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 النظام األظألسمم
 ــــــــــــــــــــــــــسجمعيةمبيتـــ

 

المانون األساسً  كافة فصول هذا المانون األساسً ٌلغً و ٌعوض
 28الذي تمت المصادق علٌه بممتضى الجلسة التأسٌسٌة بتارٌخ 

  2012مارس 

 

 

 العنوان األول

 -التكوٌن-

 

 لجمعٌةاالسم الرسمً ل :الفصل األول

ة أطلك يتكونت بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن و الممضٌٌن على هذا النظام األساسً جمع 

 ".بٌتـــــــــً"علٌها اسم 

 الممر الرئٌسً للجمعٌة :الفصل الثانً

, حً الحدائك, نهج دمحم علً جناح, 10: "رئٌسٌا لها بالعنوان التالًتتخذ الجمعٌة ممرا 

 ."تونس 1002

 اإلطار المرجعً لنشاط الجمعٌة: الفصل الثالث
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 2011سبتمبر  24المؤرخ فً  88وفك أحكام المرسوم عدد " بٌتــــً"تنشط جمعٌة 

مبادئ دولة المانون والدٌممراطٌة  تموٌلهاالمتعلك بتنظٌم الجمعٌات و تحترم فً نشاطها و 

وتلتزم بعدم الدعوة للعنؾ و الكراهٌة و  اإلنسانو التعددٌة و الشفافٌة و المساواة و حموق 

تمدم الدعم  أوجهوٌة كما ال تجمع األموال  أوالتعصب و التمٌٌز على أسس دٌنٌة أو جنسٌة 

 .لألحزاب أو للمرشحٌن النتخابات وطنٌة أو جهوٌة أو محلٌة

 أهداف الجمعٌة: الفصل الرابع

 :إلى" بٌتــــً"تهدؾ جمعٌة 

تمدٌم السند إلى النساء المستضعفات و الفمٌرات و المتسوالت بال مأوى بتمكٌنها  -

بصفة مؤلتة من مأوى و بتمدٌم الخدمات إلٌها من استمبال و إنصات و توجٌه و 

تدرٌب إلى استعادة لواها الجسدٌة و النفسٌة و تعزٌز لدراتها من اجل عٌش كرٌم 

التهمٌش و الهشاشة االلتصادٌة و  و االحتفاظ بها من الولوع مرة أخرى فً

 .االجتماعٌة

و البشري  يالجوار العمراناالجتماعٌة و االلتصادٌة فً  األنشطةالحث من خالل  -

للبٌت على تنشٌط الوحدة بإشران السكان و المهنٌٌن و الشراكة المحلٌة مما ٌمكن 

 .المستفٌدات من لدر من الدخل ٌضمن استماللٌتهن

 تحمٌك أهداف الجمعٌة وسائل: خامسالفصل ال

تلتزم الجمعٌة بالمٌام بجمٌع مهامها وفما لموانٌن البالد و احترام حموق اإلنسان و المبادئ 

 .العامة للمانون و العمل على أسس الشفافٌة و الدٌممراطٌة و الحكم الرشٌد

الالزمة لتحمٌك ؼاٌتها من  األنشطةو تتخذ الجمعٌة كل المرارات و التدابٌر و تموم بكل 

 :بٌنها

و  اإلدارٌةو التحمٌمات المٌدانٌة االجتماعٌة و المالٌة و  اإلجراءاتكل  اتخاذ -

االلتصادٌة و المؤسساتٌة و المانونٌة و ؼٌرها من األعمال و الدراسات و البحوث 

 .األولٌة الالزمة لتنفٌذ مشروعها

 .و المالً للمشروع و تنفٌذه دارياإلالتصور العملً و المانونً و المؤسساتً و  -
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و توجبه و تدرٌب  إنصاتمن استمبال و  المأوىتحدٌد برنامج خدمات و أنشطة  -

 .فً تشاور وثٌك مع المهنٌٌن و الخبراء و عناصر المجتمع المدنً و تنفٌذها

المرالبة و اإلشراؾ على العملٌات المادٌة و المانونٌة لبدء المشروع و تفعٌله و  -

 .استمراره واستمراره ىالسهر عل

إنشاء هٌاكل و وحدات إدارة و تصرؾ البٌت و انتداب مسٌرٌها و تدرٌبهم على  -

 .وظائفهم واإلشراؾ علٌهم

ورشات عمل و تفكٌر و تدرٌب و منالشة فً المجال االجتماعً و  تنظٌم -

االلتصادي والثمافً و الصحً و الحمولً و فً كل المجاالت المتعلمة بإٌواء النساء 

 .المستضعفات

اتخاذ كل األعمال المادٌة و المانونٌة لتعزٌز لدرات النساء و تركٌز استماللٌتهن  -

 .االلتصادٌة و االجتماعٌة

 مدة الجمعٌة: لسادسالفصل ا

 .مدة الجمعٌة ؼٌر محدودة

 العنوان الثانً

 -واجبات و حموق األعضاء ،العضوٌة-

 

