القانون األساسي للجمعية التونسية لجراحة العظام
والمفاصل
العنوان األول :التكوين -الموضوع -المقر االجتماعي- -المدة
الفصل  :1التكوين:
بمقتضى القانون األساسي تكونت بين األشخاص الطبيعيين والممضين أسفله جمعية ذات صبغة علمية أطلق
عليها اسم " الجمعية التونسية لجراحة العظام والمفاصل".
الفصل  :2المدة:
تكونت الجمعية التونسية لجراحة العظام والمفاصل لمدة غير محدودة.
الفصل  :3أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية التونسية لجراحة العظام والمفاصل وبالنظر إلى صبغتها العلمية إلى :
 تقوية سبل التعاون بين األطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل من الناحية الشخصية والمهنية. المساهمة في تطوير أعضائها تقنيا وعلميا في مجال جراحة العظام والمفاصل والبحث العلمي. الدفاع على أخالقيات المهنة والمصالح المهنية ألعضائها. إصدددام مجلددة علميددة ومقيددة دوميددة وإنشدداء موقددص الكترونددي مخصددل لقبددول جميددص األعمددال وا نجددا اتوالمقا ت العلمية ألعضائها.
الفصل  :4القانون المنظم للجمعية:
تنشط الجمعية طبق أحكام المرسوم عـ88ـدد المؤمخ في  4122/24 /42المتعلق بتنظيم الجمعيات.
الفصل  :5المقر االجتماعي:
عين المقر الرئيسي للجمعية بإقامة األحمدي  4الكائنة بالمدينة الجديدة بن عروس تونس مكتب عـ2ـدد.
حدد للجمعية عنوانا الكترونيا هوwww.sotcot.com
ويمكن للجمعية إحداث فروع لها بو يات الجمهومية التونسية كما يمكن نقل المقر الرئيسي للجمعية بواسطة
قرام صادم عن الهيئة المديرة للجمعية.
الفصل  :6اإلجراءات الواجب إتباعها:
-1علددى مؤسسددي الجمعيددة إمسددال مكتددو مضددمون الوصددول مددص ااعددالم بددالبلو إلددى الكاتددب العددام للحكومددة
يتضمن تصريحا ينل على اسم الجمعية وموضدوعها وأهددافها ومقرهدا ا جتمداعي وأسدماء وهويدة مؤسسديها
ونظيرين من النظام األساسي .
 -4عند تسلم بطاقة ااعالم بالبلو وفي اجل يتجاو الـ  7أيام يتولى من يمثل الجمعية إيداع إعالن بالمطبعة
الرسمية للجمهومية التونسية ينل على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من محضر عدل
التنفيد عندد إمسددال المكتدو المضددمون الوصدول وفددي صدومة عدددم مجدوع بطاقددة ااعدالم بددالبلو يتدولى هد ا
األخير القيام باايداع الم كوم في اجل  01يوما من إمسال المكتو المضمون الوصول المشام إليه أعاله.
 -0يلتزم مسيرو الجمعية بإعالم الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتو مضمون الوصول مص ااعالم بالبلو
بكل تنقيح ادخل على نظامها األساسي فدي اجدل أقصداه شدهر مدن تداميذ اتخداذ قدرام التنقديح ويقدص إعدالم العمدوم
بالتنقيح عبر وسائل ااعالم المكتوبة وعبر الموقص ا لكتروني للجمعية.

1

العنوان الثاني :واجبات وحقوق الجمعية:
الفصل  :7التزامات الجمعية:
 تلتزم الجمعية في نشاطها وتمويلها بمبادئ دولدة القدانون والديمقراطيدة والتعدديدة والشدفافية والمسداواة وحقدواانسان.
 تلتزم الجمعية بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية. تلتزم الجمعية بعدم جمص األموال أو تقدديم الددعم المدادي ألحدزا سياسدية أو مرشدحين مسدتقلون إلدى انتخابداتجهوية او وطنية او محلية.
 تلتدزم الجمعيدة بعدددم ممامسدة أي نشداط تجددامي او تنظديم ملتقيدات العددر منهدا تحقيدق أمبددات وتو يعهدا بددينأعضائها .
