
مقترح التعدیلالنص الحالي
الباب األّول – المبادئ العاّمة

الجمعیاتتأسیسحریةالمرسومھذایضمن–األولالفصل
منظماتدورتدعیموإلىإطارھافيوالنشاطإلیھاواالنضمام

المجتمع المدني وتطویرھا والحفاظ على استقاللیتھا.

تأسیسحریةتكریسإلىالمرسومھذایھدفاألّول:الفصل
وفروعالجمعیاتوشبكاتوفروعھاالوطنیّةالجمعیّات
الوطنیةالحكومیةغیرالدولیةوالمنظماتاألجنبیةالجمعیات

ومؤسساتاألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظماتوفروع
األجنبیةالعامالنفعمؤسساتوفروعالوطنیةالعامالنفع

علىوالحفاظوتطویرھاوتدعیمھاإطارھافيوالنشاط
وتمویلھاوتسییرھاتأسیسھاكیفیةویضبطاستقاللیتھا.
ومراقبتھا.

یعملونأكثرأوشخصینبیناتفاقیةالجمعیة–2الفصل
تحقیقباستثناءأھدافتحقیقعلىدائمةوبصفةبمقتضاھا

أرباح.

نشاطھاوفياألساسينظامھافيالجمعیاتتحترم–3الفصل
والشفافیةوالتعددیةوالّدیمقراطیةالقانوندولةمبادئوتمویلھا

الدولیةباالتفاقیاتضبطتكمااإلنسانوحقوقوالمساواة
المصادق علیھا من طرف الجمھوریة التونسیة.

الجمعیة:علىیحجر–4الفصل

أوبیاناتھافيأواألساسينظامھافيتعتمدأن–أوال
والكراھّیةالعنفإلىالدعوةنشاطھافيأوبرامجھافي

أوجنسیةأودینّیةأسسعلىوالتمییزوالتعصب
جھوّیة.

توزیعلغرضالتجاریةاألعمالتمارسأن–ثانیا
استغاللأوالشخصیةللمنفعةأعضائھاعلىاألموال

الجمعیة لغرض التھرب الضریبي.
ثالثا – أن تجمع األموال لدعم أحزاب سیاسیة أو مرشحین مستقلین

إلى انتخابات وطنیة أو جھویة أو محلیة أو أن تقدم الدعم المادي
لھم وال یشمل ھذا التحجیر حق الجمعیة في التعبیر عن آراءھا

السیاسیة ومواقفھا من قضایا الشأن العام

الجمعیة:علىیحجر:4الفصل
فيأوشعاراتھافيأواألساسينظامھافيتعتمدأن–أوال

مسیریھا،وأعمالتصریحاتفيأونشاطھافيأوبیاناتھا
بجمیعوالتمییزوالتطرفوالكراھیةالعنفإلىالدعوة
نظامھاأوالدولةوحدةتھدیدعلیھایحجركماأشكالھ.

الجمھوري والدیمقراطي.
األموالتوزیعلغرضالتجاریةاألعمالتمارسأن–ثانیا
غیرأومباشرةبطریقةالشخصیةللمنفعةأعضائھاعلى

مباشرة أو استغالل الجمعیة لغرض التھرب الضریبي.
تقومأنأوسیاسیةأحزابلدعماألموالتجمعأن–ثالثا

لھمتقدمأنأولالنتخاباتلمرشحینأولالستفتاءاتبدعایة
مسیريعلىیحجركمااألشكال.منشكلبأيالدعم

أوالتشریعیةأوالرئاسیةاالنتخاباتفيالترشحالجمعیة
سنوات3مستقلةأوحزبیةقائمةعنسواءالمحلیةالمجالس

قبل المحطة االنتخابیة.



آرائھاعنالتعبیرفيالجمعیةحقالتحجیرھذایشملوال
السیاسیة ومواقفھا من قضایا الشأن العام

للجمعیة:–5الفصل

أوال – حق الحصول على المعلومات.

مقترحاتوتقدیمالدولةمؤسساتدورتقییمحق–ثانیا
لتحسین أدائھا.

والمؤتمراتوالتظاھراتاالجتماعاتإقامةحق–ثالثا
وورشات العمل وجمیع األنشطة المدنیة األخرى.

وطبعوالمعلوماتالتقاریرنشرحق–رابعا
المنشورات واستطالع الرأي.

للجمعیة::5الفصل
المصلحةلھلمنالمعلوماتعلىالحصولفيالحق–أوال

فيالعملبھاالجاريالقانونیةالتراتیبمعتتعارض
الغرض.

مقترحاتوتقدیمالدولةمؤسساتدورتقییمحق–ثانیا
لتحسین أدائھا.

والمؤتمراتوالتظاھراتاالجتماعاتإقامةحق–ثالثا
االلتزاممعاألخرىالمدنیةاألنشطةوجمیعالعملوورشات

بالتراتیب القانونیة الجاري بھا العمل.
الرأيواستطالعاتوالمعلوماتالتقاریرنشرحق–رابعا
والضوابطوالحرفیةالنزاھةإطارفيالمنشوراتوطبع

القانونیة والعلمیة المستوجبة.
نشاطعرقلةالعمومیةالسلطعلىیحجر:6الفصل

تكنلممامباشرةغیرأومباشرةبصفةتعطیلھأوالجمعیات
مخالفة للتراتیب القانونیة الجاري بھا العمل.

نشاطعرقلةالعمومیةالسلطاتعلىیحجر–6الفصل
الجمعیات أو تعطیلھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

نشاطعرقلةالعمومیةالسلطعلىیحجر:6الفصل
تكنلممامباشرةغیرأومباشرةبصفةتعطیلھأوالجمعیات

مخالفة للتراتیب القانونیة الجاري بھا العمل.