 األعضاء: الفصل السابع

 .أعضاء ناشطٌن و أعضاء شرفٌٌن أعضاء مؤسسٌن، تتركب الجمعٌة من

 األعضاء المؤسسون: الفصل الثامن

ٌعملون بصفة مؤلتة و مجانٌة إلى هم األعضاء المبادرون بالمشروع التأسٌسً و الذٌن 

ٌتمتع األعضاء المؤسسون بنفس حموق األعضاء . حٌن انعماد الجلسة العامة التأسٌسٌة

 .النشطٌن و ٌخضعون إلى نفس واجباتهم

 شرفٌوناألعضاء ال: التاسعالفصل 
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صفة عضو شرفً لألشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الذٌن  العادٌة الجلسة العامةتمنح 

للجمعٌة و ذلن بالتراح من الهٌئة المدٌرة ٌتم إدراجه بجدول أعمال وا خدمات متمٌزة لدم

 .الجلسة

ٌكون األعضاء الشرفٌون اللجنة الشرفٌة التً تتمتع بصفة مالحظ بالجلسات العامة مع 

 .حك إبداء الرأي دون تصوٌت

 األعضاء الناشطون: العاشرالفصل 

 من لبل الجلسة العامة السنوٌةتمنح الهٌئة المدٌرة صفة عضو ناشط بعد المصادلة علٌه  

 :لكل مترشح توفرت فٌه الشروط التالٌة

 متحصل على الجنسٌة التونسٌة أو اإللامة فً تونس؛ -

 أن ٌكون بلػ من العمر ثمانٌة عشر سنة على األلل؛ -

 ؛و مٌثاق الجمعٌة داخلًالنظام الكون لبل كتابٌا بالنظام األساسً، أن ي  -

 .فً الجمعٌة السنوي أن ٌكون لد دفع معلوم االشتران -

 معلوم االشتران: الحادي عشرالفصل 

 . دٌنارا 60كل عضو نشط ملزم بدفع معلوم اشتران سنوي لدره 

 فمدان صفة العضو بالجمعٌة: الثانً عشرالفصل 

 :ٌفمد صفة العضو بالجمعٌة

 كل من لدم استمالته؛ -

و ٌتم النظر . لترافه خطأ فادحاإلؽاء عضوٌته اثر الررت الهٌئة المدٌرة  كل من  -

نهائٌا من لبل الجلسة العامة السنوٌة دون إعطاء حك التصوٌت  اإللؽاءفً لرارت 

 .إلؽاء عضوٌتهالمزمع  للشخص

 حموق األعضاء الناشطٌن: الثالث عشرالفصل 

 :ٌتمتع األعضاء الناشطون بالحموق التالٌة
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لم ٌلتزم بدفع  كل عضوؼٌر أنه ٌفمد هذا الحك . حك التصوٌت فً الجلسات العامة -

 اشتراكاته السنوٌة؛

 حك الترشح لعضوٌة الهٌئة المدٌرة؛ -

 المشاركة فً أنشطة الجمعٌة؛ -

 تمدٌم  االلتراحات و المالحظات من أجل تطوٌر عمل الجمعٌة؛ -

 الحضور والمشاركة فً كل الجلسات العامة؛ -

ى المعلومات و البٌانات و التمارٌر المالٌة و ؼٌرها المتعلمة بأنشطة الحصول عل -

 .الجمعٌة

 واجبات األعضاء الناشطٌن: عشر رابعالفصل ال

 دفع معلوم االشتران بصفة منتظمة؛ -

 حضور الجلسات العامة؛ -

إبداء الرأي و المشاركة الفعلٌة فً مداوالت الجلسات العامة و التصوٌت على  -

 لراراتها؛مشارٌع 

 المشاركة فً فعالٌات و أنشطة الجمعٌة؛ -

 احترام مبادئ الجمعٌة و أهدافها؛ -

 االنضباط و االلتزام بمرارات الجمعٌة و العمل على تنفٌذها؛ -

 احترام ممتضات المانون األساسً و التٌد بالنظام الداخلً؛ -

 التحلً باألخالق الحمٌدة و السلون الواعً و المسؤول؛ -

 .الحفاظ على أسرار الجمعٌة و كافة المعطٌات الشخصٌة ألعضائها -

 

 العنوان الثالث

 -التنظٌم اإلداري و المالً-

 

 الهٌكل التنظٌمً: الفصل الخامس عشر
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 :النظام األساسًتباعا وفك هذا  إلٌهاتدٌر الجمعٌة الهٌاكل التالٌة وفك االختصاص الموكل 