 تلتزم الجمعية بصرف مداخليها وموامدها المادية على أنشطتها التي تحقق أهدافها.وتتكون مداخيل الجمعية مما يلي:
 اشتراكات األعضاء. المساعدات العمومية. التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية. تلتزم الجمعية في صومة قبولها مسداعدات أو تبرعدات أو هبدات أجنبيدة أن تنشدر ذلدك بإحدد وسدائل ااعدالمالمكتوبة وبالموقص ا لكتروني للجمعية وت كر مصدمها وقيمتها وموضوعها فدي ردرف شدهر مدن تداميذ قبولهدا
لطلبها وتعلم الكاتب العام للحكومة ب لك بواسطة مكتو مضمون الوصول مص ااعدالم بدالبلو فدي ردرف شدهر
ك لك.
الفصل  :8حقوق الجمعية ووسائل تحقيق أهدافها:
تتمتص الجمعية بمجموعة من الحقو تتمثل فيما يلي:
 حق الحصول على المعلومات.حق تقييم دوم مؤسسات الدولة و تقديم مقترحات لتحسين أدائها.حق ا جتماع وتنظيم التظاهرات والمؤتمرات العلمية .المساهمة الفعلية واللوجستية في التكوين المستمر لألطباء في مجال جراحة العظام داخل البالد وخامجها.إحداث مجلة علمية مكتوبة و إنشاء موقص الكتروني لقبول جميص ا نجا ات واألعمال العلمية ألعضائها.حق نشر التقامير والمعلومات وطبص المنشومات واستطالع الرأي.حق ممامسة نشاطها دون عرقلة نشاطها او تعطيله من قبل السلطات العمومية بصفة مباشرة او غير مباشرة.العنوان الثالث :تركيبة الجمعية وشروط العضوية وحاالت انتهائها وحقوق األعضاء
وواجباتهم:
الفصل  :9تتركب الجمعية من:
 أعضاء عاملين مكونين من أطباء تونسيين مختصين في جراحة العظام والمفاصل. أعضاء شركاء مكونين من أطباء تونسيين ذوي أعمال علمية من شانها تطوير جراحة العظام والمفاصل. أعضاء شركاء أجانب ذوي أعمال علمية من شانها تطوير جراحة العظام المفاصل. أعضاء شرفيين من شانهم مساندة الجمعية ماديا ومعنويا والمساهمة في تنمية و إنجات أنشطتها ومشاميعها.الفصل :11شروط العضوية:
يشترط لعضوية الجمعية ما يلي:
توفر الجنسية التونسية أو ااقامة بالبالد التونسية.قبول مقتضيات القانون األساسي للجمعية وال ي يجب ان يكون كتابة.دفص معلوم ا شتراك2

الفصل  :11كل عضو ملزم بدفص اشتراك سنوي قدمه  01ديناما يدفص في  01جوان من كل سنة ويمكن بداقترات
من الهيئة المديرة الترفيص أو التخفيض في معلوم ا شتراك بمقتضى جلسة عامة.
الفصل  :12حقوق أعضاء الجمعية والتزاماتهم:
يتمتص جميص أعضاء الجمعية بنفس الحقو والواجبات المقرمة بالنظام األساسي و يلتزمون بمقتضياته.
كما يمنص عليهم إعداد أو اتخاذ أي قرام يعام مصالح الجمعية وتخدم مصالحهم الشخصية والوريفية.
الفصل  :13انتهاء العضوية:
يفقد صفة العضوية من الجمعية:
 من قدم استقالته ووجههدا للجمعيدة فدي مكتدو مضدمون الوصدول واعلدم الكاتدب العدام للحكومدة بد لك بمكتدومضمون الوصول مص ااعالم بالبلو .
 من قرمت الهيئة المديرة مفته لعدم دفعه لمعلوم اشتراكه بعد سنة من حلول اجل الدفص. من قرمت الهيئة المديرة مفته من اجل امتكابه لخطأ فادت إ إن ه ا الرفت يقدرم إ بعدد إن يدتم اسدتدعائهبالطر القانونية من قبل الهيئة الم كومة وتضر له أجال معقو لتقديم توضيحاته وتبريراته في خصوص ذلك
الخطأ وإذا تأخر العضو المعني باألمر عن تقديم مبرماته فللهيئة المديرة ان تقرم مفته .
