح ســجل األعضـــال ـــــ   

 وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم. 

ـــ   ــيح ســــجلــــ ــبين والشــــرفيينح ورقــــي إ إلكترونــ ــارين والمنتســ ــبين القــ ــما المنتســ ــو أســ ــاوينهم ؤهم تــــدون  يــ وعنــ
 وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.

 .مداوالت هياكل التسييرل ورقي إ إلكترونيح حسجلـــ  

 مشاريع يدون  يو نو  النشاط أو المشرو .لالنشاطات و ل ورقي إ إلكترونيح حسجلـــ   
لمساعدات والتبرعات والهبات والواا ا مع التمييز بـين النقـدي منهـا والعينـيح ل  ورقي إ إلكترونيح  حسجلـــ   

 العمومي والخاص الوطني واألجنبي.

 سجل جرد العقارات والمنقوالت.  ـــ 

 السجالت المحاسبية.  ـــ 

 :   14ل ــــالفص

التنفيذ ـة مـرة كـل شـهر علـى األقــل وتؤخـذ القـرارات بعـد المداولـة ب غلبيـة األاـوات علـى شــرط  تجتمـع الهي ـة
 حضور نصف األعضال على األقل وعند التساوي  كون اوت رويس الجمعية مرجحا.

 تسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداوالت. ـــ  

 قا للعادة ويشترط حضور نصف األعضال بالجلسة. ا خار جتماع إ  مكن للهي ة التنفيذ ة بطلب من ثلم أعضاوها أن تعقد  ـــ 

 :   15ل ـــالفص

ســتونال القــرارات التــي هــي مــن إالمتعلقــة بالجمعيــة ب األعمــالللهي ــة التنفيذ ــة الصــالحية التامــة للقيــام بجميــع 
 مشموالت الجلسة العامة.

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 :  للهيئة التنفيذيةكما يمكن  •

 لجمعية.إعداد مشرو  النظام الداخلي ل  ـــ 

 .9النظر في قبول األعضال ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل   ـــ 

 إسناد العضوية الشر ية.   ـــ 

 اإلشن بكرال المحالت وكرال أو شرال األثاث الالزم لنشاط الجمعية.  ـــ 

 تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.  ـــ 

 حترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.إالسهر على   ـــ 

  .رام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصةإب  ـــ 

إبــرام عقــود تعــاون أو شــراكة مــع جمعيــات أو منظمــات أخــرى تنشــط علــى المســتوى الــوطني أو اإلقليمــي  ـــــ 
 والدولي.

 :   16ل ـــالفص

ــد  ــلطاتها ألحـ ــاوها أو تفـــوين جانـــب مـــن سـ ــفات أعضـ ــال تغييـــر علـــى اـ ــة التنفيذ ـــة إدخـ  مكـــن للهي ـ
القـرار المتخـذ فــي الغـرب ينبغـي أن  صـدر عـن أغلبيــة ثلوـي أعضـال الهي ـة المـديرة علــى  أعضـاوها غيـر أن

 األقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداوالت. 

 :   17ل ـــالفص

  حجر على الجمعية تنظيم أ ة تظاهرة يتم من خاللها توزيع األر ام على أعضاوها.

 تراكات األعضال.اش ـــ : وتتكون مداخيل الجمعية من

 المساعدات العمومية.   ـــ

 العاودات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.  ـــ

 التبرعات والهبات والواا ا وطنية كانت أو أجنبية.   ـــ

 وتلتزم الجمعية بصر  مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها. 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 :   18ل ـــالفص

ــادرة مـــن  ــات أو هبـــات اـ ــاعدات أو تبرعـ ــول مسـ ــة قبـ ــى الجمعيـ ــات  حجـــر علـ ــا بتـــونس عالقـ دول ال تر طهـ
 دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول. 

وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات األجنبية وتـذكر مصـدرها وقيمتهـا ومو ـوعها بإحـدى وسـاول 
أو قبولهــا. وتعلــم الكاتــب ح فــي ظــر  شــهر مــن تــاري  قــرار طلبهــا الموقع االلكترونــي للجمعيــةاإلعــالم المكتو ــة و ــ

 العام للحكومة بكل شلك بمكتوب مضمون الواول مع اإلعالم بالبلو  في نفس األجل.

 :   19ل ـــالفص

تمســـك الجمعيـــة محاســـبة طبقـــا للنظـــام المحاســـبي للمؤسســـات الجـــاري بـــو العمـــل ووفـــق المعـــايير المحاســـبية 
 الية.الخااة بالجمعيات التي  ضبطها قرار الوزير المكلف بالم

  :  20ل ـــالفص

تتم كل المعـامالت الماليـة للجمعيـة اـرفا ودخـال بواسـطة تحـويالت أو شـيكات بنكيـة أو بريد ـة إشا تجـاوزت 
 دينار وال  مكن تجزوة هذه المصاريف أو المداخيل كي ال تتجاوز القيمة المذكورة. 500 قيمتها مبلغ خمسماوة

 : 21الفصل  

دينـــار تتـــولى الجلســـة العامـــة تعيـــين مراقبـــي حســـابات ألـــف  100نوية للجمعيـــة إشا لـــم تتجـــاوز المـــوارد الســـ ــــــ
للجمعية من بين المنخرطينح من غير أعضال الهي ة المديرةح الذين لهم معرفـة بمجـاالت الماليـة والمحاسـبة والـذين 

اباتها مـن بــين يتطوعـان لـذلك. أو مــن بـين أهـل االختصــاص المتطـوعين الـذين ال ينتمــون للجمعيـة. أو مراقبـا لحســ
 المرسمين في قاومة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبالد التونسية.

مراقبا لحساباتها من بين الخبرال المحاسبين المرسمين  الجمعية  ألف دينار تعين  100إشا تجاوزت موارد الجمعية    ـــ
المرسـمين فـي قاومـة "المختصـين فـي الحسـابية" بجـدول  ي ة الخبرال المحاسبين بالبالد التونسية أو من بينهبجدول  

 مجمع المحاسبين بالبالد التونسية.

  تعين الجمعية مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من 1000.000ا السنوية مليون دينار  وفي اورة تجاوز مواردهـــ  
 بين المرسمين بجدول هي ة الخبرال المحاسبين للبالد التونسية.

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :   22ل ـــالفص

يتم تعيين عدة مراقبي حسابات من قبـل الجلسـة العامـة العاد ـة لمـدة ثـالث سـنوات غيـر قابلـة للتجديـد 
ــبين بـــالبالد  ــرال المحاسـ ــب المعـــايير التـــي تضـــبطها هي ـــة الخبـ ــة حســـابات الجمعيـــة حسـ للقيـــام بمهمـــة مراقبـ

 التونسية.

ل الجاري بـو العمـل بالنسـبة إلـى الحسابات بالرجو  إلى الجدو  يوتتكفل الجمعية بخالص أتعاب مراقب
 مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسية.

  :  23ل ـــالفص

يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلـى روـيس الهي ـة التنفيذ ـة للجمعيـة فـي أجـل 
الحسـابات وعنـد اخـتالفهم فـي  شهر ابتدال من تاري  تبليغـو القـواوم الماليـة للجمعيـة وفـي اـورة تعـدد مراقبـي

 الرأي ح جب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

 :   24ل ـــالفص

 يتعرب القواوم المالية على الجلسة العامة العاد ة للمصادقة عليها أو رفضها على  ول تقرير مراقب
 الحسابات.

بإحــدى وســاول اإلعــالم المكتو ــة و ــالموقع االلكترونــي  الحســابات  يوتنشــر الجمعيــة هــذه القــواوم مرفقــة بتقريــر مراقبــ
 للجمعية في ظر  شهر من تاري  المصادقة عليو.