 الجلسة العامة الخارلة للعادة؛ -1

 الجلسة العامة العادٌة؛ -2

 الهٌئة المدٌرة؛ -3

 المجلس االستشاري؛ -4

 .لجنة المتابعة -5

 الفرع األول

 -الجلسة العامة الخارلة للعادة-

 

 االختصاص: الفصل السادس عشر

 :تنظر الجلسة العامة الخارلة للعادة فً المسائل التالٌة

 للجمعٌة؛ األساسًمراجعة النظام  -

 تأسٌس شبكة جمعٌات؛ -

 الجمعٌة و تصفٌة مكاسبها؛حل  -

 الدعوة إلى جلسة عامة خارلة للعادة: الفصل السابع عشر

على ٌوما  15فً ظرؾ  و ذلن الدعوة إلى جلسة عامة خارلة للعادة الهٌئة المدٌرة ب عهدتت

الصحؾ  بإحدىانعمادها عن طرٌك إعالم ٌعلك بممر الجمعٌة و ٌصدر لبل تارٌخ األلل 

عوات للجلسة العامة الخارلة للعادة عن طرٌك البرٌد االلكترونً و ، كما ترسل الدالٌومٌة

 .اإلرسالٌات المصٌرة لكل أعضاء الجمعٌة المعنٌٌن بالمشاركة

 .ٌجب أن ٌذكر فً اإلعالن تارٌخ االجتماع و مكانه و جدول أعمالهو 

 يمن لبل ثلث بطلب الهٌئة المدٌرة أو لبل بمبادرة من الدعوة لجلسة عامة خارلة للعادة تتم

مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ  مكتوب عن طرٌكاألعضاء النشطٌن بالجمعٌة 
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و فً صورة عدم االستجابة لطلبهم فً ظرؾ شهر من تارٌخ . موجه إلى رئٌس الجمعٌة

 . تتم الدعوة للجلسة العامة الخارلة للعادة عن طرٌك وكٌل معٌن من المحكمةتسلم المكتوب 

 .خالفا للصٌؽة المبٌنة أعاله ٌمكن إبطالها و كل جلسة تدعى

و تضع الهٌئة المدٌرة على ذمة األعضاء  ٌتم تحدٌد جدول األعمال من لبل صاحب الدعوة

كافة الوثاق و المعلومات التً تمكنها من التداول فً جدول األعمال بكل وضوح و وعً 

  .تام

 مة الخارلة للعادةالنصاب و المداوالت فً الجلسة العا: الفصل الثامن عشر

كما  .ٌترأس الجلسة رئٌس الجمعٌة أو كل عضو ٌتم اختٌاره من لبل األعضاء الحاضرٌن

 .وكاتب الجلسة من األعضاء الحاضرٌن و بذلن ٌتكون مكتب الجلسة صٌتم اختٌار فاح

 و فً. على األلل األعضاء يحضور ثلثمن  التأكدبعد  إالالت الجلسة ومدا قال تنطل

أٌام  10على نصاب الثلثٌن ٌتم الدعوة إلى جلسة ثانٌة فً ظرؾ  لصورة تعذر الحصو

 .على األلل دون فرض النصاب

ٌمكن المشاركة فً الجلسات العامة حضورٌا أو عن بعد عبر وسائل االتصال الحدٌثة التً 

تعطً الضمانات الكافٌة للتأكد من شخصٌة المشارن و حصوله على حموله كاملة مثل 

 .الحضور بمٌة

 .بأؼلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن تتتخذ المرارا

 .و عند التساوي ٌكون صوت الرئٌس مرجحا

 محضر الجلسة العامة الخارلة للعادة: الفصل التاسع عشر

 :تتوج الجلسة العامة الخارلة للعادة بإعداد محضر للؽرض تدون فٌه

 تارٌخ و مكان انعماد الجلسة؛ -

 كٌفٌة الدعوة؛ -

 األعمال؛جدول  -

 توفر النصاب؛ -
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 للجلسة؛ موضوعة تحت ذمةالالوثائك و المعطٌات  -

 .تلخٌص مداوالت الجلسة، نص المرارات ونتٌجة التصوٌت -

 .ٌتم إمضاء المحضر من لبل أعضاء مكتب الجلسة

 

 الفرع الثانً

 -الجلسة العامة العادٌة-

 

 االختصاص: الفصل العشرون

الجلسة العامة العادٌة جمٌع المرارات المتعلمة بالجمعٌة باستثناء تلن المرارات التً  تأخذ