الفصل  :14آثار انتهاء العضوية:
إن وفاة أو استقالة احد األعضاء من الجمعية أو مفته يوقف نشاط الجمعية وانه يتعين على كل عضو مسدتقيل
أو وقص مفته دفص جميص اشتراكاته الغير المدفوعة واشتراك السنة التي وقص خاللها تقديم استقالته او مفته.
الفصل  :15حقوق األعضاء وواجباتهم:
تتمثل حقو األعضاء وواجباتهم فيما يلي:
حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة المتعلقة بالجمعية ونشاطها.حق انتخا أعضاء الهيئة المديرة للجمعية.حق المشامكة في تنقيح وتعديل النظام األساسي للجمعية.حق ا طالع على طر ا قتراع والتصويت داخل الجلسة العامة .حق ا طالع على التقرير المالي للجمعية.حق ا طالع على تقرير مراقب الحسابات.حددق تقدددي م المقترحددات وااماء بخصددوص المسددائل المتعلقددة بالنشدداط السددابق للجمعيددة وبمشدداميعها وبرامجهدداالمستقبلية.
خالص معلوم ا شتراك السنوي واحترام قرامات الهيئة المديرة والعمل على إنجدات تظداهرات الجمعيدة العلميدةوالمشامكة في تحقيق أهداف الجمعية.
العنوان الثالث :التنظيم اإلداري والمالي للجمعية:
الفصل  :16الهيئة المديرة:
تدير الجمعية هيئة مديرة متركبدة مدن  9أعضداء تكدون كدل خددماتهم مجانيدة ينتخدبهم األعضداء العداملون انتخابدا
سريا إثناء جلسة عامة لمدة سنتين.
وتتركب الهيئة المديرة من:
 مئيس الجمعية :يمثل الهيئة المديرة في جميص الحا ت وخاصة لد المحاكم ويسير أعمالها وينف قراماتها. نائب مئيس :ينو مئيس الجمعية في جميص أعماله و يمكنه القيام بتلك األعمال ا بتفويض من الرئيس. كاتب عام :مكلف بااشراف اادامي وتحرير ا ستدعاء ومسك سجل المداو ت. كاتب عام مساعد :ينو الكاتب العام في جميص أعمالده و يمكنده القيدام بتلدك األعمدال ا بتفدويض مدن الكاتدبالعام.
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 أمين مال :مكلف بااشدراف المدالي وقدبض األمدوال وصدرف المصداميف المدأذون بهدا مدن قبدل الهيئدة المدديرةواسددتخالص ا شددتراكات بصددفة منتظمددة ويحمددل واجددب ا حتفددار بجميددص حجددل ومؤيدددات مصدداميف الجمعيددة
وااد ء بهددا لمراقبددي الحسددابات المعينددين لمراقبددة حسددابات الجمعيددة علمددا وان جميددص العمليددات الماليددة يجددب أن
تكون ممضاة من طرفه ومن طرف مئيس الجمعية.
 أمين مال مساعد :ينو أمين المال في جميص أعماله و يمكنه القيام بتلك األعمال إ بتفويض منه. ثالثة أعضاء :تسند لهم صالحيات طبقا ألهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها. أعضاء شرفيين :تسند العضوية الشرفية لكل شخل يمكنه مساعدة الجمعية ومساندتها ماديا ومعنويا في تنميةأنشطتها وبرامجها وإنجاحها.
ويشترط في أعضاء الهيئة المديرة عدم اضطالعهم بأية مسؤولية صلب الهياكل المركزية لألحزا السياسية.
الفصل  :17جلسات الهيئة المديرة:
تجتمص الهيئة المديرة كل شهر على األقل وتؤخ قراماتها بعد المداولدة بأغلبيدة األصدوات بشدرط حضدوم نصدف
األعضاء على األقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن للهيئة المديرة وبطلب من ثلث أعضائها ان تعقد جلسة خامقة للعادة بشرط حضوم نصف األعضاء.