لكلتكفلالتيالالزمةالتدابیرجمیعالدولةتتخذ–7الفصل
أوتھدیدأوعنفأيمنلھالمختصةالسلطاتحمایةشخص

إجراءأيأوضغطأوقانوناأوفعالضارتمییزأوانتقام
فيإلیھاالمشارللحقوقالمشروعةلممارستھنتیجةآخرتعسفي

ھذا المرسوم.

الباب الثاني – تأسیس الجمعیات وتسییرھا
–8الفصل

فيمقیمأجنبيأوتونسيطبیعي،شخصلكل–أوال
االنسحابأوإلیھااالنتماءأوجمعیةتأسیسحقتونس،

منھا وفق أحكام ھذا المرسوم.

یقلالأنالمؤسسالطبیعيالشخصفيیشترط–ثانیا
سنة.)16(عشرستةعنعمره

:8الفصل
تونس،فيمقیمأجنبيأوتونسيطبیعي،شخصلكل–أوال
وفقمنھااالنسحابأوإلیھااالنتماءأوجمعیةتأسیسحق

أحكام ھذا المرسوم.
یقلالأنالمؤسسالطبیعيالشخصفيیشترط–ثانیا

سنة.)18(عشرثمانیةعنعمره



ممنالجمعّیةومسیرومؤسسویكونأنیمكنال–9الفصل
المسیرةالمركزّیةالھیاكلضمنبمسؤولیاتیضطلعون

لألحزاب السیاسّیة.

أنالجمعیةومسیريمؤسسيعلىیمنع:9الفصل
سیاسيلحزبالمسیرةالھیاكلضمنبمسؤولیاتیضطلعوا

على المستوى المركزي أو الجھوي والمحلي.

–10الفصل

أوال – یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح.

إلىیرسلواأنجمعیةتأسیسفيالّراغبینعلى–ثانیا
معالوصولمضمونمكتوباللحكومةالعامالكاتب

اإلعالم بالبلوغ یتضّمن:

وموضوعھاالجمعیةاسمعلىینّصتصریحا-1
وأھدافھا ومقّرھا ومقرات فروعھا إن وجدت.

2-
الوطنیةالتعریفبطاقةمننسخة−

التونسیینالطبیعیینلألشخاص
بطاقةمنأوللجمعیةالمؤسسین

تعریف الولي عند االقتضاء،
یخصمافياإلقامةشھادةمننسخة−

األجانب،
منممضییناألساسيالنظاممننظیرین-3

أنویجبیمثلھممنأوالمؤّسسینطرف
یتضمن النظام األساسي ما یأتي:

العربیةباللغةللجمعیةالرسمياالسم)1
وبلغة أجنبیة عند االقتضاء.

عنوان المقر الرئیسي للجمعیة.)2
بیانا ألھداف الجمعیة ووسائل تحقیقھا)3
انتھائھاوحاالتالعضویةشروط)4

وحقوق العضو وواجباتھ.
للجمعیةالتنظیميالھیكلبیان)5

كلوصالحیاتاالنتخابوطریقة
ھیئة من ھیئاتھا.

لھاالتيالجمعیةداخلالجھةتحدید)6
واتخاذالداخليالنظامتعدیلصالحیة

قرار الحل او االندماج او التجزئة.
وآلیاتالقراراتاتخاذطرقتحدید)7

فض النزاعات.
السنويأوالشھرياالشتراكمبلغ)8

إن وجد.

تضّمنھالمكتوبإرسالعندمنفذعدلیتثبت–ثالثا
فيمحضراویحّررأعالهعلیھاالمنصوصالبیانات

نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة.

:10الفصل
أوال – یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح.

إلىیرسلواأنجمعیةتأسیسفيالّراغبینعلى–ثانیا
مضمونمكتوباالحكومةبرئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارة

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ یتضّمن :
نشاطھاومجالالجمعیةاسمعلىینّصتصریحا-1

وجدتإنفروعھاومقراتومقّرھاوأھدافھا
وعنوان بریده اإللكتروني.

2-
أسماءھمتتضمنالجمعیةلمؤسسيإسمیةقائمة-

بطاقاتأرقامأوتعریفھمبطاقاتوأرقاموألقابھم
الشخصیةمقراتھموعناوینلألجانببالنسبةاإلقامة

ومھنھم.
لألشخاصالوطنیةالتعریفبطاقةمننسخة-

الطبیعیین التونسیین المؤسسین للجمعیة.
عنصلوحیتھامّدةتقلالاإلقامةبطاقةمننسخة-

لألجانب.بالنسبةأشھر)3(ثالثة
طرفمنممضىاألساسيالنظاممننظیرین-5

األساسيالنظامیتضمنأنویجبالمؤسسین
التنصیصات الوجوبیة التالیة :

إلىومترجمالعربیةباللغةللجمعیةالرسمياالسم●
لغة أجنبیة عند االقتضاء.

أيمنبنسخةمرفقاللجمعیةالرئیسيالمقرعنوان●
وثیقة تثبت استغالل المحل بوجھ شرعي.

ومجالتحقیقھاووسائلالجمعیةألھدافبیانا●
ھیاكلمشموالتضمنتدخلالأنشریطةنشاطھا
تجعلھاخاصةقانونیةألنظمةتخضعأوعمومیة

خارج مجال تطبیق مقتضیات ھذا المرسوم.
انتھائھاوحاالتالجمعیةفيالعضویةشروط●

وحقوق العضو وواجباتھ.
االنتخابوطریقةللجمعیةالتنظیميالھیكل●

وصالحیات كل ھیئة من ھیئاتھا.
النظامتنقیحفیھابماالقراراتاتخاذطرقتحدید●

األساسي وحل الجمعیة اختیاریا أو اندماجھا.
تحدید آلیات فض النزاعات.●
مبلغ االشتراك الشھري أو السنوي.●



منھابمبادرةحلھاصورةفيأموالھاتصفیةقواعد●
أو اندماجھا وفق مقتضیات نظامھا األساسي.

