
 

 الباب الثاني
  

ھاتأسیس الجمعیات وتسییر  
  

ـ 8الفصل   
  

ـ لكل شخص طبیعي، تونسي أو أجنبي مقیم في تونس، حق تأسیس جمعیة أو االنتماء إلیھا أو  أوال
 .االنسحاب منھا وفق أحكام ھذا المرسوم

  
سنة) 16(ثانیا ـ یشترط في الشخص الطبیعي المؤسس أن ال یقل عمره عن ستة عشر  . 

  
ن بمسؤولیات ضمن الھیاكل ـ ال یمكن أن یكون مؤسسو ومسیرو الجمعیّة ممن یضطلعو 9الفصل 

 .المركزیّة المسیرة لألحزاب السیاسیّة
  

ـ 10الفصل   
  

 . ـ یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح
  

ـ على الّراغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع 
   اإلعالم بالبلوغ یتضّمن

  
ینّص على اسم الجمعیة وموضوعھا وأھدافھا ومقّرھا ومقرات فروعھا إن وجدتـ تصریحا  أ . 
  

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لألشخاص الطبیعیین التونسیین المؤسسین للجمعیة أو من بطاقة *ب ـ 
 تعریف الولي عند االقتضاء،

  
 نسخة من شھادة اإلقامة في ما یخص األجانب،*

  
األساسي ممضیین من طرف المؤّسسین أو من یمثلھم ویجب أن یتضمن النظام  ج ـ نظیرین من النظام

 : األساسي ما یأتي
  

 ـ االسم الرسمي للجمعیة باللغة العربیة وبلغة أجنبیة عند االقتضاء
. 

 .ـ عنوان المقر الرئیسي للجمعیة 
  

 ـ بیانا ألھداف الجمعیة ووسائل تحقیقھا
  

انتھائھا وحقوق العضو وواجباتھـ شروط العضویة وحاالت   
.  

  .ـ بیان الھیكل التنظیمي للجمعیة وطریقة االنتخاب وصالحیات كل ھیئة من ھیئاتھا



ـ تحدید الجھة داخل الجمعیة التي لھا صالحیة تعدیل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او االندماج او 
 التجزئة

.  
ض النزاعاتـ تحدید طرق اتخاذ القرارات وآلیات ف .  

 
االشتراك الشھري أو السنوي إن وجدـ مبلغ   

 
ـ یتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضّمنھ البیانات المنصوص علیھا أعاله ویحّرر محضرا في 

 .نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة
  

ـ 11الفصل   
  

ّى من یمثل الجمعیة، في أجل ال یتجاوز سبعة  أوال أیام، إیداع ) 7(ـ عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ یتول
إعالن بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ینّص على اسم الجمعیة وموضوعھا وھدفھا ومقّرھا مرفقا 

وریة التونسیة اإلعالن وجوبا وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھ. بنظیر من الحّجة الرسمیة المذكورة أعاله
یوما انطالقا من یوم إیداعھ) 15(في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر  . 

  
یوما من إرسال المكتوب المشار إلیھ ) 30(ثانیا ـ یعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل ثالثین 

 .أعاله بلوغا
  

رسال المكتوب المشار إلیھ في الفصل السابع وتكتسب ـ تعتبر الجمعیة مكّونة قانونا من یوم إ 12الفصل 
 .الشخصیة القانونیة انطالقا من تاریخ نشر اإلعالن بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

  
ـ للجمعیات المكّونة قانونا حق التقاضي واالكتساب والملكیة والتصرف في مواردھا  13الفصل 

یمكن للجمعیة أن تقبل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا كما. وممتلكاتھا . 
  

ـ یمكن لكّل جمعیة أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في  14الفصل 
إطار موضوعھا وأھدافھا المنصوص علیھا في نظامھا األساسي وال یمكن للجمعیة إذا ارتكبت األفعال 

ّ بتكلیف كتابي صریح من األشخاص المعنیین ضد أشخاص معین ین بذواتھم مباشرة ھذه الدعوى إال
 .باألمر

  
ـ ال یعد مؤسسو ومسیرو وأجراء الجمعیة والمنخرطین فیھا مسؤولین شخصیا عن االلتزامات  15الفصل 

 .القانونیة للجمعیة، وال یحق لدائني الجمعیة مطالبتھم بسداد الدیون من أموالھم الخاصة
  

ـ یعلم مسیرو الجمعیة الكاتب العام للحكومة عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم  16الفصل 
بالبلوغ بكّل تنقیح أدخل على نظامھا األساسي في أجل أقصاه شھر من تاریخ اتخاذ قرار التنقیح ویقع 

لجمعیة إن وجدإعالم العموم بالتنقیح عبر وسائل اإلعالم المكتوبة وعبر الموقع اإللكتروني ل . 
  

ـ للجمعیة تحدید شروط العضویة الخاصة بھا على أن ال تخالف أحكام ھذا المرسوم ویشترط  17الفصل 
 : في عضو الجمعیة أن یكون

  
 .أوالـ تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس

  



ً ـ بلغ ثالثة عشر  سنة من العمر) 13(ثانیا . 
  

ابةثالثا ـ قبل بالنظام األساسي للجمعیة كت . 
  

 .رابعا ـ دفع معلوم االشتراك في الجمعیة
  

ـ ال یجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعیة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنھا أن تؤدي  18الفصل 
 .إلى تعارض بین مصالحھم الشخصیة أو الوظیفیة ومصالح الجمعیة

  
ـ 19الفصل   

  
تعلیق نشاطھ مؤقتا أو حلھ أوال ـ یضبط النظام األساسي للجمعیة وجوبا طرق . 

  
ثانیا ـ یضبط النظام األساسي للجمعیة قواعد تصفیة أموالھ واألصول الراجعة لھ في صورة حلھ بمبادرة 

 .منھ وفق مقتضیات نظامھ األساسي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


