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  األســـاسي النظــــام
 

 المغاربي للتّراث التونسیة الجمعیة
L’Association Tunisienne du Patrimoine Maghrébin 

 
  العنوان االول

 "التكــــــویـــــــن"
 
 

  :1الفصل 
عیة الجم :علیھا اسم أطلقتكونت لمدة غیر محدودة بین األشخاص الطبیعیین والممضین على ھذا النظام األساسي جمعیة 

     L’Association Tunisienne du Patrimoine Maghrébin   التونسیة للتراث المغاربي
  البحیرة تونس 1053، نھج فیكتوریا C22إقامة فالمنقو،  :المقر الرئیسي

  patrimoine.maghrebin@gmail.com:العنوان االلكتروني
  914 050 55 – 520 312 98:الھاتف

  
  :2الفصل 

نشاطھا في  بتنظیم الجمعیات وتحترمالمتعلق  2011سبتمبر  24المؤرخ في  88مرسوم عدد ال أحكامتنشط ھذه الجمعیة وفق 
العنف  ىإل. وتلتزم بعدم الدعوة اإلنسانفیة والمساواة وحقوق والتعددیة والشفا دولة القانون والدیمقراطیة وتمویلھا مبادئ

  جھویة. أوجنسیة  أودینیة  أسسوالكراھیة والتعصب والتمییز على 
 كما ال تجمع األموال أو تقدم الدعم لألحزاب أو للمرشحین لالنتخابات وطنیة أو جھویة أو محلیة.

  
  :3الفصل 

 ربيعلماء المغرب الع والتربوي لمشاھیربالتراث العلمي  االھتمام الجمعیّة ذات صبغة ثقافیة وموضوعھا :الجمعیة موضوع
 وتھدف إلى:

 المساھمة في نشر قیم الوسطیة واالعتدال والتسامح 

 االھتمام باألنشطة الثقافیة والعلمیة ذات العالقة 

  احترام ووالمداربة المعینة على نحت مجتمع یقر باختالف العمل على ابراز نشر خصوصیات علوم الموارد البشریة
الدینیة ومع توطید مفھوم التنوع المثري للمجتمع بقطع النظر عن االنتماءات العرقیة  وحسن التعایشاالخر  الرأي

 والسیاسیة للفرد
 

  :األھدافوسائل تحقیق 
 مشاركةالندوات والمحاضرات والتظاھرات: تنظیما و 

 
  النزاعات:فض  آلیات

زاع ھا ان تحیل موضوع النلوذلك بطریقة ودیة وتختص الھیئة المدیرة في فض النزاعات العادیة التي تطرأ على الجمعیة 
  نظار القضاء أعلى تعذرت الطرق الودیة  إذا
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  :4 الفصل
 وعھاوموض الجمعیة اسم على ینص التونسیة للجمھوریة الرسمیة بالمطبعة إعالن إدراج للجمعیة المدیرة الھیأة على یجب

 من 11 الفصل ألحكام وفقا وذلك بإدارتھا والمكلفین مؤسسیھا ومھن وألقاب وأسماء االجتماعي ومقرھا وتصنیفھا وھدفھا
  .2011 سبتمبر 24 في المؤرخ 88 عدد المرسوم

  
  :5 الفصل
 لتغییراتا بجمیع بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون مكتوب طریق عن للحكومة العام الكاتب بإعالم الجمعیة مسیرو یلتزم
 ختاری من شھرا یتجاوز ال اجل في وذلك االجتماعي مقرھا على أو المدیرة ھیئتھا على أو األساسي نظامھا على تدخل التي

  .التغییر إدخال
  .بالجمعیة عالقة لھا التي الثانویة والمنظمات واألقسام الفروع اإلعالم ھذا ویشمل

  وجد. إن للجمعیة االلكتروني الموقع وعبر المكتوبة اإلعالم وسائل عبر التغییرات بھذه العموم إعالم یقع كما
  