منالمكتوبإرسالعندمنفذعدلتثبتیفیدما–ثالثا
علیھاالمنصوصالوجوبیةوالتنصیصاتوالبیاناتالوثائق

محضراویحّررالمرسومألحكاممالءمتھامدىومنأعاله
في نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة.

الحكومة،برئاسةبالجمعیاتالمكلفةلإلدارةیمكن-
للجمعیةاألساسيالنظامبینالواضحالتعارضعند

المرسوم،ھذامن10و4و3الفصولومقتضیات
وذلكالجمعیةتكوینرفضفيمعلالمقرراتتخذأن
تسلیمتاریخمنیوما)60(ستینغضونفي

المكتوب المشار إلیھ أعاله.
إرجاعبمثابةللجمعیةالمرسلالرفضمقررویكون

لبطاقة اإلعالم بالبلوغ.
رفضمقررشرعیةفيالطعنالجمعیةلمؤسسي-

مادةفيبھاالمعمولاإلجراءاتحسبالتكوین
لسنة40عددالقانونلحكامطبقاالسلطةتجاوز
المتعلق1972جوان1فيالمؤرخ1972

بالمحكمة اإلداریة.
–11الفصل

یمثلمنیتولّىبالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند–أوال
إیداعأیام،)7(سبعةیتجاوزالأجلفيالجمعیة،

ینّصالتونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالن
مرفقاومقّرھاوھدفھاوموضوعھاالجمعیةاسمعلى

وتنشرأعاله.المذكورةالرسمیةالحّجةمنبنظیر
وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعة

یوما)15(عشرخمسةأجلفيالرسميالرائدفي
انطالقا من یوم إیداعھ.

ثانیا – یعتبر عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل ثالثین
بلوغاأعالهإلیھالمشارالمكتوبإرسالمنیوما)30(

:11الفصل
األساسيالنظاممنونظیربالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند

برئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارةطرفمنعلیھمؤشر
النھائياإلداریةالمحكمةبقراراإلعالمعندأوالحكومة
فيالجمعیةیمثلمنیتولّىالرفض،مقرربإلغاءوالقاضي

الرسمیةبالمطبعةإعالنإیداعأیام)7(سبعةیتجاوزالأجل
نشاطھاومجالالجمعیةاسمعلىینّصالتونسیةللجمھوریة

المحضرمنبنظیرمرفقابھمالمصرحومقّرھاوأھدافھا
المذكوربالقرارأو10الفصلمنالثالثةبالفقرةالمذكور

أعاله.
وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعةوتنشر

انطالقایوما)15(عشرخمسةاجلفيالرسميالرائدفي
من یوم إیداعھ.

مقررأوبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر–ثانیا
المكتوبإرسالمنیوما)60(ستونأجلفيالرفض

المشار إلیھ أعاله بلوغا.
إرسالیوممنقانونامكونةالجمعیةتعتبر–12الفصل

الشخصیةوتكتسبالعاشرالفصلفيإلیھالمشارالمكتوب
الرسميبالرائداإلعالننشرتاریخمنانطالقاالقانونیة

1للجمھوریة التونسیة.

القانونیةللشخصیةومكتسبةقانونامكّونةالجمعیةتعتبر
للجمھوریةالرسميبالرائداإلعالننشرتاریخمنانطالقا

التونسیة.
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التقاضيحققانوناالمكّونةللجمعیات–13الفصل
كماوممتلكاتھا.مواردھافيوالتصرفوالملكیةواالكتساب

والھباتوالتبرعاتالمساعداتتقبلأنللجمعیةیمكن
والوصایا.

أنأوالشخصيبالحقتقومأنجمعیةلكّلیمكن–14الفصل
موضوعھاإطارفيتدخلبأفعالالمتعلقةالدعوىتمارس

یمكنوالاألساسينظامھافيعلیھاالمنصوصوأھدافھا
بذواتھممعینینأشخاصضداألفعالارتكبتإذاللجمعیة
األشخاصمنصریحكتابيبتكلیفإالّالدعوىھذهمباشرة

المعنیین باألمر.

الجمعیةوأجراءومسیرومؤسسویعدال–15الفصل
والمنخرطین فیھا مسؤولین شخصیا عن االلتزامات القانونیة
للجمعیة، وال یحق لدائني الجمعیة مطالبتھم بسداد الدیون من

أموالھم الخاصة
عنللحكومةالعامالكاتبالجمعیةمسیرویعلم–16الفصل
تنقیحبكّلبالبلوغاإلعالممعالوصولمضمونمكتوبطریق
تاریخمنشھرأقصاهأجلفياألساسينظامھاعلىأدخل
وسائلعبربالتنقیحالعمومإعالمویقعالتنقیحقراراتخاذ

اإلعالم المكتوبة وعبر الموقع اإللكتروني للجمعیة إن وجد.

بالجمعیاتالمكلفةاإلدارةالجمعیةمسیرویعلم:16الفصل
معالوصولمضمونمكتوبطریقعنالحكومةبرئاسة

اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه شھر بكل ّ :
بالوثائقمرفقااألساسينظامھاعلىأدخلتنقیح-1

التالیة :
سالمةیفیدبمامرفقةجلسةمحضرمننسخة-

منبالتنقیحالمتعلقةالعامةالجلسةانعقادإجراءات
حیث الدعوة والنصاب وآلیة أخذ القرار.