 . هً من اختصاص الجلسة العامة الخارلة للعادة

أشهر على ألصى  6و فً ظرؾ  سنةكل  األللتتم الدعوة للجلسة العامة العادٌة مرة على 

 :مسائل التالٌةللتداول فً ال تمدٌر من تارٌخ نهاٌة السنة المحاسبٌة،

 تحدٌد السٌاسة العامة للجمعٌة و توجٌهها و مرالبتها؛ -

 إلرار الخطة السنوٌة؛ -

 إلرار المٌزانٌة السنوٌة التمدٌرٌة؛ -

 منالشة التمرٌر األدبً و المالً و المصادلة علٌه أو رفضه؛ -

منالشة الموائم المالٌة على ضوء تمرٌر مرالب الحسابات و المصادلة علٌها أو  -

 رفضها؛

 انتخاب أعضاء الهٌئة المدٌرة؛ -

 تعٌٌن مرالب أو مرالبً حسابات الشركة؛ -

 :مسائل التالٌةالالعادٌة للتداول فً الجلسة العامة  دعوة تتمكما 

التفوٌت فً العمارات  أوالمصادلة على التناء العمارات الالزمة لنشاط الجمعٌة  -

 التابعة لها؛
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 المصادلة على النظام الداخلً للجمعٌة؛ -

 المصادلة على مٌثاق الجمعٌة؛ -

 جدد؛ نشطٌن المصادلة على لبول أعضاء -

 المصادلة على العضوٌة الشرفٌة؛ -

  .مسائل مختلفة أخرى -

 الدعوة إلى الجلسة العامة العادٌة: الفصل الواحد و العشرون

ٌوما على  15تتعهد الهٌئة المدٌرة بالدعوة إلى الجلسة العامة العادٌة و ذلن  فً ظرؾ 

لبل تارٌخ انعمادها عن طرٌك إعالم ٌعلك بممر الجمعٌة و ٌصدر بإحدى الصحؾ  األلل

الٌومٌة، كما ترسل الدعوات للجلسة العامة الخارلة للعادة عن طرٌك البرٌد االلكترونً و 

 .اإلرسالٌات المصٌرة لكل أعضاء الجمعٌة المعنٌٌن بالمشاركة

 .نه و جدول أعمالهو ٌجب أن ٌذكر فً اإلعالن تارٌخ االجتماع و مكا

تتم الدعوة لجلسة عامة عادٌة بمبادرة من لبل الهٌئة المدٌرة أو بطلب من لبل ثلث 

األعضاء النشطٌن بالجمعٌة عن طرٌك مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 

و فً صورة عدم االستجابة لطلبهم فً ظرؾ شهر من تارٌخ . موجه إلى رئٌس الجمعٌة

 .الدعوة للجلسة العامة الخارلة للعادة عن طرٌك وكٌل معٌن من المحكمة تسلم المكتوب تتم

 .و كل جلسة تدعى خالفا للصٌؽة المبٌنة أعاله ٌمكن إبطالها

و تضع على ذمة األعضاء كافة الوثاق و  صاحب الدعوةٌتم تحدٌد جدول األعمال من لبل 

 . وح و وعً تامالمعلومات التً تمكنها من التداول فً جدول األعمال بكل وض

 العادٌةالنصاب و المداوالت فً الجلسة العامة : الفصل الثانً و العشرون

كما . ٌترأس الجلسة رئٌس الجمعٌة أو كل عضو ٌتم اختٌاره من لبل األعضاء الحاضرٌن

 .وكاتب الجلسة من األعضاء الحاضرٌن و بذلن ٌتكون مكتب الجلسة صٌتم اختٌار فاح
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و فً . تنطلك مداوالت الجلسة إال بعد التأكد من حضور نصؾ األعضاء على األلل ال

أٌام  5ٌتم الدعوة إلى جلسة ثانٌة فً ظرؾ  النصؾعلى نصاب  لصورة تعذر الحصو

 .على األلل دون فرض النصاب

ٌمكن المشاركة فً الجلسات العامة حضورٌا أو عن بعد عبر وسائل االتصال الحدٌثة التً 

الضمانات الكافٌة للتأكد من شخصٌة المشارن و حصوله على حموله كاملة مثل تعطً 

 .الحضور بمٌة

 . بأؼلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن تتتخذ المرارا

 .و عند التساوي ٌكون صوت الرئٌس مرجحا

 العامة العادٌة محضر الجلسة: الثالث و العشرونالفصل 

 :الجلسة العامة بإعداد محضر للؽرض تدون فٌه تتوج

 تارٌخ و مكان انعماد الجلسة؛ -

 كٌفٌة الدعوة؛ -

 جدول األعمال؛ -

 توفر النصاب؛ -

 الوثائك و المعطٌات الخاضعة للجلسة؛ -

 .تلخٌص مداوالت الجلسة، نص المرارات ونتٌجة التصوٌت -

 .ٌتم إمضاء المحضر من لبل أعضاء مكتب الجلسة

 

