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 ةـئـوطـتـال
بمقتضي القانون األساسي المحدث لها و الحاصل على  جمعية صيانة مدينة المنستيرتأسست   

 ، 87/1/8811بتاريخ  871عدد تأشيرة 
المتعلق بتنظيم  1188ر بسبتم 12المؤرخ في  1188لسنة  11لمرسوم  عدد ا وجبحيث يو   

 أعاله،  إليهمع أحكام المرسوم المشار الجمعيات تنقيح النظام األساسي للجمعية ليصبح متالئما 
و التي قررت تنقيح النظام األساسي  1181أكتوبر  81و تبعا للجلسة العامة المنعقدة في   

 : آنف الذكرمن المرسوم  21حكام الصصل للجمعية وفقا أل
،  1182أفريل  5أقرت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية صيانة مدينة المنستير، المنعقدة بتاريخ 

إلغاء القانون األساسي للجمعية المعمول به إلى غاية هذا التاريخ و تعويضه بهذا النظام األساسي الذي 
 .جزأ منهيعتبر هذه التوطئة جزءا ال يت

 

 وان األولــنــعــال
 

 ـنــويــكـــتـال
 

 

صسي ـصم األسـعلى هذا النظالممضيـن و خشاص  البييييينتكونت لمدة غير محدودة بين األ: 1الـفـصل

 .جميية صيصنة مدينة المنستير :اســمص ـق عليهـأطل ـةيـجمي

 .المنستير  0111 -حومة الشراقة  -دار الشرع : عنوان المقر الرئيسي للجميية

 onastir@gmail.comasvm  : الينوان اإللكتروني للجميية
 

 4100سيتمير  42المؤرخ في  4100لسنة  88عدد تنشط هذه الجميية وفق أحكصم المرسوم  :2الـفـصل 

دولة القصنون و الديمقراطية والتيددية  و تحترم في نشصطهص و تمويلهص ميصدئوالمتيلق  بتنظيم الجمييصت 

و الشفصفية و المسصواة و حقوق اإلنسصن و تلتزم بيدم الدعوة إلى الينف و الكراهية و التيصب و التمييز 

  .جهوية  أودينية أو جنسية  أسسعلى 

 .لهم مأو تقدم الدع وطنية أو جهوية أو محلية النتاصبصتكمص ال تجمع األموال لألحزاب أو للمرخشحين 
 

  .صيصنة مدينة المنستير: موضوع الجميية  :3الـفـصل 

 :و تهدف إلى 

 .المحصفظة على التراث المحلي المصدي و الالمصدي و صيصنته و إحيصئه و تنميته و التيريف به  .0

 .المحصفظة على البصبع الميمصري المميز للمدينة و على خصصئصهص اليمرانية  .4

اقع التصرياية و األثرية و على الينصءات التقليدية و صيصنتهص المحصفظة على الميصلم و المو  .3

 .وتوظيفهص و التيريف بهص

mailto:asvmonastir@gmail.com
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على مزيد و اليمل على تبويرهص و المحصفظة على مكتسيصت المدينة الثقصفية و التنموية و الييئية   .2

 .وطنيص و دوليص المدينة إخشيصع

 .عالم المدينة و رموزهص و ميدعيهصأالتيريف ب  .0

 .فيهصالمتسصكنين  أبنصء المدينة وللمدينة لدى  بصالنتمصءشيور تجذير ال  .6
 

 : وسائل تحقيق األهداف

 .القيصم بصليحوث و الدراسصت و التشجيع على إنجصزهص و اليمل على نشرهص  - أ

استيمصل كل وسصئل اإلعالم و النشر و الدعصية للتيريف بصلمدينة و مميزاتهص و بصلجميية   - ب

 .وبرامجهص و أنشبتهص

ة و غيرهص من التظصهرات بصفة دورية أو ظرفية و في ينظيم لقصءات و ندوات و أيصم دراست  - ت