جمیعیتضمنالمنقحاألساسيالنظاممننظیر-
10بالفصلعلیھاالمنصوصالوجوبیةالتنصیصات

من ھذا المرسوم.
بالوثائقمرفقاالمسیرةھیاكلھاعلىیطرأتغییر-2

التالیة :
یفیدبمامرفقةالعامةالجلسةمحضرمننسخة-

والنصابالدعوةحیثمنانعقادھاإجراءاتسالمة
النظاملمقتضیاتطبقاوذلكالقرارأخذوآلیة

األساسي للجمعیة.
بطاقة حضور الجلسة.-
نسخة من سجل المنخرطین.-
نسخة من التقریر األدبي.-
نسخة من التقریر المالي.-
الھیئةألعضاءالوطنیةالتعریفبطاقاتنسخ-

المدیرة الجدیدة.
للجمھوریةالرسميبالرائدالجمعیةنشریفیدما-

التونسیة.



فقدانأسبابأحدعنالناتجةالشغوراتسدحاالت-3
العضویة مرفقا بالوثائق التالیة :

القرارباتخاذالمعنيالھیكلجلسةمحضرمننسخة-
داخل الجمعیة وذلك وفقا لنظامھا األساسي.

أوللعضوالوطنیةالتعریفبطاقةمننسخة-
لألعضاء الجدد.

المكتوبةاإلعالموسائلعبربذلكالعمومإعالمیتّمكما
اإلجراءاتاستیفاءبعدللجمعیة،االلكترونيالموقعوعبر

تاریخمنیوما)60(ستینأقصاهأجلفيأعالهالمذكورة
البلوغ لإلدارة.

علىبھاالخاصةالعضویةشروطتحدیدللجمعیة–17الفصل
أنالجمعیةعضوفيویشترطالمرسومھذاأحكامتخالفالأن

یكون :

أوال – تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس.

العمر.منسنة)13(عشرثالثةبلغ–ثانیاً

ثالثا – قبل بالنظام األساسي للجمعیة كتابة.

رابعا – دفع معلوم االشتراك في الجمعیة.

بھاالخاصةاالنخراطشروطتحدیدللجمعیة:17الفصل
المنخرطفيویشترطالمرسومھذاأحكامتخالفالأنعلى

في الجمعیة أن یكون :
أوال – تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس.

العمر.منسنة)13(عشرثالثةبلغ–ثانیا
ثالثا – قبل بالنظام األساسي للجمعیة كتابة.
رابعا – دفع معلوم االشتراك في الجمعیة.

فيالجمعیةأجراءأوأعضاءمشاركةیجوزال–18الفصل
بینتعارضإلىتؤديأنشأنھامنقراراتاتخاذأوإعداد

مصالحھم الشخصیة أو الوظیفیة ومصالح الجمعیة.

فيالجمعیةأجراءأوأعضاءمشاركةیجوزال:18الفصل
بینتعارضإلىتؤديأنشأنھامنقراراتاتخاذأوإعداد

كماالجمعیةومصالحالوظیفیةأوالشخصیةمصالحھم
أوت1فيالمؤرخ2018لسنة46عددالقانونیضبطھ
وبمكافحةوالمصالحبالمكاسببالتصریحالمتعلق2018

اإلثراء غیر المشروع وتضارب المصالح.
2–19الفصل

طرقوجوباللجمعیةاألساسيالنظامیضبط–والأ
تعلیق نشاطھا مؤقتا أو حلھا.

تصفیةقواعدللجمعیةاألساسيالنظامیضبط–ثانیا
بمبادرةحلھاصورةفيلھاالراجعةواألصولأموالھا

منھا وفق مقتضیات نظامھا األساسي.

ألغي

الكائناألمللجمعیةتابعفرعھو:الوطنیةالجمعیةفرع
بالشخصیةیتمتعوالالتونسیةبالجمھوریةاالجتماعيمقّرھا

القانونیة وال باالستقاللیة المالیة.
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فيالراغبالوطنیةللجمعیةالقانونيالممثلوعلى-
المكلفةلإلدارةیرسلأنوطنیةلجمعیةفرعتأسیس

البریدطریقعنالحكومةبرئاسةبالجمعیات
مكتوبابالبلوغاإلعالممعالوصولمضمون

یتضمن الوثائق التالیة :
باللغةللفرعالرسمياالسمعلىینّصتصریحا●

االقتضاءعندأجنبیةلغةإلىومترجمالعربیة
مرفقاالرئیسيمقرهوعنوانوأھدافھنشاطھومجال
شرعيبوجھالمحلاستغاللوثیقةأيمنبنسخة

وعنوان بریده االلكتروني.
الفرعمسیريوصفاتوألقابأسماءفيقائمة●

بطاقةمننسخةأوالوطنیةتعریفھمبطاقاتوأرقام
أشھر)3(ثالثةعنصلوحیتھامدةتقلالاإلقامة

بالنسبة لألجانب.
الفرعتأسیسبمقتضاهتّمالذيالجلسةمحضر●

ومسیرياألمالجمعیةممثليطرفمنممضى
الفرع.

األمللجمعیةالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة●
تجاه اإلدارة المكلفة بالجبایة.

األمللجمعیةالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة●
تجاه الصنادیق االجتماعیة.

األمللجمعیةالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة●
تجاه السجل الوطني للمؤسسات.

