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 2021  التقرير األدبي لسنة

 لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري 

 

  10/10/2017ان جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي إداري مالي منذ تأسيسها في يوم 

والمتعلق بتنظيم الجمعيات. كجمعية وطنية تهدف إلى    24/09/2011مؤرخ في    88عمال بمرسوم عدد  
تطوير كاتب المحكمة لجعل قطاع العدل أداة فاعلة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية  

 والصحية هي أيضا أداة إلكتساب المهارات وتعزيز القدرات. 

تحترم في نشاطها وتمويلها الشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان والديمقراطية وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف  
بذ الكراهية والتعصب والتمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق وال تجمع األموال لدعم األحزاب  وتن

 السياسية أو المترشحين لإلنتخابات. 

 أهداف الجمعية:  

 أهداف عامة ✓

 أهداف خاصة    ✓

 األهداف العامة: ➢

التشريعي الخاص بها تقوم الجمعية بالتركيز على المتابعة لوضعية مؤسسة كاتب المحكمة كالوضع  
 وتعمل على المساهمة في تكريس قانون أساسي ينظم تلك المؤسسة. 

كما تعمل على تجميع قاعدة بيانات خاصة 
https://application.aagjustice.tn/login.php     مصدرا  لنشاط الجمعية تكون وعامة

، تقدم المقترحات وتوصي بإصالح   https://aagjustice.tnعلى الموقع االلكتروني  للمعلومات
 المؤسسة.  

 األهداف الخاصة:   ➢

 تعمل الجمعية على برمجة دراسات تتصل بمهام كاتب المحكمة وتقدم المقترحات في هذا الشأن.

https://application.aagjustice.tn/login.php
https://aagjustice.tn/
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ون المحاكم وتغطيها إعالميا وتتابع األحداث وتقدم مقترحات هادفة لتحقيق النمو المنشود  كما تتابع شؤ     
في القطاع. كما تساهم الجمعية من خالل نشاطاتها في جعل قطاع العدل أداة فاعلة في مسيرة التنمية  

 اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا لتحقيق كل ذلك تعتمد الوسائل التالية: 

اصدار منشورات ودالئل وتقارير  -ربط الصلة مع الجهات المختصة  -اعداد الدراسات  -ع المعطيات  تجمي
العدلية   المنظومة  المجتمع المدني وكذلك المنظمات الوطنية  - لتطوير  ربط عالقات مع مختلف مكونات 

ء الرأي في المواضيع  والدولية ومختلف الجمعيات والهياكل الرسمية وغيرها وتبادل الخبرات والمعلومات وابدا 
والشؤون التي تهم القطاع وكذلك قضايا الشأن العام وإقامة الدورات التكوينية والملتقيات والورشات والقيام  
بالرحالت وإصدار المطبوعات والنشريات واألشرطة المصورة والمواقع اإللكترونية وغيرها من األنشطة. وقد 

 ار بالقيام بعدة أنشطة نبوبها كاألتي: في هذا اإلط  2021عمدت الجمعية طوال سنة 

 أنشطة ثقافية ورياضة  •

 أنشطة اقتصادية    •

 أنشطة اجتماعية   •

 إبرام اتفاقيات مع أطراف متعددة •

 األنشطة الثقافية والرياضية:  ➢

" و أكواترا بهية بيتش و الخرجات الصحراوية  le chalet du lacالقيام برحالت ترفيهية على غرار: "
توزر لمدينة حزوة و الحدود الجزائرية و رحالت إلى تركيا قام بها فرع صفاقس و فرع    التي قام بها فرع

الدولة و   الوطني ألمالك  الفرع  المهدية و  الفروع : فرع  أخرى قامت بها بقية  بنزرت و رحالت ترفيهية 
" للفروع الجهوية    https://booking.aagjustice.tnالملكية العقارية و فرع بنزرت كما تم تفعيل "  

 للحجز على المنصة وإستئناف تفعيل اتفاقية البرنامج السياحي مع تركيا. 

 .2021في مارس  2تأسيس فرع جمعية رياضية من طرف فرع القصرين  •

المرحوم أحمد التواتي ترشح فريق كرة القدم المصغرة للفرع الجهوي بقبلي للدورة النهائية في دورة   •
 .17/06/2021بتاريخ 

فتح باب الترشح لإلنضمام لفريق كرة القدم للفرع الجهوي ببنزرت للمشاركة في الموسم الرياضي   •
بتاريخ    2021/2022 والعمل  والرياضة  للثقافة  الوطنية  المنظمة  وكذلك    11/09/2021صلب 

 . 2الفرع الجهوي بقفصة وكذلك الفرع الجهوي القصرين 

 .24/09/2021العبين بتاريخ  6ا عمد الفرع الجهوي ببنزرت إلى تنظيم دورة في كرة القدم كم •

باإلعالن عن فتح باب الترشح لتكوين فريق كرة طائرة نسائي   13/10/2021كذلك قامت الجمعية يوم  

https://booking.aagjustice.tn/
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 على مستوى تونس الكبرى. 