 العنوان الثاني

  "اءـــعضاأل –راكــاالشت–یب ـــالترك"
  :6 الفصل

  :تتركب الجمعیة من
 .عاملینأعضاء  -
  أعضاء -

  
  :7الفصل 

من  جانفيیدفع في شھر  دینار 30سنوي قدره ملزم بدفع اشتراك للجمعیّة  لالنضمام القانونیة الشروط فیھ توفرتكل عضو 
  یمكن باقتراح من الھیئة المدیرة تغییر مقدار االشتراك في جلسة عامة.و میالدیة كل سنة

  
  :8ل الفص

  یشترط لعضویة الجمعیة:
 اإلقامة في تونس وأالجنسیة التونسیة  -
 سنة من العمر على األقل 16بلوغ  -
 بمقتضیات النظام األساسي كتابةالقبول  -
 دفع معلوم االشتراك -
 

  :9الفصل 
كة وال یجوز مشار بمقتضیاتھویلتزمون عیة متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام األساسي كل أعضاء الجم

تعارض بین مصالحھم الشخصیة أو الوظیفة  إلىأعضاء أو أجراء الجمعیة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنھا أن تؤدي 
  ومصالح الجمعیة.

  ویفقد صفة العضویة:
 من قدم استقالتھ ووجھھا في ظرف مضمون الوصول باسم رئیس الجمعیة على العنوان الرسمي للجمعیة  -
ة بعد أن تستدعي الھیئ إالمن قررت الھیئة المدیرة رفتھ من أجل اقترافھ غلطة فادحة، غیر أن ھذا الرفت ال یقرر  -

أجال لإلدالء ببیانتھ، وإذا تأخر ھذا عن اإلدالء فللھیئة المدیرة المدیرة المعنى باألمر بالطرق القانونیة وتضرب لھ 
 الحق في اتخاذ قرارھا بالرفت.
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  :10الفصل 

إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد األعضاء مھما كانت صفتھ ال یترتب عنھ وضع حد لنشاط الجمعیة ویتعین على األعضاء 
  المستقیلین أو المرفوتین دفع اشتراكاتھم التي حل أجلھا واشتراك السنة التي وقع فیھا الرفت أو االستقالة.

  
  :11لفصل ا

  تتمثل حقوق األعضاء في:
 بالجمعیة ونشاطھاحق الحصول على المعلومات والبیانات المفیدة والھامة المتعلقة  -
 حق انتخاب الھیئة المدیرة -
 حق المشاركة في كل تنقیح أو تغییر یزمع إدخالھ على النظام األساسي للجمعیة -
 والتصویت داخل الجلسة العامة وضبطھا ضمن النظام الداخلي للجمعیة االقتراععلى طرق  االطالعحق  -
 على التقریر المالي االطالعحق  -
 على مضمون تقریر مراقب الحسابات االطالعحق  -
 حق تقدیم مقترحات وآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعیة وبمشاریعھا وبرامجھا المستقبلیة -

  :في األعضاء تاواجبتتمثل و
  احترام النظام األساسي للجمعیة -
  دعم أنشطة الجمعیة -

  
  لثالعنوان الثا

  "اليــــداري والمیم اإلــالتنظ"
  

  :12الفصل 
ینتخبھم األعضاء العاملون انتخابا سریا أثناء جلسة عامة أعضاء  10تدیر الجمعیة ھیئة مدیرة خدماتھا مجانیة وتتركب من 

  وتسند لھم الصفات التالیة: خمس سنواتوذلك لمدة 
 رئیس الجمعیة -
  كاتب عام -
  أمین مال -
  أعضاء -

غیر أنھ ال یمكن إعادة انتخاب أي عضو ألكثر من دورتین متتالیتین كما یشترط عدم ویمكن إعادة انتخاب الھیئة المدیرة، 
  اضطالع مسیري الجمعیة بمسؤولیة ضمن الھیاكل المركزیة المسیرة لألحزاب السیاسیة.