بالتصریحاألمالجمعیةمسیريقیامیفیدما●
46عددالقانونألحكاموفقاوالمصالحبالمكاسب

المتعلق2018أوت1فيالمؤرخ2018لسنة
اإلثراءوبمكافحةوالمصالحبالمكاسببالتصریح

غیر المشروع وتضارب المصالح.
المنفذ،العدلتثبتمحضروجودشروطعدىفیما●

طبقافروعھاتكوینإعالنبنشراألمالجمعیةتلتزم
علیھاالمنصوصواإلجراءاتالشروطلنفس

المرسوم.ھذامن11بالفصل
الباب الثالث – فروع الجمعیات األجنبیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومؤسسات النفع العام

بموجبمؤسسةجمعیةفرعاألجنبیةالجمعیة–20الفصل
تونسفياألجنبیةالجمعیةفرعیتأسسأخرى.دولةقانون

وفق أحكام ھذا المرسوم.

مؤسسةجمعیةفرعھواألجنبیةالجمعیةفرع:20الفصل
بموجب قانون دولة أخرى

الذاتھي:الوطنیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة-
وینتميربحيغیرھدفلھاالتيالوطنیةالمعنویة

أوالتونسیةالجنسیةإلىمسییریھاأومؤسسیھاأغلب
إلىیھدفنشاطاوتمارسأجنبیةدولعّدةجنسیات



معیتعارضالأنشرطالعامةالمصلحةتحقیق
قوانین البالد التونسیة.

ھي:األجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمةفرع-
فيتأسستحكومیةغیردولیةلمنظمةتابعفرع

إطار قانون دولة أخرى.
الذاتھي:العامالنفعذاتالوطنیةالمؤسسة-

بمقتضىالتونسیةبالبالدتحدثالتيالمعنویة
رجعةدونتخصیصخاللھمنیتمقانونيتصرف

أوشخصقبلمنمنافعأوحقوقأوألموالفیھ،
معامنھماأومعنویینأوطبیعیینأشخاصمجموعة

دونعامنفعتحقیقإلىیھدفعملإنجازقصد
مقابل أو ربح.

فرعھي:العامالنفعذاتاألجنبیةالمؤسسةفرع-
قانونإطارفيتأسستعامنفعذاتلمؤسسةتابع

دولة أخرى.
–21الفصل

العامالكاتبإلىاألجنبیةالجمعیةممثلیرسل–أوال
بالبلوغاإلعالممعالوصولمضمونمكتوباللحكومة
یتضمن :

إسم الجمعیة.)1
عنوان المقر الرئیسي لفرع الجمعیة في تونس.)2
إلىالجمعیةفرعیسعىالتيللنشاطاتبیانا)3

ممارستھا في تونس.
األجنبیةالجمعیةفرعمسیريوعناوینأسماء)4

التونسیین أو األجانب المقیمین في تونس.
التونسیینالمسیرینتعریفبطاقةمننسخة)5

سفرجوازمنأوإقامةشھادةمنونسخة
المسیرین األجانب.

منممضییناألساسيالنظاممننظیرین)6
طرف المؤّسسین أو من یمثلھم.

األماألجنبیةالجمعیةأنتثبترسمیةوثیقة)7
مكونة قانونا في بلدھا.

المنصوصوالوثائقالمعلوماتفيیشترط–ثانیا
تكونأنالفصلھذامناألولىالفقرةفيعلیھا

مترجمة إلى اللغة العربیة بواسطة مترجم رسمي.

أنھمنالمكتوبإرسالعندمنفذعدلیتثبت–ثالثاً
ویحّررأعالهعلیھاالمنصوصالبیاناتیتضّمن

محضرا في نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة.

:21الفصل
الدولیةالمنظمةأواألجنبیةالجمعیةفرعممثلیرسل–أوال
غیرالدولیةالمنظمةفرعأوالوطنیةالحكومیةغیر

فرعأوالوطنیةالعامالنفعمؤسسةأواألجنبیةالحكومیة
المكلفةاإلدارةإلىالعامالنفعذاتاألجنبیةالمؤسسة

معالوصولمضمونمكتوباالحكومةبرئاسةبالجمعیات
اإلعالم بالبلوغ یتضّمن تصریحا ینّص على :

غیرالدولیةالمنظمةأواألجنبیةالجمعیةفرعاسم)1
غیرالدولیةالمنظمةفرعأوالوطنیةالحكومیة
أوالوطنیةالعامالنفعمؤسسةأواألجنبیةالحكومیة

فرع المؤسسة األجنبیة ذات النفع العام.
أواألجنبیةالجمعیةلفرعالرئیسيالمقرعنوان)2

مؤسسةأواألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة
ذاتاألجنبیةالمؤسسةفرعأوالوطنیةالعامالنفع
تثبتوثیقةأيمنبنسخةمرفقاتونسفيالعامالنفع

وعنوانشرعيبوجھالرئیسيالمقراستغالل
بریدھا االلكتروني.

أواألجنبیةالجمعیةفرعیسعىالتيللنشاطاتبیانا)3
فرعأوالوطنیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة
مؤسسةأواألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة

ذاتاألجنبیةالمؤسسةفرعأوالوطنیةالعامالنفع
النفع العام إلى ممارستھا في تونس.

الجمعیةفرعمسیريوصفاتوألقابأسماء)4
الوطنیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمةأواألجنبیة

أواألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمةفرعأو



األجنبیةالمؤسسةفرعأوالوطنیةالعامالنفعمؤسسة
تعریفھمبطاقاتوأرقامالتونسیینالعامالنفعذات

منونسخةبتونسالمقیمیناألجانبأوالوطنیة
)03(ثالثةعنصلوحیتھاتقلالإقامتھمبطاقة
أشھر.