  10/2021/ 22" يوم  STTPMت "كما سجل الفرع الجهوي بقفصة إنتصارا مستحقا على نظيره جمعية إطارا 
القدم   لكرة  الصداقة  دورة  ببنزرت  الجهوي  الفرع  ونظم  يومين    6,  لمدة  و   30/10/2021العبين 

31/10/2021 . 

وبعدها تم   2021نوفمبر    05/06/07كما تمت قرعة المجموعات دورة األلعاب الوطنية بالمنستير ايام  
 تكريم الفرع الجهوي بالمنستير  على المشاركة. 

فريق  ك انتصار  أخرى على غرار  فرق  إنتصارات على  عدة  الفروع  في مختلف  الجمعية  فرق  ما سجلت 
. وإنتصار فريق الجمعية فرع جندوبة على مضيفه فريق GIANT SPORTالجمعية فرع باجة على فريق 

بين فرع  الع  6المغازة العامة كإنتصار فريق الجمعية فرع قفصة، وكذلك تتويج فريق الجمعية لكرة القدم  
 .2020/2021بنزرت بالكأس للمرة الثانية في اختمام الموسم الرياضي 

 األنشطة االقتصادية للجمعية:  ➢

قام رئيس الجمعية باإللتقاء بممثلة عن كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية في خصوص اعداد مشاريع 
 تنموية تعود بالنفع على منظوريها. 

وبتاريخ  انعقدت    16/01/2021وبتاريخ   عقارية  مشاريع  في  للنظر  واإلعمار  التهيئة  للجنة  جلسة عمل 
 تم فتح باب التسجيل لمشروع أرض الحمامات الجنوبية بجانب نزل صدر بعل. 30/01/2021

في جزئها الثالث    5كما إنعقدت جلسة لتسليم وعود بيع أراضي سيدي فرج المحمدية بن عروس القطعة عدد  
في جزئه الرابع وبعدها جلسة اخرى    5ة عامة لوعود البيع لمشروع سيدي فرج  ثم بتاريخ آخر عقدت جلس

عقدت جلسة عامة استثنائية في خصوص    19/03/2021في جزئه الخامس وبتاريخ    5لمشروع سيدي فرج  
 الشركة المدنية الفالحية جنان وإحياء تنمية العدالة.  

الفجة والمرناقية وتمت في أخر شهر ماي المصادقة وكعادتها قامت الجمعية بفتح مشاريع عقارية في منطقة  
انعقدت جلسة عامة    12/06/2021على مثال التهيئة العمرانية لسيدي فرج المحمدية بن عروس وبتاريخ  

خاصة خارقة للعادة في خصوص مشروع مقاسم قصر منارة بالحمامات الجنوبية أيضا عمدت الجمعية إلى  
ذات صبغة سكنية   مقاسم  مشروع  والغاز  فتح  المياه  وقنوات  وكهرباء  بها طرقات  تتوفر  أغير جربة  في 

 الطبيعي وشبكات الهاتف القار. 

الدولة   امالك  وزارة  مقر  إلى  بالتنقل  "أورونج"  ممثلو شركة  قام  الجمعية  مع  وبالتنسيق  أخرى  ومن جهة 
ي الجمعية باعتبارها  والشؤون العقارية للتعريف بخدمات الشركة وما تقدمه من امتيازات وتسهيالت لمنظور 
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 كما قام هؤالء بالتنقل إلى عدة محاكم لنفس الغرض.   -طرفا في اإلتفاقية المبرمة بينها وبين الجمعية  

المنخرطون بإمتيازات شتى. هكذا  اتصاالت تونس يتمتع بموجبها  اتفاقية مع شركة  الجمعية  أبرمت  كما 
  500و 300" بقيمة ZENووصوالت بطاقات وفاء"  وقامت الجمعية بتوفير دفعة هامة من "الماكار ونات" 

"  EXISTأشهر كذلك وفرت الجمعية دفعة هامة من بطاقات الوفاء "  6دينار يمكن تقسيط خالصها على مدة  
 % من قيمة المشتريات.  15يتمتع بموجبها المنخرطون بتخفيضات إلى حدود 