  :  25ل ـــالفص

   عشر سنوات.10تحتفظ الجمعية بوثاوقها وسجالتها المالية لمدة  

 :   26ل ـــالفص

لمصــادر تمويلهــا  ســتفادة مــن المــال العمــومي تقــدم الجمعيــة تقريــرا ســنويا  شــمل واــفا مفصــالعنــد اإل
 ونفقاتها إلى داورة المحاسبات.

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 عــ وان الرابــالعن

 الجلسـة العامــــــــــــة
 :  27ل ـــالفص

 تتركـب الجلسـة العامــة العاد ـة مــن جميـع أعضـال الجمعيــة الخالصـين فــي اشـتراكاتهم وتجتمـع مــرة فـي الســنة
 الكترونــي  أ ميــلة رســالة مضــمونة الواــول و ســتدعال يوجــو لألعضــال قبــل الجلســة بخمســة عشــر يومــا بواســطإب

 .tncontact@aagjustice. صدر من هذا العنوان 

 :   28ل ـــالفص

تلتــ م الجلســة العامــة بشــرط حضــور نصــف األعضــال علــى األقــل. ويصــاد  علــى القــرارات ب غلبيــة أاــوات 

 األعضال الحا رين.

يومـا مـن تـاري  عقـد الجلسـة  15جـل أدنـاه أة ثانيـة فـي كتمـال النصـاب القـانوني تعقـد جلسـة عامـإوفي اورة عـدم 

. وتكــون مقرراتهــا نافــذة مهمــا كــان عــدد األعضــال الحا ــرين وفــي هاتــو الصــورة تنفيذ ــةاألولــى بــدعوة مــن الهي ــة ال

 تصدر القرارات ب غلبية أاوات األعضال الحا رين.

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 :  29ل ـــالفص

 : لمديرة وتتولى خاصةتستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة ا

 تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها. ـــ ✓

 مناقشة التقرير األدبي أو تعديلو والمصادقة عليو أو رفضو. ـــ ✓

 الحسابات والمصادقة عليها أو رفضها. اوم المالية على  ول تقرير مراقب مناقشة القو  ـــ ✓

 األساسي للجمعية.  القانون تنقيح  ـــ ✓

 المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.   ـــ ✓

 إقرار البرنامج للفترة المقبلة. ـــ ✓

 إقرار الميزانية التقديرية.  ـــ ✓

 قتنال العقارات الالزمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها. إ ـــ ✓

 تعيين مراقبي حسابات.  ـــ ✓

 مداولة الموا يع المرسومة بجدول األعمال.  ـــ ✓

 . المكتب التنفيذينتخاب أعضال إ ـــ ✓

 ـــ برمجة لتاري  إنتخاب الفرو  الجهوية.  ✓

 :  30 لصـــالف

ة العاد ـ   نتخـاب أعضــال إويـتم   .ة برفــع األيـدي و ب غلبيـة األاــوات تت خـذ القـرارات فـي الجلســة العامـ 
 قترا  السر ي.   وجو ا باإلالمكتب التنفيذي 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 :  31ل ـــالفص

ــة العامــــة الع ــارات تــــرخا الجلســ ــة أو التفويــــت فــــي العقــ ــاط الجمعيــ ــارات الالزمــــة لنشــ ــال العقــ ــة فــــي اقتنــ اد ــ
 األساسي وشلك ب غلبية ثلوي أعضاوها. قانونهاالتابعة لها والمصادقة على تنقيح 

  : 32 لــــالفص

  يما عدا الجلسة العامة العاد ة  مكن دعوة أعضال الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رويسها 
أو بطلــب كتــابي يوجــو إلــى رويســها مــن طــر  ثلــم األعضــال العــاملين عــن طريــق رســالة مضــمونة الواــول مــع 
اإلعالم بالبلو  على أن ال تجتمع إال بحضـور نصـف األعضـال علـى األقـل. و فـي كـل  الحـاالت ال تتخـذ القـرارات 

   أاوات األعضال الحا رين.⅔إال  ب غلبية  ثلوْي  

 