طرفمنممضىاألساسيالنظاممننظیرین)5
الحكومیةغیرالدولیةللمنظمةبالنسبةالمؤسسین

بالنسبةأماالوطنیة.العامالنفعولمؤسسةالوطنیة
الدولیةالمنظماتوفروعاألجنبیةالجمعیاتلفروع

العامالنفعمؤسساتوفروعاألجنبیةالحكومیةغیر
علىالمؤسسینإمضاءجانبإلىفیشترطاألجنبیة

طرفمنعلیھالمصادقةضرورةاألساسيالنظام
غیرالدولیةالمنظمةأواألماألجنبیةالجمعیة

األجنبیةالعامالنفعمؤسسةأواألماألجنبیةالحكومیة
علیھاالمنصوصالوجوبیةالتنصیصاتیتضمناألم

المرسوم.ھذامن10بالفصل
أواألماألجنبیةالجمعیةأنتثبترسمیةوثیقة)6

أواألماألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة
قانونامكونةاألماألجنبیةالعامالنفعذاتالمؤسسة

المعنیةالسلطقبلمنعلیھامصادقبلدھافي
بتأسیسھا.

فيعلیھاالمنصوصوالوثائقالمعلوماتفيیشترط–ثانیا
فروعتكوینبطلبوالمتعلقةالفصلھذامناألولىالفقرة

الحكومیةغیرالدولیةالمنظماتوفروعاألجنبیةالجمعیات
والفروعاألجنبیةالعامالنفعمؤسساتوفروعاألجنبیة
بواسطةالعربیةاللغةإلىمترجمةتكونأنعنھاالمنبثقة

مترجم رسمي.
أنھمنالمكتوبإرسالعندمنفذعدلتثبتیفیدما–ثالثا

الوجوبیةوالتنصیصاتوالبیاناتالوثائقیتضّمن
ھذاأحكاممعمتالئمأنھومنأعالهعلیھاالمنصوص

لممثلیسلمھمانظیرینفيمحضراویحّررالمرسوم.
الجمعیة أو المنظمة أو المؤسسة.

–22الفصل

التعارضعندللحكومة،العامللكاتبیمكن–أوال
األجنبیةللجمعیةاألساسيالنظامبینالواضح

یتخذأنالمرسوم،ھذامن4و3الفصلینومقتضیات
وذلكاألجنبیةالجمعیةتسجیلرفضفيمعلالمقررا

المكتوبتسلمتاریخمنیوما)30(ثالثینغضونفي
.21الفصلمناألولىالفقرةفيإلیھالمشار

:22الفصل
الحكومة،برئاسةبالجمعیاتالمكلفةلإلدارةیمكن–أوال
الجمعیةلفرعاألساسيالنظامبینالواضحالتعارضعند

لفرعأوالوطنیةالحكومیةغیرالدولیةللمنظمةأواألجنبیة
النفعلمؤسسةأواألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمة

ومقتضیاتاألجنبیةالعامالنفعمؤسسةلفرعأوالوطنیةالعام
مقررایتخذأنالمرسوم،ھذامن21و10و4و3الفصول

یوما)60(ستینغضونفيوذلكالتكوینرفضفيمعلال



فيالطعنبتونساألجنبیةالجمعیةفرعلمؤسسي
اإلجراءاتحسبالتسجیلرفضمقررشرعیة

القانونألحكامطبقاالسلطةتجاوزمادةفيبھاالمعمول
1972جوان1فيالمؤرخ1972لسنة40عدد

المتعلق بالمحكمة اإلداریة.

بقراراإلعالمعندأوبالبلوغاإلعالمتسلمعند–ثانیا
مقرربإلغاءوالقاضيالنھائياإلداریةالمحكمة
أجلفياألجنبیةالجمعیةفرعیمثلمنیتولّىالرفض،

الرسمیةبالمطبعةإعالنإیداعأیام)7(سبعةیتجاوزال
الجمعیةاسمعلىینّصالتونسیةللجمھوریة

المحضرمنبنظیرمرفقاومقّرھاوھدفھاوموضوعھا
بالقرارأو21الفصلمنالثالثةبالفقرةالمذكور

المذكور أعاله.

فياإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعةتنشر
عشرخمسةأقصاهأجلفيوجوباالرسميالرائد

إیداعھ.یوممنانطالقایوما)15(

مناألولىالفقرةفيإلیھالمشارالمكتوبتسلمتاریخمن
.21الفصل
أواألجنبیةالجمعیةلفرعالمرسلالرفضمقررویكون

المنظمةلفرعأوالوطنیةالحكومیةغیرالدولیةللمنظمة
الوطنیةالعامالنفعمؤسسةأواألجنبیةالحكومیةغیرالدولیة

مقررشرعیةفيالطعناألجنبیةالعامالنفعمؤسسةفرعأو
تجاوزمادةفيبھاالمعمولاإلجراءاتحسبالتكوینرفض

فيالمؤرخ1972لسنة40عددالقانونألحكامطبقاالسلطة
اإلداریة.بالمحكمةالمتعلق1972جوان1

–23الفصل

یمثلمنیتولّىبالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند–أوال
أیام)7(سبعةیتجاوزالأجلفياألجنبیةالجمعیة

التونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالنإیداع
ومقّرھاوھدفھاوموضوعھاالجمعیةاسمعلىینّص
وتنشرأعاله.المذكورةالرسمیةالحّجةمنبنظیرمرفقا

وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعة
یوما)15(عشرخمسةأجلفيالرسميالرائدفي

انطالقا من یوم إیداعھ.

أجلفيبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر–ثانیا
إلیھالمشارالمكتوبإرسالمنیوما)30(ثالثین

أعاله بلوغا.