 

 لثالفرع الثا

 -الهٌئة المدٌرة-

 

 تركٌبة الهٌئة المدٌرة: و العشرون رابعالفصل ال
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 :بصفتهم التالٌة تتركب الهٌئة المدٌرة من ثالث أعضاء

 الرئٌس؛ -

 الكاتب العام؛ -

 .أمٌن المال -

رٌا خالل الجلسة العامة العادٌة لمدة ثالث انتخابا س أعضاء الهٌئة المدٌرة ٌتم انتخاب 

و تكون الهٌئة المدٌرة مستمٌلة بنهاٌة مدتها  .ابتدءا من تارٌخ انتخابهم سنوات لابلة للتجدٌد

حٌن انتخاب هٌئة  إلىالنٌابٌة و تلتزم، انطاللا من ذلن التارٌخ، بتصرٌؾ أعمال الجمعٌة 

 .مدٌرة جدٌدة بالجلسة العامة العادٌة الممبلة

ل المركزٌة و ٌشترط فً أعضاء الهٌئة عدم اضطالعهم بأي مسؤولٌة ضمن الهٌان

فً ذلن و ٌلتزم كل عضو و ٌتم إمضاء تصرٌح على الشرؾ  .المسٌرة لألحزاب السٌاسٌة

 .بتمدٌم استمالته فور اضطالعه بمهمة داخل الهٌاكل أنفة الذكر

 اختصاص الهٌئة المدٌرة: و العشرون خامسالفصل ال

للمٌام بجمٌع العملٌات التً هً من متعلمات الجمعٌة للهٌئة المدٌرة الصالحٌات التامة 

 .لجلسة العامةالحصرٌة ل مشموالتالباستثناء المرارات التً هً من 

 :كما ٌمكن لها

 ؛و تمدٌمه للمصادلة فً جلسة عامة عادٌة وضع و تنمٌح النظام الداخلً للجمعٌة -

 ادٌة؛وضع و تنمٌح مٌثاق الجمعٌة و تمدٌمه للمصادلة فً جلسة عامة ع -

 التراح تنمٌح النظام األساسً للجمعٌة؛ -

و تمدٌمها للمصادلة فً جلسة عامة  دراسة طلبات العضوٌة و لبولها أو رفضها -

 ؛عادٌة

 ؛و تمدٌمها للمصادلة فً جلسة عامة عادٌة التراح العضوٌة الشرفٌة -

 اإلذن بكراء المحالت و كراء و شراء األثاث الالزم لنشاط الجمعٌة؛ -

 خدمة الجمعٌة؛ تعٌٌن من هم -

 عمود برامج مع جمعٌات أو جهات أخرى مختصة؛ إبرام -
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أخرى تنشط على المستوى عمود تعاون أو شراكة مع جمعٌات او منظمات  إبرام -

 الوطنً أو اإلللٌمً و الدولً؛

 انتداب مساعدٌن فنٌٌن؛ -

 ؛و تمدٌمها للمصادلة فً جلسة عامة عادٌة  إعداد الخطة السنوٌة -

 ؛و تمدٌمها للمصادلة فً جلسة عامة عادٌة  السنوٌة إعداد المٌزانٌة -

 إعداد التمرٌرٌن المالً و األدبً -

 .وفك النظام المحاسبً للمؤسسات الموائم المالٌة إعداد -

 مهام الرئٌس: و العشرون سادسالفصل ال

 ٌمثل الجمعٌة لدى السلط العمومٌة و لدى المحاكم؛ -

 أشؽال الجلسة العامة؛ ٌشرؾ على اجتماعات الهٌئة المدٌرة و ٌترأس -

 والمراسالت الرسمٌة؛ٌولع و ٌختم جمٌع الوثائك  -

 ؛صحبة أمٌن المال التحوٌل البنكٌة ٌولع على الشٌكات و أوامر -

 .ٌعمل على تنمٌة الموارد المالٌة لخدمة أهداؾ الجمعٌة -

 الكاتب العاممهام : و العشرون بعالفصل السا

على الجمعٌة و تحرٌر االستدعاء و المراسالت و مسن  اإلداري باإلشراؾمكلؾ  -

 سجل المداوالت؛

 ؛عمال المسؤولٌن على  مختلؾ أنشطة الجمعٌةأٌنسك بٌن  -

األعضاء المعنٌٌن بحضور لماءات الهٌئة المدٌرة و الجلسة  إلىٌوجه الدعوات   -

 .العامة

 أمٌن المالمهام : و العشرون لثامنالفصل ا

مكلؾ باإلشراؾ المالً و ٌمبض المال و صرؾ الدفوعات المأذون فٌها من طرؾ  -

 الهٌئة المدٌرة؛

 ٌحث على استخالص االشتراكات بصفة منتظمة؛ -

 االحتفاظ بجمٌع مؤٌدات المصارٌؾ و االستظهار بها لدى مرالبً الحسابات؛ -
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الشٌكات ٌولع صحبة رئٌس الجمعٌة ٌولع الوثائك ذات الطبٌعة المالٌة و  -