الفصل  :18صالحيات الهيئة المديرة:
للهيئة المديرة الصالحية الكاملة :
أوال  :للقيددام بجميددص األعمددال و التصددرفات المتعلقددة بنشدداط الجمعيددة باسددتثناء القددرامات التددي هددي مددن مشددمو ت
الجلسة العامة.
ثانيا:إعداد النظام الداخلي للجمعية .
ثالثا :كما انه يمكن للهيئة المديرة للجمعية تعديل النظام الداخلي للجمعية وذلك لتفسير قواعد قانونها األساسي إن
اقتضى اامر ذلدك واقدرام فصدول مكملدة لدم يتطدر لهدا القدانون المد كوم والمتعلقدة بجميدص المسدائل القانونيدة
والترتيبية الضرومية والال مة لنشاط الجمعية دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات تنقيح القانون األساسي .
كما يعهد للهيئة المديرة:
 النظر في مسالة قبول األعضاء او مفتهم مص مراعاة الفصل  20من القانون األساسي للجمعية. إسناد العضوية الشرفية. ااذن بتسويغ المحالت او األثاث الال م لنشاط للجمعية وك لك شراءه. تعيين أجوم أجراء الجمعية وكل من وقص انتدابه لخدمة الجمعية. السهر على احترام تطبيق القانون األساسي للجمعية. إبرام العقود ومشاميص مص جمعيات أوجهات أخر مختصة. إبرام عقود تعاون وشراكة مص جمعيات او منظمات أخر تنشط على المستو الوطني او ااقليمي أوالدولي.الفصل  :19سجالت الجمعية:
تمسك الجمعية السجالت التالية:
 سجل األعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وأعمامهم ومهنهم. سجل مداو ت هيكل التسيير سجل النشاطات والمشاميص ويدون فيه نوع المشروع او النشاط. سجل المساعدات والتبرعات والهبدات والوصدايا مدص التمييدز بدين النقددي منهدا والعيندي والدوطني والخداصوالوطني واألجنبي.
 سجل جرد العقامات والمنقو ت. -السجالت المحاسبية.
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الفصل :21
تنشر الجمعية المساعدات والتبرعدات والهبدات األجنبيدة وتد كر مصددمها وقيمتهدا وموضدوعها بإحدد وسدائل
ااعالم المكتوبة وبالموقص ا لكتروني للجمعية إن وجد وفي ررف شهر من تاميذ قرام طلبها أو قبولها وتعلم
الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتو مضمون الوصول مص ااعالم بالبلو في نفس األجل.
الفصل :21تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجالت لمدة  21سنوات.
الفصل  :22مراقبة حسابات الجمعية:
أوال :تمسددك الجمعيددة محاسددبة طبددق للنظددام المحاسددبي للمؤسسددات الجددامي بدده العمددل ووفددق المعددايير المحاسددبية
الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرام الو ير المكلف بالمالية.
ثانيا :تتم كل المعامالت المالية للجمعية صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو شيكات بنكية أو بريديدة إذا تجداو ت
قيمتها مبلغ 011.111د و يمكن تجزئة ه ه المصاميف أو المداخل كي تتجاو القيمة الم كومة.
ثالثا :تعيين مراقب الحسابات:
 )2إذا لددم تتجدداو المددوامد السددنوية للجمعيددة  211.111ديندداما تتددولى الجمعيددة تعيددين مراقبددا لحسدداباتها يددتم
اختيامه من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية او مرسمين
بجدول مجمص المحاسبين بالبالد التونسية في " قائمة المختصين في الحسابية".
 )4اذا تجاو ت موامد الجمعية  211الف دينام تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين المرسمين
بجدددول ه يئددة الخبددراء المحاسددبين بددالبالد التونسددية أو مددن بددين المرسددمين فددي قائمددة "المختصددين فددي
الحسابية"بجدول مجمص المحاسبين بالبالد التونسية.