:23الفصل
بقراراإلعالمعندأوبالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند–أوال

الرفض،مقرربإلغاءوالقاضيالنھائياإلداریةالمحكمة
غیرالدولیةالمنظمةأواألجنبیةالجمعیةفرعیمثلمنیتولى

فرعأوالوطنیةالعامالنفعمؤسسةأواألجنبیةالحكومیة
أیام)7(سبعةیتجاوزالأجلفياألجنبیةالعامالنفعمؤسسة

ینّصالتونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالنإیداع
ومجالالفرعأوالمؤسسةأوالمنظمةأوالجمعیةاسمعلى

منبنظیرمرفقابھمالمصرحومقّرھاوأھدافھانشاطھا
بالقرارأو21الفصلمنالثالثةبالفقرةالمذكورالمحضر

المذكور أعاله.
وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعةوتنشر

یوممنیوما)15(عشرخمسةأجلفيالرسميالرائدفي
إیداعھ.

مقررأوبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر–ثانیا
المكتوبإرسالمنیوما)60(ستونأجلفيالرفض

المشار إلیھ أعاله بلوغا.
لھافروعاتونسفيتؤسسأناألجنبیةللجمعیة–24الفصل

وفق أحكام ھذا المرسوم.
غیرالدولیةللمنظمةأواألجنبیةالجمعیةلفرع:24الفصل

الحكومیةغیرالدولیةالمنظمةلفرعأوالوطنیةالحكومیة
النفعمؤسسةلفرعأوالوطنیةالعامالنفعلمؤسسةأواألجنبیة

وفقلھافروعاتونسفيتؤسسأناألجنبیةالعام
اإلجراءات التالیة :



فروعتكوینفإنالوطنیةالمعنویةللذواتبالنسبة●
19بالفصلالمذكورةاإلجراءاتلنفسیخضعلھا

من ھذا المرسوم.
إلىیشترطفإنھاألجنبیةالمعنویةللذواتبالنسبة●

بالفصلعلیھاالمنصوصاإلجراءاتإحترامجانب
علىالملفإحتواءضرورةالمرسوم،ھذامن19
المنتصبةاألمالجمعیةمنالمسبقةالموافقةیفیدما

خارج الجمھوریة التونسیة.
ھذاأحكامعدىمافياألجنبیةالجمعیاتتخضع–25الفصل

الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیة.
والمنظماتاألجنبیةالجمعیاتفروعتخضع:25الفصل
غیرالدولیةالمنظماتوفروعالوطنیةالحكومیةغیرالدولیة

فياألجنبیةالعامالنفعمؤسساتوفروعاألجنبیةالحكومیة
ما عدى أحكام ھذا الباب لنفس نظام الجمعیات الوطنیة.

الباب الرابع – شبكة الجمعیات
األھداففيمتماثلتینأكثرأوجمعیتینألي:26الفصلجمعیات.شبكةتأسیسأكثرأوجمعیتینألي–26الفصل

الحق في تأسیس شبكة جمعیات.
للحكومةالعامالكاتبإلىالشبكةیمثلمنیرسل–27الفصل

مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ یتضّمن:

بیان التأسیس.)1
النظام األساسي للشبكة.)2
المؤسسةالجمعیاتبتكویناإلعالنمننسخة)3

للشبكة.

المكلفةاإلدارةإلىالشبكةیمثلمنیرسل:27الفصل
مضمونالبریدطریقعنالحكومةبرئاسةبالجمعیات

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تصریحا یتضّمن :
أوال –
نشاطھاومجالالشبكةاسمعلىینصتصریح)1

وأھدافھا ومقرھا.
الرئیسيالمقراستغاللتثبتوثیقةأيمننسخة)2

بوجھ شرعي.
المؤسسةالجمعیاتبتكویناإلعالنمننسخة)3

للشبكة.
نسخة من النظام األساسي لكل جمعیة مكونة للشبكة.)4
نظیرین من النظام األساسي للشبكة.)5
قائمة في أسماء وألقاب وصفات مؤسسي الشبكة.)6
للجمعیاتالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة)7

المكونة للشبكة تجاه اإلدارة المكلفة بالجبایة.
للجمعیاتالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة)8

المكونة للشبكة تجاه الصنادیق االجتماعیة.
للجمعیاتالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة)9

المكونة للشبكة تجاه السجل الوطني للمؤسسات.
بالمكاسببالتصریحالشبكةمؤسسيقیامیفیدما)10

2018لسنة46عددالقانونلحكاموفقاوالمصالح
بالتصریحالمتعلق2018أوت1فيالمؤرخ

غیراإلثراءوبمكافحةوالمصالحبالمكاسب
المشروع وتضارب المصالح.

ثانیا –



أنھالمكتوبإرسالعندمنفذعدلتثبتیفیدما-
الوجوبیةوالتنصیصاتوالبیاناتالوثائقیتضمن

نظیرینفيمحضراویحّررأعالهعلیھاالمنصوص
یسلمھما لممثل الشبكة.