 .مستويصت محلية و جهوية و وطنية و دولية

ربط الصلة و التيصون و تيصدل الايرات بين الجميية و المنظمصت و الجمييصت و المؤسسصت   - ث

 .لوطنية و اإلقليمية و الدوليةيصت او الكفصءات و كل الهيصكل ذات اليالقة بأهدافهص على المستو

و بصفة عصمة انجصز و تيني و المسصهمة في كل عمل من خشأنه أن يسصعد في تحقيق أهداف  - ج

 .الجميية 
 

لى الجميية و لهص أن تاتص الهيئة المديرة في فض النزاعصت اليصدية التي تبرأ ع: آليات فض النزاعات

 .مشموالتهص ىتيدي نزاع على أنظصر القضصء فيمصلاتحيل موضوع 
 

إعالن بصلمبيية الرسمية للجمهورية التونسية ينص  إيداعيجب على كل من يمثل الجميية  :4الـفـصل 

على اسم الجميية و موضوعهص و هدفهص و مقرهص مرفقص بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض 

أيصم من تصريخ تسلم ببصقة  7جصوز مكتوب اإلعالن عن تكوين الجميية و ذلك في أجل ال يت إرسصلعند 

 .يومص من تصريخ اإلرسصل عند عدم رجوع ببصقة اإلعالم بصليلوغ 31اإلعالم بصليلوغ أو من تصريخ انقضصء 
 

يلتزم مسيرو الجميية بإعالم الكصتب اليصم للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع  :5 الـفـصل

على نظصمهص األسصسي أو على هيئتهص المديرة أو على مقرهص  دخلتأ التياإلعالم بصليلوغ بجميع التغييرات 

  .و ذلك في أجل ال يتجصوز خشهرا من تصريخ إدخصل التغيير االجتمصعي

 .بصلجميية لهص عالقة التيو يشمل هذا اإلعالم الفروع و األقسصم و المنظمصت الثصنوية 

المكتوبة و عير الموقع اإللكتروني للجميية إن  كمص يقع إعالم اليموم بهذه التغييرات عير وسصئل اإلعالم

 .وجد
 

 يــانــثـوان الـــنـعـال
 

 اءـــضــاألع –راك ـــتـاإلش –ب ـــيـكـرــتـال
 

 :تتركب الجميية من :6 الـفـصل

 أعضصء عصملين،

 .خشرفيينأعضصء 
 

ئة يقتراح من الهو يمكن بص (د 01) عشرة دنصنير :كل عضو ملزم بدفع اخشتراك سنوي قدره :7 الـفـصل

  .في جلسة عصمة االخشتراكتغيير مقدار المديرة 
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 :يشترط ليضوية الجميية :8 الـفـصل
 

 .يةتونسصلجمهورية الالجنسية التونسية أو اإلقصمة ب -
 

 سنة من اليمر على األقل 00بلوغ  -
 

 .القيول بمقتضيصت النظصم األسصسي كتصبة -
 

 .االخشتراكدفع ميلوم  -
 

لتزمون ملجميية متسصوون في الحقوق و الواجيصت وفق بنود النظصم األسصسي و أعضصء ا :9 الـفـصل

في إعداد أو اتاصذ قرارات من خشأنهص أن تؤدي  بمقتضيصته و ال يجوز مشصركة أعضصء أو أجراء الجميية

 .إلى تيصرض بين مصصلحهم الشاصية أو الوظيفية و مصصلح الجميية

 :و يفقد صفة اليضوية

و وجههص في ظرف مضمون الوصول بصسم رئيس الجميية على الينوان الرسمي  من قدم استقصلته -

 .للجميية و أعلم الكصتب اليصم للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بصليلوغ
 

من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلبة فصدحة، غير أن هذا الرفت ال يقرر إال بيد  -

ديرة الميني بصألمر بصلبرق القصنونية و تضرب له أجال لإلدالء بييصنصته، وإذا أن تستدعي الهيئة الم