 .والتحوٌالت البنكٌة

ٌعد التمرٌر المالً السنوي للجمعٌة و ممترحا للمٌزانٌة و ٌعرضهما على الهٌئة  -

 .المدٌرة لبل عرضهما على الجلسة العامة

ٌنفذ لرارات الهٌئة المدٌرة المتعلمة بالمٌام باألشؽال و شراء كل ما تحتاجه الجمعٌة  -

 .من تجهٌزات و لوازم عمل

 اجتماع الهٌئة المدٌرة: العشرون ع ول التاسالفص

كل ما دعت الحاجة و   أعضائها،تجتمع الهٌئة المدٌرة، بطلب من رئٌسها أو من ثلثً 

تنعمد بحضور نصؾ أعضائها على األلل و تؤخذ المرارات بعد المداولة بأؼلبٌة األصوات 

 .و عند التساوي ٌكون صوت الرئٌس مرجحا

محاضرالجلسات وٌتم إمضائها من لبل كافة األعضاء الذٌن حضروا تسجل المرارات فً 

 . الجلسة

 تفوٌض السلطات: ل الثالثونالفص

تؽٌٌر على صفات أعضاها أو تفوٌض جانب من سلطاتها ألحد  إدخالٌمكن للهٌئة المدٌرة 

ٌنبؽً أن ٌصدر عن أؼلبٌة ثلثً أعضاء الهٌئة المدٌرة  المرار المتخذ أنأعضائها ؼٌر 

 .ى األللعل

 

 رابعالفرع ال

 -المجلس االستشاري-

 

 التركٌبة: ل الواحد و الثالثونالفص

 :ٌتكون المجلس االستشاري من

 أعضاء الهٌئة المدٌرة؛ -
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األعضاء ممثلً المؤسسات العامة و الخاصة و جمعٌات المجتمع المدنً التً لها  -

 اتفاق شراكة مع جمعٌة بٌتً؛

 .طرؾ الهٌئة المدٌرةالخبراء الذٌن ٌمع تعٌٌنهم من  -

 دارةاإل: ثالثونالو  الثانًالفصل 

ٌدٌر المجلس االستشاري رئٌس الجمعٌة و ٌمع استدعائهم من طرؾ الكاتب العام و ٌنعمد 

 .هذا الهٌكل االستشاري كلما دعت الحاجة

 مهامال: ثالثونالو الثالثالفصل 

وحوار حول خٌارات الجمعٌة و  يالمجلس االستشاري هو فضاء تفكٌر استراتٌج

 .منهجٌاتها و ممارباتها فً كل المٌادٌن ذات صلة بموضوع و هدؾ الجمعٌة

 

 خامسالفرع ال

 -لجنة المتابعة-

 التركٌبة: ثالثونالو  الرابعالفصل 

الخبراء المٌدانٌٌن فً  تتألؾ اللجنة من المهنٌٌن و األخصائٌٌن من أصحاب الشهادات او

مجاالت المساعدة االجتماعٌة، و االستماع و التوجٌه االجتماعً و النفسً و الصحً و 

، و التدرٌب، و تعزٌز االلتصادي، و التنمٌة الشخصٌة و االستشارة المانونٌة و الحمولٌة

 .المدرات

لتمدٌم الترشحات و ٌتم انتداب أعضاء اللجنة كموظفٌن عاملٌن بالجمعٌة بعد دعوة منالصة 

 .على أساس كراس شروط مصادق علٌه من طرؾ الهٌئة المدٌرة

 .ال تمبل الترشحات إال إذا تمدمت كتابٌا إلى الهٌئة المدٌرة

ٌمع النظر فً الترشحات من طرؾ لجنة تتكون من ثالث أعضاء تعٌن اهذا الؽرض من 

ات المعترؾ بها بالنزاهة و لبل الجلسة العامة السنوٌة باختٌار أعضاها من بٌن الشخصً

 .الدراٌة
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 المهام: ثالثونالو  الخامسالفصل 

الهٌئة المدٌرة و تلتزم فً نشاطها و تسٌٌرها بممتضٌات  إشراؾتعمل لجنة المتابعة تحت 

 .الجلسة العامةالمانون الداخلً للجمعٌة الممترح من طرؾ الهٌئة المدٌرة لمصادلة 

 

 رابعالعنوان ال

 -أحكام عامة-

 موارد الجمعٌة: ثالثونالو  السادسالفصل 

 :من الجمعٌة موارد تتكون

 اشتراكات األعضاء؛ -

 المساعدات العمومٌة؛ -

 العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعٌة و نشاطاتها و مشارٌعها؛ -