  
  :13الفصل 

  تمسك الجمعیة السجالت التالیة:
 وأعمارھم ومھنھم وجنسیاتھم وعناوینھمسجل األعضاء تدون فیھا أسماء أعضاء الجمعیة  -
 سجل مداوالت ھیاكل التسییر -
 سجل النشاطات والمشاریع ویدون فیھ نوع النشاط أو المشروع -
النقدي منھا والعیني، العمومي والخاص الوطني سجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا مع التمییز بین  -

 واألجنبي
 سجل جرد العقارات والمنقوالت -
 السجالت المحاسبیة -

  
  :14لفصل ا

على األقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبیة األصوات على شرط حضور نصف  الھیئة المدیرة مرة كل ثالث أشھر تجتمع
  صوت رئیس الجمعیة مرجحا.األعضاء على األقل وعند التساوي یكون 

  .بالمداوالتالخاص تسجل القرارات بالسجل 
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  یمكن للھیئة المدیرة بطلب من ثلث أعضائھا أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة ویشترط حضور نصف األعضاء بالجلسة.
  

  :15الفصل 
لجلسة القرارات التي ھي من مشموالت اللھیئة المدیرة الصالحیة التامة للقیام بجمیع العملیات المتعلقة بالجمعیة باستثناء 

  العامة.
  كما یمكن لھا:

 إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعیة -
 ء ورفتھمبول األعضاالنظر في ق -
 إسناد العضویة الشرفیة -
 اإلذن بكراء المحالت وكراء أو شراء األثاث الالزم لنشاط الجمعیة -
 تعیین أجور من ھم في خدمة الجمعیة -
 تطبیق القانون المنظم لنشاطھاالسھر على احترام  -
 إبرام عقود برامج مع جمعیات أو جھات أخرى مختصة -
 إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعیات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو الدولي -

  
  :16الفصل 

یمكن للھیئة المدیرة إدخال تغییر على صفات أعضائھا أو تفویض جانب من سلطاتھا ألحد أعضائھا غیر أن القرار المتخذ 
 ترأن یوقع من طرفھم ویسجل على دفثلثي أعضاء الھیئة المدیرة على األقل ویجب في الغرض ینبغي أن یصدر عن أغلبیة 

  .المداوالت
  

  :17الفصل 
  لمدیرة الصفات التالیة:تسند ألعضاء الھیئة ا

 وھو قرارتھاعمالھا وینفذ لدى المحاكم وھو الذي یسیر أیمثل الھیئة المدیرة في جمیع الظروف وخاصة  الرئیس: -
 الممثل القانوني للجمعیة 

 منھ كتابي ینوب الرئیس وال یقوم بنفس أعمالھ اال بتفویض نائب الرئیس: -
 والمراسالت ومسك سجل المداوالت االستدعاءاتمكلف باإلشراف اإلداري وتحریر الكاتب العام:  -
مكلف باإلشراف المالي وبقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فیھا من طرف الھیئة المدیرة ویحث  أمین المال: -

راقبي ى مالستظھار بھا لداعلى استخالص االشتراكات بصفة منتظمة ویجب علیھ االحتفاظ بجمیع المصاریف و
  الجمعیةرئیس أمین المال ومشترك بین  بإمضاءالعملیات المالیة  الحسابات المعتمدین للغرض وتتم

  تسند لكل واحد منھم مشموالت بحسب أھداف الجمعیة وأنشطتھا وبرامجھا األعضاء: -
  

  :18الفصل 
  یحجر على الجمعیة تنظیم أیة تظاھرة یتم من خاللھا توزیع األرباح على أعضائھا.

  من:وتتكون مداخیل الجمعیة 
 اشتراكات األعضاء -
 المساعدات العمومیة -
 العائدات الناتجة من ممتلكات الجمعیة ونشاطاتھا ومشاریعھا -
 التبرعات والھبات والوصایا وطنیة كانت أو أجنبیة -

  .تلتزم الجمعیة بصرف مواردھا على النشاطات التي تحقق أھدافھا
  

  :19الفصل 
قبول مساعدات أو تبرعات أو ھبات صادرة من دول ال تربطھا بتونس عالقات دبلوماسیة أو عن منظمات یحجر على الجمعیة 

  تدافع عن مصالح تلكم الدول.
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وبة وسائل اإلعالم المكت حدىوتذكر مصدرھا وقیمتھا وموضوعھا بإوتنشر الجمعیة المساعدات والتبرعات والھبات األجنبیة 
للجمعیة إن وجد، في ظرف شھر من تاریخ قرار طلبھا أو قبولھا. كما تعلم الكاتب العام للحكومة بكل  بالموقع االلكتروني وأ

  ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في نفس األجل.
  