 .فللهيئة المديرة الحق في اتاصذ قرارهص بصلرفت موعد المحددعن التأخر 
 

إن وفصة أو استقصلة أو رفت أحد األعضصء مهمص كصنت صفته ال يترتب عنه وضع حد لنشصط  :11 الـفـصل

السنة اخشتراك عضصء المستقيلين أو المرفوتين دفع اخشتراكصتهم التي حل أجلهص و الجميية، و يتيين على األ

 .االستقصلةالتي وقع فيهص الرفت أو 
 

 :تتمثل حقوق األعضصء في :11 الـفـصل
 

 .يدة و الهصمة المتيلقة بصلجميية و نشصطهصفحق الحصول على الميلومصت و الييصنصت الم -
 

 

 .ةحق انتاصب أعضصء الهيئة المدير -
 

 

 .حق المشصركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخصله على النظصم األسصسي للجميية -
 

 

 .حق اإلطالع على التقرير المصلي -
 

 

 .حق اإلطالع على مضمون تقرير مراقب الحسصبصت -
 

 

حق تقديم المقتراحصت و اآلراء باصو  المسصئل المتيلقة بصلنشصط السصبق للجميية و بمشصرييهص  -

 .لمستقيليةو برامجهص ا
 

 

 

 

 

 

 

 العنوان الثالث
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 التنظيم اإلداري و المالي
 

عضوا ينتايهم األعضصء  00تدير الجميية هيئة مديرة خدمصتهص مجصنية و تتركب من  :12 الـفـصل

انتاصبص سريص أثنصء جلسة عصمة و ذلك لمدة  ثالث سنوات،ل، من بين المنارطين في الجميية اليصملون

 : التصلية الصفصت، و تسند لهم  سنتين
 

 .الرئيس -

 .مسصعد الرئيس -

 .الكصتب اليصم  -

 .الكصتب اليصم المسصعد -

 .أمين المصل  -

 .مسصعد أمين المصل -

 .عضصءخمسة أ -
 

ي عضو ألكثر من دورتين الهيئة المديرة، غير أنه ال يمكن إعصدة انتاصب أانتاصب  إعصدةو يمكن 

أو ؤولية ضمن الهيصكل المركزية و يشترط عدم اضبالع مسيري الجميية بمسمتتصليتين، 

 .المسيرة لألحزاب السيصسيةالجهوية أو المحلية 
 

 :تمسك الجميية السجالت التصلية :13 الـفـصل
 

 .سجل األعضصء تدون فيه أسمصء أعضصء الجميية و عنصوينهم وجنسيصتهم و أعمصرهم و مهنهم -
 

 .سجل مداوالت هيصكل التسيير -
 

 .دون فيه نوع النشصط أو المشروع سجل النشصطصت و المشصريع و ي -
 

سجل المسصعدات و التيرعصت و الهيصت و الوصصيص مع التمييز بين النقدي منهص و الييني، اليمومي  -

 .الاص ، الوطني واألجنييو 
 

 .سجل جرد اليقصرات و المنقوالت -
 

 .السجالت المحصسيية -
 

تأخذ القرارات بيد المداولة بأغليية تجتمع الهيئة المديرة مرة كل خشهر على األقل و  :14 الـفـصل

صوي يكون صوت رئيس الجميية األصوات على خشرط حضور نصف األعضصء على األقل و عند التس

ببلب من ثلث أعضصئهص  ةو يمكن للهيئة المديرالاص  بصلمداوالت،  و تسجل القرارات بصلسجلمرجحص، 

 .ء بصلجلسةأن تيقد اجتمصعص خصرقص لليصدة و يشترط حضور نصف األعضص
 

رارات قال ءبصستثنص ة الصالحية التصمة للقيصم بجميع اليمليصت المتيلقة بصلجمييةرللهيئة المدي :15 الـفـصل