 :   33الفصـــل 

يومــا مــن تــاري  عقــد  15ي اــورة عــدم اكتمــال النصــاب القــانوني تعقــد جلســة عامــة ثانيــة فــي أجــل أدنــاه فــ
الجلسة األولى بدعوة من الهي ة التنفيذ ة تضم ثلم أعضال الجمعيـة المنخـرطين علـى األقـل. وفـي كـل  الحـاالت ال 

   أاوات األعضال الحا رين.⅔تتخذ القرارات إال  ب غلبية  ثلوْي  

    :  34صـــل الف

 : هامة منهاالمسائل التنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في 

 و تسديد شغور في الهي ة المديرة.أإشا تجاوز ثلم أعضاوها  عضال المكتب التنفيذيأ ـــ تسديد شغور في تركيبة 

 األساسي للجمعية. القانون مراجعة   ـــ

 تها القانونية.بل انقضال مد  ة النيابية للهي ة التنفيذ ة قللمد   و ع حد    ـــ

 دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزوتها.  ـــ

 الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا. حل    ـــ

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 العنوان الخامس

 األساسـي   القانون تنقيـح 
 

 :   35ل ـــالفص

 : األساسي إال القانون ال  مكن تنقيح 

  .تنفيذي أو ثلوي الهي ة المديرةقترام من أعضال المكتب الإب  ـــ

أو بطلــب كتــابي اــادر عــن ثلــم أعضــال الجمعيــة المنخــرطين علــى أقــل تقــدير موجــو  إلــى روــيس  ـــــ
ــالة مضــــمونة الواــــول مــــع اإلعــــالم بــــالبلو  و العنــــوان االلكترونــــي للجمعيــــة  أ الجمعيــــة عــــن   طريــــق  رســ

.tncontact@aagjustice. 

  :  36ل ـــالفص

قترام الخـاص بـالتنقيح فـي ن اإلما بالفصل السابق  جب أن  ضم  صورتين المنصوص عليهفي كلتا ال
جدول أعمال جلسة عامة عاد ة أو خارقة للعادة تضم نصف أعضال الجمعية المنخرطين. وفي اورة عـدم 

الجلسـة يوما من تاري  عقـد  15اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه 
األولى بدعوة من المكتب التنفيذي تضم ثلم أعضال الجمعية المنخرطين علـى األقـل. وفـي كـل  الحـاالت ال 

   أاوات األعضال الحا رين.⅔تتخذ القرارات إال  ب غلبية  ثلوْي  

 :   37ل ـــالفص

الصــيغ  ة نشــاط الجمعيــة  جــب اإلعــالم عنــو وفــقمــد   القــانون األساســيإن التنقــيح الــذي يــدخل علــى 
 أعاله. 5المنصوص عليها بالفصل 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 العنوان السادس 

الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا  حل          
 

 :  38 لـــالفص

 33ال  مكــن التصــريح بتعليــق نشــاط الجمعيــة مؤقتــا أو حلهــا بصــفة تلقاويــة إال طبقــا لمقتضــيات الفصــلين 
 المذكورين سابقا. 34و

 :   39 لـــالفص

عـن طريـق مكتـوب مضـمون الواـول  الجمعيـة يـتم إبـال  الكاتـب العـام للحكومـة بقـرار الحـل    ي اورة حـل  ف
 وتعيين مصفي قضاوي. يوما من تاري  ادور قرار الحل   30مع اإلعالم بالبلو  خالل 

تهــا ويــوز  لتزاماإتقــدم الجمعيــة ألغــراب التصــفية بيانــا ب موالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة ليعتمــد فــي الوفــال ب
المتبقــي منهــا بحســب مــا تقــرر أثنــال الجلســة العامــة المنعقــدة لهــذا الغــرب إال إشا كانــت تلــك األمــوال مت تيــة مـــن 

دها الهي ــة المختصــة المســاعدات والتبرعــات والهبــات والواــا ا فتــؤول إلــى جمعيــة أخــرى تماثلهــا فــي األهــدا  تحــد  
 للجمعية.

 

 

 