  :20لفصل ا

عیات التي الخاصة بالجمتمسك الجمعیة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري بھ العمل ووفق المعاییر المحاسبیة 
  یضبطھا قرار الوزیر المكلف بالمالیة.

 
  :21الفصل 

تتم كل المعامالت المالیة للجمعیة صرفا ودخال بواسطة تحویالت أو شیكات بنكیة أو بریدیة إذا تجاوزت قیمتھا مبلغ خمسمائة 
  المذكورة. د) وال یمكن تجزئة ھذه المصاریف أو المداخیل كي ال تتجاوز القیمة500دینار (

  
  :22فصل ال

دینار تتولى الجلسة العامة تعیین مراقبي حسابات للجمعیة من بین  100.000الموارد السنویة للجمعیة إذا لم تتجاوز 
والذین یتطوعان لذلك أو من بین  المنخرطین، من غیر أعضاء الھیئة المدیرة، الذین لھم معرفة بمجاالت المالیة والمحاسبة

أھل االختصاص المتطوعین الذین ال ینتمون للجمعیة أو مراقبا لحسابتھا من بین المرسمین في قائمة "المختصین في الحسابیة" 
  بجدول المحاسبین بالبالد التونسیة.

اسبین المرسمین بجدول ھیئة الخبراء ألف دینار تعین مراقبا لحسابتھا من بین خبراء المح 100إذا تجاوزت موارد الجمعیة 
  المحاسبین بالبالد التونسیة أو من بین المرسمین في قائمة "المختصین في الحسابیة" بجدول المحاسبین بالبالد التونسیة.

د) تعین الجمعیة مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بین 1000.000وفي صورة تجاوز مواردھا السنویة ملیون دینار (
  للبالد التونسیة. ن في ھیئة الخبراء المحاسبینالمرسمی

  
  :23الفصل 

یتم تعیین مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادیة لمدة ثالث سنوات غیر قابلة للتجدید للقیام بمھمة 
  مراقبة حسابات الجمعیة حسب المعاییر التي تضبطھا ھیئة الخبراء المحاسبین للبالد التونسیة.

وتتكفل الجمعیة بخالص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري بھ العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى 
  .المؤسسات بالبالد التونسیة

  
  :24الفصل 

اریخ تیرفع مراقب الحسابات تقریره إلى الكاتب العام للحكومة والى رئیس الھیئة المدیرة للجمعیة في أجل شھر ابتداء من 
تبلیغھ القوائم المالیة للجمعیة وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختالفھم في الرأي یجب إعداد تقریر مشترك یتضمن 

  وجھة نظر كل واحد منھم.
  

  :25الفصل 
  تعرض القوائم المالیة على الجلسة العامة العادیة للمصادقة علیھا أو رفضھا على ضوء تقریر مراقبة الحسابات.

نشر الجمعیة ھذه القوائم مرفقة بتقریر مراقبة الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع االلكتروني للجمعیة إن وت
  وجد في ظرف شھر من تاریخ المصادقة علیھا.