 التبرعات و الهبات و الوصاٌا وطنٌة كانت أم أجنبٌة؛ -

 خاللها توزٌع األرباح على أعضائهامن  و ٌحجر على الجمعٌة تنظٌم أٌة تظاهرة ٌتم

 الموارد األجنبٌة للجمعٌة: ثالثونالو السابعالفصل 

الجمعٌة لبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول ال تربطها  ىٌحجر عل

بتونس عاللات دبلوماسٌة أو عن منظمات تدافع عن مصالح و سٌاسات تلكم الدول و تنشر 

عات و الهبات األجنبٌة و تذكر مصدرها و لٌمتها و موضوعها الجمعٌة المساعدات و التبر

بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة و بالمولع االلكترونً للجمعٌة ان وجد، فً ظرؾ شهر 

من تارٌخ لرار طلبها او لبولها و تعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلن بمكتوب مضمون 

 الوصول مع اإلعالم بالبلوغ فً نفس األجل

 المعامالت المالٌة :ثالثونالو  الثامنالفصل 
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 إذابرٌدٌة أو تحوٌالت او شكات بنكٌة  تتم كل المعامالت المالٌة صرفا أو دخال بواسطة

و ال ٌمكن تجزئة هذه المصارٌؾ او ( دٌنار 500)دٌنار مبلػ خمسمائة  تجاوزت لٌمتها

 .المداخٌل كً ال تتجاوز المٌمة المذكورة

 مسن المحاسبة: ثالثونالو  التاسعالفصل 

تمسن الجمعٌة محاسبة طبك للنظام المحاسبً للمؤسسات الجاري به العمل و وفك المعاٌٌر 

 .المحاسبٌة الخاصة بالجمعٌات التً ٌضبطها لرار الوزٌر المكلؾ بالمالٌة

 مسن السجالت المانونٌة: األربعونالفصل 

 :تمسن الجمعٌة السجالت التالٌة

ه أسماء أعضاء الجمعٌة و عناوٌنهم و جنسٌاتهم و سجل األعضاء تدون فً -

 أعمارهم و مهنهم؛

 سجل مداوالت هٌاكل التسٌٌر؛ -

 سجل النشاطات و المشارٌع ٌدون فٌه نوع النشاط أو المشروع؛ -

سجل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصاٌا مع التمٌٌز بٌن النمدي منها و  -

 .نبًالعٌنً، العمومً و الخاص الوطنً و األج

 مسن األرشٌف: األربعون ل الواحد والفص

 .المالٌة لمدة عشر سنواتتحتفظ الجمعٌة بوثائمها و سجالتها 

 تعٌٌن مرالب حسابات: األربعون ل الثانً والفص

مائة ألؾ دٌنار تعٌن مرالبا لحساباتها من بٌن الخبراء إذا تجاوزت مواد الجمعٌة 

المحاسبٌن المرسمٌن بجدول هٌئة الخبراء المحاسبٌن بالبالد التونسٌة أو من بٌن المرسمٌن 

 . بجدول مجمع المحاسبٌن بالبالد التونسٌة" المختصٌن فً المحاسبة"فً لائمة 

لجمعٌة مرالبا أو عدة مرالبً تعٌن ا فً صورة تجاوز مواردها السنوٌة ملٌون دٌنار

 .حسابات من بٌن المرسمٌن بجدول هٌئة الخبراء المحاسبٌن للبالد التونسٌة
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ٌتم تعٌٌن مرالب أو عدة مرالبً حسابات من لبل الجلسة العامة العادٌة لمدة ثالث سنوات 

تضبطها هٌئة  يالمعاٌٌر التؼٌر لابلة للتجدٌد للمٌام بمهمة مرالبة حسابات الجمعٌة حسب 

و تتكفل الجمعٌة بخالص أتعاب مرالب الحسابات . الخبراء المحاسبٌن بالبالد التونسٌة

الجدول الجاري به العمل بالنسبة لمدلمً الحسابات لدى المؤسسات بالبالد  إلىبالرجوع 

 .التونسٌة

ٌرة ه إلى الكاتب العام للحكومة و إلى رئٌس الهٌئة المدٌرفع مرالب الحسابات تمرٌر

 .للجمعٌة فً أجل شهر ابتداء من تارٌخ تبلٌؽه الموائم المالٌة

 نشر الموائم المالٌة و تمرٌر مرالب الحسابات: األربعون ل الثالث والفص

تنشر الجمعٌة لوائمها المالٌة مصحوبة بتمرٌر مرالب الحسابات فً إحدى الصحؾ 

 .المصادلة علٌهافً ظرؾ شهر من تارٌخ المكتوبة أو فً مولعها االلكترونً 

 التواصل مع دائرة المحاسبات: األربعون ل الرابع والفص

عند االستفادة من المال العمومً تمدم الجمعٌة تمرٌرا سنوٌا ٌشمل وصفا مفصال لمصادر 

 .و نفماتها إلى دائرة المحاسبات اتموٌله

 الكتابة العامة للحكومةالتواصل مع : األربعون ل الخامس والفص

أي تؽٌٌر ٌطرأ على النظام األساسً للجمعٌة ٌتم إبالؼه إلى الكتابة العامة للحكومة  -