 .التي هي من مشموالت الجلسة اليصمة

 :كمص يمكن لهص
 

 .إعداد مشروع النظصم الداخلي للجميية -
 

 .9النظر في قيول األعضصء و رفتهم مع مراعصة أحكصم الفصل  -
 

 .إسنصد اليضوية الشرفيةقتراح إ -
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 .لنشصط الجميية الالزماإلذن بكراء المحالت و كراء أو خشراء األثصث  -
 

 .تييين أجور من هم في خدمة الجميية -
 

 .السهر على احترام و تبييق القصنون المنظم لنشصطهص -
 

 .إبرام عقود برامج مع جمييصت أو جهصت أخرى ماتصة -
 

تنشط على  ماتصة أخرىأو جهصت جمييصت أو منظمصت  إبرام عقود تيصون أو خشراكة مع -

 .المستوى الوطني أو اإلقليمي و الدولي
 

ألحد تفويض جصنب من سلبصتهص  يمكن للهيئة المديرة إدخصل تغيير على صفصت أعضصئهص أو :16 الـفـصل

المديرة على أعضصئهص غير أن القرار المتاذ في الغرض ينيغي أن يصدر عن أغليية ثلثي أعضصء  الهيئة 

 .األقل و يجب أن يوقع من طرفهم و يسجل على دفتر المداوالت
 

 :التصلية لوحيصتتسند ألعضصء الهيئة المديرة الص :17 الـفـصل
 

المحصكم وهو الذي يسير  ىجميية في كل الظروف و خصصة لدمديرة لليمثل الهيئة ال: الرئيس  -

 .وينفذ قراراتهص صأعمصله
 

لرئيس في حصلة الغيصب في تسيير أعمصل الهيئة المديرة و تنفيذ قراراتهص ينوب ا: مسصعد الرئيس -

 .وال  يقوم بمهصمه األخرى إال بتفويض من الهيئة المديرة
 

مكلف بصإلخشراف اإلداري و تحرير اإلستدعصءات و المراسالت و مسك سجل : الكصتب اليصم -

 .المداوالت
 

 .االقتضصءيسصعد الكصتب اليصم في أداء مهصمه  و ينوبه عند : الكصتب اليصم المسصعد -
 

المصل و صرف الدفوعصت المأذون فيهص من طرف قيض بمكلف بصإلخشراف المصلي و : أمين المصل -

الهيئة المديرة و يحث على استاال  االخشتراكصت بصفة منتظمة و يجب عليه االحتفصظ بجميع 

و تتم اليمليصت ، بهص لدى مراقيي الحسصبصت الميتمدين للغرض االستظهصرف و مؤيدات المصصري

 . المصلية للجميية بإمضصء أمين المصل و الرئيس
 

و ينوبه عند اإلقتضصء و ال ينوبه في إمضصء  المصل في أداء مهصمه أمينيسصعد : مصلأمين المسصعد  -

 .الوثصئق المصلية إال بتفويض من الهيئة المديرة
 

 .لكل واحد منهم مشموالت بحسب أهداف الجميية و أنشبتهص و برامجهص و تسند: عضصءألا -
 

 .يحجر على الجميية تنظيم أي تظصهرة يتم من خاللهص توزيع األربصح على أعضصئهص :18 الـفـصل

 :و تتكون مداخيل الجميية من
 

 اخشتراكصت األعضصء، -
 

 المسصعدات اليمومية، -
 

 ت الجميية و نشصطهص و مشصرييهص،اليصئدات النصتجة عن ممتلكص -
 

 التيرعصت و الهيصت و الوصصيص وطنية كصنت أو أجنيية، -
 

 .و تلتزم الجميية بصرف مواردهص على النشصطصت التى تحقق أهدافهص     
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يحجر على الجميية قيول مسصعدات أو تيرعصت أو هيصت صصدرة من دول ال ترببهص  :19 الـفـصل

عن مصصلح تلكم الدول، و تنشر الجميية المسصعدات  تدافعأو عن منظمصت بتونس عالقصت دبلومصسية 