 )0إذا تجدداو ت مددوامد الجمعيددة  2.111.111ديندداما أن تختددام مراقبددا أو عدددة مددراقبين لحسدداباتها مددن بددين
المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبالد التونسية.
 )2يتم تعيدين مراقبدا لحسداباتها أو عددة مدراقبين لمددة ثدالث سدنوات غيدر قابلدة للتجديدد للقيدام بمهمدة مراقبدة
حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية.
 )0تتكفل الجمعية بخالص أتعا مراقب الحسابات ويتم تحديد ه ه األتعا بالرجوع إلدى الجددول الجدامي
به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لد المؤسسات بالبالد التونسية.
 )6يرفص مراقب الحسابات تقريره إلدى الكاتدب العدام للحكومدة والدى مئديس الهيئدة المدديرة للجمعيدة فدي اجدل
شهر من ابتداء ا من تاميذ تبليغه القوائم المالية للجمعية .وفي صدومة تعددد مراقبدي حسدابات الجمعيدة و
عند اختالفهم في الرأي يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
 )7تتم المصادقة على القوائم المالية للجمعية من قبل هيئتها المديرة أو ترفض المصدادقة عليهدا اسدتنادا الدى
تقرير مراقبة الحسابات .
 )8تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحد وسائل ا عالم المكتوبة او بدالموقص
ا لكتروني أن وجد في ررف شهر من تاميذ المصادقة على ه ه القوائم المالية.
 )9عنددد ا سددتفادة مددن المددال العمددومي تقدددم الجمعيددة تقريددرا سددنويا يشددمل وصددفا مفصددال لمصددادم تمويلهددا
ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
العنوان الرابع :الجلسة العامة:
الفصل :23تركيبة الجلسة العامة العادية:
 تتركب الجلسة العامة العادية من جميص أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمص مرة في السنة أثناءالمؤتمر الوطني السنوي للجمعية .
 يتم استدعاء األعضاء الم كومين أعاله للجلسة العامة بواسطة البريد ا لكتروندي أو موقدص الدوا للجمعيدة قبدل 20يوما من تاميذ انعقادها.
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الفصل  :24نظام التصويت:
 تلتئم الجلسة العامة بشرط حضوم نصف األعضاء على األقل تتم المصادقة على القرامات بأغلبيةاصوات الحاضرين.
 في صومة عدم اكتمال النصا القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه  20يومدا مدن تداميذ عقدد الجلسدةاألولى بدعوة من الهيئة المديرة وتكون قراماتها فاعلة ناف ة مهما كان عدد الحاضرين وفي ه ه الصومة تصددم
القرامات بأغلبية اصوات األعضاء الحاضرين.
الفصل  :25أعمال الجلسة العامة العادية:
تستمص الجلسة العامة العادية لتقامير الهيئة المديرة والمتعلقة ون كر خاصة:
تحديد السياسة العامة للجمعية ومراقبتها وتوجيهها.مناقشة التقرير األدبي المالي او تعديله والمصادقة عليه او مفضه. مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات والمصادقة عليها او مفضها. تنقيح النظام األساسي للجمعية. المصادقة على النظام الداخلي للجمعية. تحديد البرامل المقبلة. إقرام الميزانية التقديرية. اقتناء العقامات الال مة لنشاط الجمعية او التفويت في العقامات الراجعة لها. تعيين مراقب أو مراقبي حسابات الجمعية. مداولة المواضيص المرسمة بجدول األعمال.الفصل  :26طريقة تصويت الجلسة العامة العادية:
 تتخ الجلسة العامة العادية قر اماتها برفص األيدي بأغلبية األصوات ويتم انتخدا أعضداء الهيئدة المدديرة وجوبدابطريقة ا قتراع السري.
 ترخل الجلسة العامة العادية في اقتناء العقدامات الال مدة لنشداط الجمعيدة او التفويدت فدي العقدامات التدى علدىملكها و تصاد على نظامها األساسي بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل  :27الجلسة العامة الخارقة للعادة:
أوال :بقطص النظر عن الجلسدة العامدة العاديدة يمكدن بطلدب مدن مئديس الجمعيدة او بطلدب كتدابي يوجهده إليده ثلدث
األعضاء العاملين دعوة كل أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خامقة للعادة بواسطة مسالة مضمونة الوصدول مدص
ااعالم بالبلو على أن تنعقد إ بحضوم نصف األعضاء على األقل وفي كدل الحدا ت تتخد القدرامت ا
بأغلبية ثلثي (  )4/0اصوات األعضاء الحاضرين.