و ذلن عن طرٌك مكتوب مضمون  التؽٌٌرفً أجل ألصاه الشهر من تارٌخ لرار 

 .الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

و ذلن عن طرٌك  لرار حل الجمعٌة ٌتم إبالؼه فً ظرؾ ثالثٌن ٌوم من تارٌخه -

 .وصول مع اإلعالم بالبلوغمكتوب مضمون ال

ٌتم إبالؼه إلى الكتابة العامة للحكومة فً المساعدات و التبرعات و الهبات األجنبٌة  -

لرار طلبها أو لبولها و ذلن عن طرٌك مكتوب أجل ألصاه الشهر من تارٌخ 

 .مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 واجب النشر للعموم: األربعون ل السادس والفص
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أي تؽٌٌر فً نظامها األساسً و ذلن بإحدى وسائل لجمعٌة نشر تجب على ا -

 .اإلعالم المكتوبة و فً مولعها االلكترونً إن وجد

المساعدات و التبرعات و الهبات األجنبٌة و تذكر  ٌجب على الجمعٌة نشر -

مصدرها و لٌمتها و موضوعها بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة و بالمولع 

 .وجد االلكترونً للجمعٌة إن

بإحدى وسائل تنشر الجمعٌة لوائمها المالٌة مصحوبة بتمرٌر مرالب الحسابات  -

فً ظرؾ شهر من تارٌخ المصادلة أو فً مولعها االلكترونً اإلعالم المكتوبة 

 .علٌها

 

 

 خامسالعنوان ال

 -حل الجمعٌة-

 حل الجمعٌة: األربعون و سابعل الالفص

 .حل الجمعٌة إما اختٌارٌا بمرار من أعضائها، أو لضائٌا بممتضى لرار من المحكمة ٌكون

فً حال لرار من أعضائها، ٌجب أن ٌدرج المرار الخاص بالحل فً جدول أعمال الجلسة 

المدٌرة تستوضح فٌه أسباب حل العامة الخارلة للعادة، على أساس تمرٌر تعده الهٌئة 

ت الولتٌة لتسٌٌرها لبل االنتهاء من إجراءات حلها و بٌان الجمعٌة مع تحدٌد اإلجراءا

 .لضائًعٌن لهذا الؽرض مصفً يتوزٌع ما تبمى من أموالها و 

بٌانا بأموالها المنمولة و ؼٌر المنمولة لٌعتمد فً  ،ألؼراض التصفٌة الهٌئة المدٌرة،تمدم 

جلسة العامة الخارلة للعادة الوفاء بالتزاماتها و ٌوزع المتبمً منها بحسب ما تمرر أثناء ال

إذا كانت تلن األموال متأتٌة من المساعدات و التبرعات و الهبات  إالالمنعمدة لهذا الؽرض 

جمعٌة أخرى تماثلها فً األهداؾ تحددها الجلسة العامة الخارلة  إلىو الوصاٌا فتؤول 

 .دٌرةعلى أساس تمرٌر ٌعد من لبل الهٌئة المللعادة المنعمدة فً هذا الشأن 
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الجمعٌة لرارها بالحل الكاتب العام للحكومة عن طرٌك مكتوب مضمون الوصول مع  بلػت

 .لضائًاإلعالم بالبلوغ، خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدوره و تعٌٌن مصفً 

 

 سادسالعنوان ال

 -النزاعات و التحكٌم-

 لجنة فض النزاعات: األربعون و ثامنل الالفص

تنشأ من تأوٌل أو تطبٌك النظام األساسً للجمعٌة ٌمع فضها كل النزاعات التً ٌمكن أن 

بواسطة لرار نهائً ٌتخذ بأؼلبٌة األصوات من لبل لجنة ثالثٌة تتركب من أعضاء 

 .الجمعٌة المعترؾ لهم بالحنكة و المصدالٌة و االستماللٌة

واحدة  العامة السنوٌة و لمدة سنةٌتم انتخاب أعضاء لجنة فض النزاعات من لبل الجلسة 

 .الهٌئة المدٌرة لابلة للتجدٌد و ذلن على أساس التراح فً الؽرض تمدمه