التيرعصت و الهيصت األجنيية و تذكر مصدرهص و قيمتهص و موضوعهص بإحدى وسصئل اإلعالم المكتوبة و

وبصلموقع اإللكتروني للجميية إن وجد في ظرف خشهر من تصريخ قرار طليهص أو قيولهص، و تيلم الكصتب 

 .ومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بصليلوغ في نفس األجلاليصم للحك
 

تمسك الجميية محصسية طيقص للنظصم المحصسيي للمؤسسصت الجصري به اليمل و وفق الميصيير  :21 الـفـصل

 .المحصسيية الاصصة بصلجمييصت التي يضيبهص قرار الوزير المكلف بصلمصلية
 

المصلية للجميية صرفص و دخال بواسبة تحويالت أو خشيكصت بنكية أو  تتم كل الميصمالت :21 الـفـصل

دينصر و ال يمكن تجزئة هذه المصصريف أو المداخيل ( 011)بريدية إذا تجصوزت قيمتهص ميلغ خمسمصئة 

 .كي ال تتجصوز القيمة المذكورة
 

 :22 الـفـصل
 

تتولى الجلسة اليصمة تييين  (د 011.111)مصئة ألف دينصر إذا لم تتجصوز الموارد السنوية للجميية -

لهم  انذاللحسصبصت للجميية من بين المنارطين، من غير أعضصء الهيئة المديرة، ن إثنين لمراقيي

المتبوعين  االختصص يتبوعصن لذلك أو من أهل  انذواللميرفة بمجصالت المصلية والمحصسية 

الماتصين في "مرسمين في قصئمة لحسصبصتهص من بين ال ن، أو مراقيصالذين ال ينتمون للجميية

 .بجدول مجمع المحصسيين بصليالد التونسية" الحسصبية
 

تيين مراقيص لحسصبصتهص من بين الايراء " 011.111"إذا تجصوزت موارد الجميية مصئة ألف دينصر  -

المحصسيين بجدول هيئة الايراء المحصسيين بصليالد التونسية أو من بين المرسمين في قصئمة 

 .د التونسيةالبجدول المحصسيين بصلي" صين في الحسصبيةالمات"
 

تيين الجميية مراقيص أو عدة ( 0111.111)و في صورة تجصوز مواردهص السنوية مليون دينصر  -

 .مراقيي حسصبصت من بين المرسمين بجدول هيئة الايراء المحصسيين بصليالد التونسية
 

غير  سنتينمن قيل الجلسة اليصمة اليصدية لمدة  صبصتيتم تييين مراقب أو عدة مراقيي حس :23 الـفـصل

قصبلة للتجديد للقيصم بمهمة مراقية حسصبصت الجميية حسب الميصيير التي تضيبهص هيئة الايراء المحصسيين 

 .بصليالد التونسية

و تتكفل الجميية باال  أتيصب مراقب الحسصبصت بصلرجوع إلى الجدول الجصري به اليمل بصلنسية إلى 

 .لدى المؤسسصت بصليالد التونسيةالحسصبصت  ىققمد
 

يرفع مراقب الحسصبصت تقريره إلى الكصتب اليصم للحكومة و إلى رئيس الهيئة المديرة  :24 الـفـصل

للجميية في أجل خشهر ابتداء من تصريخ تيليغه القوائم المصلية للجميية و في صورة تيدد مراقيي الحسصبصت 

 .يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم و عند اختالفهم في الرأي،
 

تيرض القوائم المصلية على الجلسة اليصمة للمصصدقة عليهص أو رفضهص على ضوء تقرير  :25 الـفـصل

مراقب الحسصبصت، و تنشر الجميية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقية الحسصبصت بإحدى وسصئل اإلعالم 