  
  :26لفصل ا

  ائرة الحسابات.د إلىتھا اعند االستفادة من المال العمومي تقدم الجمعیة تقریرا سنویا یشمل وصفا مفصال لمصادر تمویلھا ونفق
  

  الرابع العنوان
  "الجلســــة العامـــــــة"

 
  :27الفصل 
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استدعاء ب السنة االداریةتتركب الجلسة العامة العادیة من جمیع أعضاء الجمعیة الخالصین في اشتراكاتھم وتجتمع مرة في 
 البرید االلكترونيیوجھ لألعضاء قبل خمسة عشر یوما بواسطة 

  
  :28الفصل 

  األعضاء على األقل ویصادق على القرارات بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین.ثلث تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور 
یوما من تاریخ عقد الجلسة األولى بدعوة  15وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانیة في أجل أدناه 

ھما كان عدد األعضاء الحاضرین وفي ھاتھ الصورة تصدر القرارات بأغلبیة من الھیئة المدیرة وتكون مقرراتھا نافذة م
  أصوات األعضاء الحاضرین.

  
  :29الفصل 

  تستمع الجلسة العامة العادیة إلى تقریر الھیئة المدیرة وتتولى خاصة:
 للجمعیة وتوجیھھا ومراقبتھاتحدید السیاسة العامة  -
 والمصادقة علیھ أو رفضھمناقشة التقریر األدبي أو تعدیلھ  -
 مناقشة القوائم المالیة على ضوء تقریر مراقبة الحسابات والمصادقة علیھا أو رفضھا -
 إقرار البرنامج للفترة المقبلة -
 إقرار المیزانیة التقدیریة -
 اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعیة أو التفویت في العقارات التابعة لھا -
 اتتعیین مراقب أو مراقبي حساب -
 مداولة المواضیع المرسومة بجدول األعمال -
 أعضاء الھیئة المدیرة انتخاب -

  
  :30الفصل 

  تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادیة برفع األیدي وبأغلبیة األصوات.
  یتم انتخاب أعضاء الھیئة المدیرة وجوبا باالقتراع السري.

  
  :31الفصل 

لثي ثترخص الجلسة العامة العادیة في اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعیة أو التفویت في العقارات التابعة لھا بأغلبیة 
  أعضاءھا.

  
  :32الفصل 

فیما عدا الجلسة العامة العادیة یمكن دعوة أعضاء الجمعیة إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئیسھا أو بطلب كتابي 
رئیسھا من طرف ثلث األعضاء العاملین عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ على أن تجتمع یوجھ إلى 

  إال بحضور نصف األعضاء على األقل.
  أصوات األعضاء الحاضرین. )2/3وفي كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبیة ثلثي (

  
  :33الفصل 

األولى بدعوة یوما من تاریخ عقد الجلسة  15وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانیة في أجل أدناه 
  من الھیئة المدیرة تضم ثلث أعضاء الجمعیة العاملین على األقل.

  أصوات األعضاء الحاضرین. )2/3وفي كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأغلبیة ثلثي (
  

  :34الفصل 
  تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل ھامة منھا:

 أعضائھا )1/3تسدید شغور في تركیبة الھیئة المدیرة إذا تجاوز ثلث ( -
 أو تنقیحھ مراجعة النظام األساسي للجمعیة -
 یئة المدیرة قبل انقضاء مدتھا القانونیةھوضع حد للمدة النیابیة لل -
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 أخرى أو تجزئتھادمج الجمعیة مع جمعیات  -
 حل الجمعیة وتصفیة مكاسبھا أو تعلیق نشاطھا مؤقتا -
 تغییر اسم الجمعیة  -
 تغییر مقر الجمعیة  -

  
  الخامس العنوان

  "حل الجمعیة وتصفیة مكاسبھا أو تعلیق نشاطھا مؤقتا"
  
  :35لفصل ا

مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في صورة حل الجمعیة یتم إبالغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طریق مكتوب 
  یوما من تاریخ صدور قرار الحل وتعیین مصفي قضائي. 30خالل 

تبقي منھا بحسب ویوزع الم الوفاء بالتزاماتھاوتقدم الجمعیة ألغراض التصفیة بیانا بأموالھا المنقولة وغیر المنقولة لیعتمد في 
 من المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا متأتیة إال إذا كانت تلك األموالما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لھذا الغرض 

  فتؤول إلى جمعیة أخرى تماثلھا في األھداف تحددھا الھیئة المختصة للجمعیة.
  