 إسناد التمويل العمومي للجمعيات.  التأمت دورة تكوينية تعلقت بأليات وشروط 12/11/2021وبتاريخ 

 األنشطة اإلجتماعية للجمعية:  ➢

ال يخفى على أحد ما قدمته الجمعية من خدمات جبارة تذكر فتشكر في معاضدة مجهودات الدولة للحد من  
انتشار فيروس "كورونا" فعمدت إلى تعقيم العديد من المحاكم سواء بتونس الكبرى أو داخل الواليات وذلك  

ق مع بلدية حلق الوادي كما قامت بتوفير مختلف المستلزمات الصحية بمختلف هياكل وزارة العدل  بالتنسي
 من محاكم وإدارات جهوية بمختلف واليات البالد.

رمضان بمصحة  27وحرصا منها على تكريس المد التضامني لمنخرطيها نظمت حفل ختان لألطفال ليلة 
 ف. خاصة بالعاصمة مع التكفل بجميع المصاري

إضافة إلى توزيع قفة رمضان لفائدة منظوريها من المنخرطين المحتاجين إلى يد المساعدة هذا إلى جانب  -
 دينار يقع خالصها من خالل اإلحاالت على المرتب.  500فتح باب السلفة في حدود 

طيها من كما لم يفت الجمعية استغالل الفرصة في مفتتح السنة الدراسية لتوزيع مساعدات إلى بعض منخر 
 لوازم مدرسية تشمل التالميذ من أبناء العدلية من مختلف الواليات. 

وبتاريخ   الثالث    11/12/2021هذا  السنوي  الملتقى  في  الجمعية  شاركت  الحكومة  رئاسة  من  وبدعوة 
حول دور الوداديات في تعزيز نجاعة أداء الهياكل العمومية والتوقي من شبهات الفساد    2021للوداديات  

 وكانت مشاركة ناجحة على كل المقاييس بشهادة الجميع. 

 

 

 

 :2021اإلتفاقيات المبرمة سنة  ➢
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حرصا منها على توفير الخدمات ومراعاة للظروف المادية الصعبة لمنخرطيها أبرمت الجمعية العديد من  
 االتفاقيات منها األتي: 

 بتونس:  االتفاقيات المبرمة •

 . Bahia Beachجمعية الصداقة ونزل  ابرام اتفاقية تعاون بين 2020/2021 •

مع    19/02/2021 • اتفاقية  تخفيض    Studio Hollywoodابرام  على    %  5بنسبة 
 الخدمات. 

إلى %15على تخفيض نسبته من     SERR EL OUDابرام اتفاقية مع    24/02/2021 •
 دينار.   300على مستوى قيمة المشتريات والتقسيط في الدفع إذا فاقت القيمة  20%

 ابرام عقد شراكة مع "تأمينات مغربية" على المرض.   25/02/2021 •

 . RezguiVoyagesابرام اتفاقية مع وكالة االسفار   26/02/2021 •

 ابرام اتفاقية مع شركة المغازة العامة.  01/03/2021 •

لنشر أنشطة    l’expertابرام اتفاقية مع "دار الخير" المنتجة لبرنامج تلفزي    09/03/2021 •
 الجمعية. 

 ابرام اتفاقية "باور ستار".   17/03/2021 •

 Carthage Travel Andابرام اتفاقية مع وكالة االسفار بالحمامات    24/03/2021 •
Events. 

 . LISETابرام اتفاقية مع مركز التكوين   07/04/2021 •

 .SABIابرام اتفاقية مع شركة   21/04/2021 •

 ابرام اتفاقية لمنح تذاكر لهدايا العيد.   22/06/2021 •

 ابرام اتفاقية اطارية مع الجمعية االفريقية لنشر ثقافة حقوق الطفل.   11/07/2021 •

 ابرام اتفاقية مع قرطاج الند.   30/09/2021 •

 ابرام اتفاقية شراك وتعاون مع ودادية أعوان وموظفي وزارة الصناعة  2021ديسمبر 

 و اتفاقية بين الجمعية والوكالة التونسية لالتصاالت . 
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الخاصة بتونس بتخفيضات تفاضلية    19/02/2021الجمعية يوم  كما أبرمت   اتفاقية مع مدرسة النجمة 
 % . 20تصل إلى 

 ".  ecolier librairie Bomiإضافة إلى إبرام اتفاقية مع '

 و اتفاقية مع فضاء ضحى للتجميل والحالقة وكراء فساتين األفراح . -

 ". GNVواتفاقية أبرمتها الجمعية مع الناقلة البحرية "