 .رف خشهر من تصريخ المصصدقة عليهظلكتروني للجميية إن وجد في المكتوبة و بصلموقع اإل
 

 (.01)تحتفظ الجميية بوثصئقهص و سجالتهص المصلية لمدة عشر سنوات  :26 الـفـصل
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عند االستفصدة من المصل اليمومي تقدم الجميية تقريرا سنويص يشمل وصفص مفصال لمصصدر  :27 الـفـصل

 .محصسيصتتمويلهص و نفقصتهص إلى دائرة ال

 

 

 العنوان الرابع
 

 الجلسة العامة
 

تتركب الجلسة اليصمة اليصدية من جميع أعضصء الجميية الاصلصين في اخشتراكصتهم و تجتمع  :28 الـفـصل

و اإلعالن يوجه لألعضصء قيل الجلسة بامسة عشر يومص كتصبي بصستدعصء  خالل خشهر أوتمرة في السنة 

 .أسيوعص قيل الجلسة اليصمة عن ذلك في وسيلة إعالم على األقل
 

تلتئم الجلسة اليصمة بشرط حضور نصف األعضصء على األقل، و يصصدق على القرارات  :29 الـفـصل

، و في صورة عدم اكتمصل النصصب القصنوني تيقد جلسة عصمة ثصنية بأغليية أصوات األعضصء الحصضرين

جلسة األولى بدعوة من الهيئة المديرة و تكون من تصريخ عقد اليومص  20و أقصصه يومص  00في أجل أدنصه 

مقرراتهص نصفذة مهمص كصن عدد األعضصء الحصضرين و في هصته الصورة تصدر القرارات بأغليية أصوات 

 .األعضصء الحصضرين
 

 :تستمع الجلسة اليصمة اليصدية إلى تقرير الهيئة المديرة و تتولى خصصة :31 الـفـصل
 

 .مييةة اليصمة للجستحديد السيص -
 

 .منصقشة التقرير األدبي أو تيديله و المصصدقة عليه أو رفضه -
 

 .منصقشة القوائم المصلية على ضوء تقرير مراقية الحسصبصت والمصصدقة عليهص أو رفضهص -
 

 .تنقيح النظصم األسصسي للجميية -
 

 .المصصدقة على النظصم الداخلي للجميية -
 

 .إقرار اليرامج للفترة المقيلة -
 

 .انية التقديريةالميز إقرار -
 

 .اليقصرات الالزمة لنشصط الجميية أو التفويت في اليقصرات التصبية لهص اقتنصء -
 

 .تييين مراقب أو مراقيي حسصبصت -
 

 .مداولة المواضيع المرسومة بجدول األعمصل -
 

 .انتاصب أعضصء الهيئة المديرة -
 

و بأغليية األصوات و يتم انتاصب  في الجلسة اليصمة اليصدية برفع األيدي القراراتتتاذ  :31 الـفـصل

 .السري بصالقتراعأعضصء الهيئة المديرة وجوبص 
 

ترخص الجلسة اليصمة اليصدية في اقتنصء اليقصرات الالزمة لنشصط الجميية أو التفويت في  :32 الـفـصل

 .اليقصرات التصبية لهص والمصصدقة على تنقيح نظصمهص األسصسي و ذلك بأغليية ثلثي أعضصئهص
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فيمص عدا الجلسة اليصمة اليصدية يمكن دعوة أعضصء الجميية إلى جلسة عصمة خصرقة لليصدة  :33الـفـصل 

ببلب من رئيسهص أو ببلب كتصبي يوجه إلى رئيسهص من طرف ثلث األعضصء اليصملين عن طريق رسصلة 

األقل، و في مضمونة الوصول مع اإلعالم بصليلوغ على أن ال تجتمع إال بحضور نصف األعضصء على 

 .أصوات األعضصء الحصضرين (2/3)كل الحصالت ال تتاذ القرارات إال بأغليية ثلثي 
 

في أجل  خصرقة لليصدة ثصنية و في صورة عدم اكتمصل النصصب القصنوني تيقد جلسة عصمة :34الـفـصل 