ثانيا :في صومة عدم اكتمال النصا القانوني تعقد جلسة عامدة ثانيدة فدي اجدل  20يومدا مدن تداميذ عقدد الجلسدة
األولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث ( ) 2/0أعضاء الجمعية العاملين على األقل .وفي كل الحا ت تتخد
القرامات إ بأغلبية ثلثي (  )4/0اصوات األعضاء الحاضرين.
ثالثا :تنظر الجلسة العامة الخامقة للعادة في مسائل ذات أهمية منها:
 تسديد شغوم في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاو ثلث أعضائها. تعديل النظام األساسي للجمعية. وضص حد للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء مدتها القانونية. دمل الجمعية مص جمعيات أخر أو تجزئتها. حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.-المصادقة على كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي للجمعية
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العنوان الخامس :تنقيخ القانون األساسي للجمعية
الفصل  :28يمكن تنقيح القانون األساسي إ باقترات الهيئة المديرة أو ثلث أعضاء الجمعية العاملين على األقدل
بواسطة مطلب كتابي يوجه لرئيس الجمعية بواسطة مسالة مضمونة الوصول.
الفصللل :29فددي هدداتين الحددالتين المنصددوص عليهمددا أعدداله يجددب أن يض د لمن ا قتددرات المتعلددق بتنقدديح القددانون
األساسي للجمعية صلب جدول أعمال جلسة عامة عادية او خامقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين.
وفي صومة عدم اكتمال النصا القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خامقة للعدادة فدي اجدل يقدل عدن  20يومدا مدن
تاميذ عقد الجلسة األولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم وجوبا ثلث أعضاء الجمعية العاملين على األقل.
وفي كل الحا ت تتخ القرامات إ بأغلبية ثلثي اصوات األعضاء الحاضرين.
الفصللل  :31كددل تنقدديح يحصددل علددى النظددام األساسددي للجمعيددة أثندداء نشدداط الجمعيددة يخضددص إلددى نفددس الشددروط
والصيغ المقرمة لتكوينها مص مراعاة الفصدل  28فدي فقرتده الثالثدة مدن هد ا القدانون كمدا يقدص ااعدالن عليده طبقدا
للفصل السادس من ه ا القانون.
العنوان السادس :حل الجمعية وتصفية مكاسبها او تعليق نشاطها بصفة مؤقتة:
الفصل : 31تعليق نشاط الجمعية:
يمكن تعليق نشاط الجمعية بصفة مؤقتة او حلها بصفة تلقائية ا طبقا للفصلين  42و  40من ه ا القانون.
الفصل  :32حل الجمعية:
 )1في صومة حل الجمعية يتم إعالم الكاتب العام للحكومدة بقدرام الحدل بواسدطة مكتدو مضدمون الوصدول مدص
ااعالم بالبلو خالل  01يوما من صدوم قرام الحل وتعيين مصفي قضائي.
 )2وفي ه ه الحالة واتمام أعمال التصفية تقدم الجمعية جردا يتضمن بيانا ألموالهدا المنقولدة وغيدر المنقولدة يقدص
اعتماده لخالص ديونها وإتمام التزاماتها على ان يو ع ما تبقى منها على األعضاء طبق ما تقرمه الجلسة العامة
المنعقدة للغر .
 )3إذا كانت األموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبدات والوصدايا فتدؤول الدى جمعيدة أخدر تماثلهدا فدي
األهداف تحددها الهيئة المختصة.
الفصل  :33فض النزاعات:
تختل الهيئة المديرة بفض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية ولها اللجوء الى القضاء في النزاعات التدي
تخرج عن اختصاصاتها وفي ه ه الصومة تكون محاكم تونس هي المختصة ترابيا .
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