 ". SUFFEITULA OPTIQUEو" 2القصرين  فرعاتفاقية مبرمة بين  -

 ومكتبة مريم. فرع القصرين اتفاقية مبرمة بين 

قام   "فرع سوسة  كما  اتفاقية مع شركة  أيضا  المنزلية  للرفاهة  الشمسي  اتفاقية مع شركة  " ZOOMبإبرام 
 " .EXTRA FITNESS GYMواتفاقية مع قاعة رياضة "

و  الفرع الوطني لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وموظفي أمالك الدولة واألمالك العقارية  كما قامت رئيسة  
 % . 35السيد رامي الطرابلسي صاحب محل رامي أوبتيك بتخفيضات تصل إلى 

 مع مخبر تحاليل طبية فرع مدنين اتفاقية أبرمها  •

تطاوين  وابرام    • كإبرام  فرع  هناك  رياضة  قاعة  مع  توزرلالتفاقية  "  فرع  مع   POWERاتفاقية 
FITNESS CLUB للرياضة " 

 . اتفاقية شراكة مع الهيئة الجهوية لمصائف وسياحة الشباب فرع بنزرت  ابرام   •

برأس الجبل بنسبة تخفيض   ESPACE WEMBLYابرام اتفاقية مع الفضاء العائلي والترفيهي   •
%30. 

 % . 20بنسبة تخفيض    Hippo Land ابرام اتفاقية مع الفضاء العائلي و الترفيهي •

 %.، 40ابرام اتفاقية مع محل بيع النظارات الطبية بماطر لمنخرطيها بنسبة تخفيض  •

 % . 25ابرام اتفاقية محل بيع النظارات الطبية بماطر بنسبة تخفيض  •

 %.25برأس الجبل بنسبة تخفيض   Wien Opticابرام اتفاقية مع محل بيع النظارات الطبية  •

 %. 15بنسبة تخفيض   Para GOبيع المواد الطبية والشبه طبية  ابرام اتفاقية مع محل •

 %. 10براس الجبل بنسبة تخفيض  le chalet Du Lacابرام اتفاقية مع مطعم  •
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 .بنزرت La Casa Del Parrillas ابرام اتفاقية مع مطعم •

 %. 15ابرام اتفاقية مع محل العبيدي لبيع لعب األطفال بنسبة  •

 : بفرع بنزرت تجديد االتفاقيات المبرمة •

 %30ببنزرت لبيع النظارات الطبية بنسبة  Wali optic تجديد اتفاقية مبرمة مع محالت والي •

 تجديد اتفاقية مبرمة مع اخصائية التجميل والمكياج الشبه دائم سناء حسني بأسعار تفاضلية.  •

 %. 20بنسبة تخفيض  Fitness Firstتجديد اتفاقية مبرمة مع قاعة الرياضة  •

 تجديد اتفاقية مبرمة مع اخصائية التغذية والتخسيس صفاء الصفاقسي بأسعار تفاضلية.  •

 . بأسعار تفاضلية Omegaتجديد اتفاقية مبرمة مع المدرسة الخاصة لإلعالمية واللغات •

 % .40تجديد اتفاقية مبرمة مع أكاديمية خميس ترنان للموسيقى والفنون بنزرت بنسبة تخفيض  •

مع  تجديد   • مبرمة  بنسبة    Parc Aladin Bizerteاتفاقية  بنزرت  سالم  بسيدي  للترفيه  مركب 
 % . 30تخفيض 

 %. 40بنزرت بنسبة تخفيض  Anis et Wissalتجديد اتفاقية محل كراء فساتين العرائس  •

 بتجديد اإلتفاقية المبرمة سابقا مع مؤسسة فضاء علوم وفنون سيدي سالم. فرع بنزرت كما قام  •

" واتفاقية مع مغازة زهوة بالمهدية كما IRON BODYأبرم اتفاقية مع قاعة الرياضة "المهدية  فرع  كذلك   
 " .OFFICIEL SUMSUNG TUNISEأبرمت الجمعية اتفاقية مع شركة "

ونتمنى أن    2021هذه نبذة عن مختلف األنشطة التي قامت بها الجمعية بمختلف فروعها طوال سنة      
وَن "وذكرناه بكل أمانة    نكون قد وفينا حق الجميع ۥ َوٱْلُمْؤِمُنوَن ۖ َوَسُتَردُّ ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوُقِل ٱْعَمُلوْا َفَسَيَرى ٱَّلله

َدِة َفُيَنبِ ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ  هَٰ ِلِم ٱْلَغْيِب َوٱلشه  صدق هللا العظيم." ِإَلٰى عَٰ

 

 

 

 

 