تضم ثلث على أن  ةمن تصريخ عقد الجلسة األولى بدعوة من الهيئة المديريومص  20وأقصصه يومص  00أدنصه 

أصوات  (2/3)في كل الحصالت ال تتاذ القرارات إال بأغليية ثلثي ، وعلى األقل اليصملينالجميية أعضصء 

 .األعضصء الحصضرين
 

 :تنظر الجلسة اليصمة الاصرقة لليصدة في مسصئل هصمة منهص :35الـفـصل 
 

 .صفي تركيية الهيئة المديرة إذا تجصوز ثلث أعضصئهتسديد الشغور  -
 

 .مراجية النظصم األسصسي للجميية -
 

 .وضع حد للمدة النيصبية للهيئة المديرة قيل انقضصء مدتهص القصنونية -
 

 .دمج الجميية مع جمييصت أخرى أو تجزئتهص -
 

 .حل الجميية و تصفية مكصسيهص أو تيليق نشصطهص مؤقتص -

 

 

 

 العنوان الخامس
 

 يـاســام األســظـنـح الـيـقـنـت
 

 :ال يمكن تنقيح النظصم األسصسي إال  :36الـفـصل 
 

 بصقتراح من الهيئة المديرة، -
 

أو ببلب كتصبي صصدر عن ثلث أعضصء الجميية اليصملين على أقل تقدير موجه إلى رئيس  -

 .الجميية عن طريق رسصلة مضمونة الوصول مع اإلعالم بصليلوغ
 

الاص   االقتراحيجب أن يضمن في كلتص الصورتين المنصو  عليهمص بصلفصل السصبق  :37الـفـصل 

عضصء اليصملين، و في األتضم نصف بصلتنقيح في جدول أعمصل جلسة عصمة عصدية أو خصرقة لليصدة 

من يومص  20و أقصصه يومص  00صورة عدم اكتمصل النصصب القصنوني تيقد جلسة عصمة ثصنية في أجل أدنصه 

ملين على صلياتضم ثلث أعضصء الجميية ى أن عل تصريخ عقد الجلسة األولى بدعوة من الهيئة المديرة

 .أصوات األعضصء الحصضرين (2/3)و في كل الحصالت ال تتاذ القرارات إال بأغليية ثلثي . األقل
 

مدة نشصط الجميية يجب اإلعالم عنه وفق الصيغ  إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظصم: 38الفصل 

 .أعاله 0المنصو  عليهص بصلفصل 
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 نوان السادسالع
 

 حل الجمعية و تصفية مكاسبها او تعليق نشاطها مؤقتا

 
ال يمكن التصريح بتيليق نشصط الجميية مؤقتص أو حلهص بصفة تلقصئية إال طيقص لمقتضيصت  :39 الـفـصل

 .المذكورين سصبقص 32و  33الفصلين 
 

ر الحل عن طريق مكتوب في صورة حل الجميية يتم إبالغ الكصتب اليصم للحكومة بقرا :41 الـفـصل

مصفي يومص من تصريخ صدور قرار الحل وتييين  31مضمون الوصول مع اإلعالم بصليلوغ خالل 

قضصئي، و تقدم الجميية ألغراض التصفية بيصنص بأموالهص المنقولة و غير المنقولة لييتمد في الوفصء 

 .ليلدية المنستيرالمتيقي منهص  يودبصلتزامصتهص و ي

 

 ةـيـالـقـتـام انـكـأح
 

يدخل هذا النظصم األسصسي حيز التنفيذ بداية من تصريخ استكمصل إجراءات اإلعالم و النشر  :41الـفـصل 

المتيلق بتنظيم الجمييصت و تواصل الهيئة المديرة  4100لسنة  88المنصو  عليهص بصلمرسوم عدد 

موعد  4100غصية خشهر أوت  مهصمهص إلى 4103أوت  07المنتاية خالل الجلسة اليصمة المنيقدة في 

 ./.الجلسة اليصمة االنتاصبية القصدمة

..................... 