الحكومة،برئاسةبالجمعیاتالمكلفةلإلدارةیمكن-
لشبكةاألساسيالنظامبینالواضحالتعارضعند

مقرراتتخذأنالمرسوم،ھذاومقتضیاتالجمعیات
ستینغضونفيوذلكالتكوینرفضفيمعلال

لإلدارة.البلوغتاریخمنیوما)60(
إرجاعبمثابةالجمعیاتلشبكةالمرسلالرفضمقررویكون

لبطاقة اإلعالم بالبلوغ.
مقررشرعیةفيالطعنالجمعیاتلشبكةلمؤسسي-

فيبھاالمعمولاإلجراءاتحسبالتكوینرفض
40عددالقانونألحكامطبقاالسلطةتجاوزمادة
المتعلق1972جوان1فيالمؤرخ1972لسنة

بالمحكمة اإلداریة.
–28الفصل

یمثلمنیتولّىبالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند–أوال
إیداعأیام)7(سبعةیتجاوزالأجلفيالجمعیاتشبكة

ینّصالتونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالن
مرفقاومقّرھاوھدفھاوموضوعھاالجمعیةاسمعلى

وتنشرأعاله.المذكورةالرسمیةالحّجةمنبنظیر
وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعة

یوما)15(عشرخمسةأجلفيالرسميالرائدفي
انطالقا من یوم إیداعھ.

اجلفيبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر–ثانیا
إلیھالمشارالمكتوبإرسالمنیوما)30(ثالثین

أعاله بلوغا.

:28الفصل
بقراراإلعالمعندأوبالبلوغاإلعالمبطاقةتسلمعند–أوال

الرفض،مقرربإلغاءوالقاضيالنھائياإلداریةالمحكمة
)7(سبعةیتجاوزالاجلفيالجمعیاتشبكةیمثلمنیتولّى

ینّصالتونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالنإیداعأیام
المصرحومقّرھاوأھدافھانشاطھاومجالالشبكةاسمعلى
منالثالثةبالفقرةالمذكورالمحضرمنبنظیرمرفقابھم

أعاله.المذكوربالقرارأو27الفصل
وجوبااإلعالنالتونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعةوتنشر

انطالقایوما)15(عشرخمسةأجلفيالرسميالرائدفي
من یوم إیداعھ.

مقررأوبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر–ثانیا
المكتوبإرسالمنیوما)60(ستوناجلفيالرفض

المشار إلیھ أعاله بلوغا.
عنمستقلةمعنویةشخصیةالشبكةتكتسب–29الفصل

شخصیة الجمعیات المكونة لھا.

الجمعیاتفروععضویةتقبلأنللشبكة–30الفصل
األجنبیة.

الجمعیاتفروععضویةتقبلأنللشبكة:30الفصل
وفروعوالوطنیةالحكومیةغیرالدولیةوالمنظماتاألجنبیة

النفعومؤسساتاألجنبیةالحكومیةغیرالدولیةالمنظمات
العام الوطنیة وفروع مؤسسات النفع العام األجنبیة.

لنفسالبابھذاأحكامعدىمافيالشبكةتخضع–31الفصل
نظام الجمعیات الوطنیة.

الباب الخامس – الدمج والحل



–32الفصل

المتقاربة،أوالمتماثلةاألھدافذاتللجمعیات–أوال
وفقاًوذلكواحدةجمعیةوتكونبعضھامعتندمجأْن

للنظام األساسي لكٍل منھا.

الجدیدةالجمعیةوتأْسیسالدمجإجراءاتتخضع–ثانیاً
ألحكام ھذا المرسوم.

:32الفصل
بعضھامعتندمجأنالمتماثلة،الھدافذاتللجمعیات–أوال

وتكون جمعیة واحدة وذلك وفقا للنظام األساسي لكل منھا.
الجدیدةالجمعیةوتأسیسالدمجإجراءاتتخضع–ثانیا

ألحكام ھذا المرسوم.
الجدیدةالجمعیةصلبالمندمجةالجمعیاتتعتبر–ثالثا

علىالمحمولةااللتزاماتكلالخیرةھذهوتتحّملآلیا.منحلة
الجمعیات المدمجة صلبھا.

إبالغفعلیھاباالندماجقرارھاالجمعیةاتخذتإذا–رابعا
طریقعنبھالحكومةبرئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارة
ثالثینھاللبالبلوغ،اإلعالممعالوصولمضمونمكتوب

:التالیةالوثائقیتضمنصدورهتاریخمنیوما)30(
ثلثيأغلبیةموافقةیتضمنعامةجلسةمحضر-

باالندماج.معنیةجمعیةكلأعضاء)2/3(
معنیةجمعیةلكلعلیھومصادقمفصلماليتقریر-

باالندماج قبل الموافقة على قرار االندماج.
للجمعیاتالقانونیةالوضعیةسالمةتثبتشھادة-

وتجاهبالجبایةالمكلفةاإلدارةتجاهباالندماجالمعنیة
الوطنيالسجلوتجاهاالجتماعیةالصنادیق

وفقاوالمصالحبالمكاسبوالتصریحللمؤسسات
1فيالمؤرخ2018لسنة46عددالقانونألحكام

والمصالحبالمكاسببالتصریحالمتعلق2018أوت
وتضاربالمشروعغیراإلثراءوبمكافحة
المصالح.

یتضّمنأنھالمكتوبإرسالعندمنفذعدلیتثبت–خامسا
علیھاالمنصوصالوجوبیةوالتنصیصاتوالبیاناتالوثائق

الجمعیةلممثلیسلمھمانظیرینفيمحضراویحّررأعاله
الجدیدة.

الحكومةبرئاسةبالجمعیاتالمكلفةلإلدارةیمكن–سادسا
أوالشكلیةلشروطھاالندماجقراراستیفاءعدمعند

االندماجقبولرفضفيمعلالمقرراتتخذأنالموضوعیة،
المكتوبتسلمتاریخمنیوما)60(ستینغضونفيوذلك

المشار إلیھ أعاله.
إرجاعبمثابةالجمعیاتلشبكةالمرسلالرفضمقررویكون

لبطاقة اإلعالم بالبلوغ.
رفضمقررشرعیةفيالطعنالجدیدةالجمعیةلمؤسسي
تجاوزماّدةفيبھاالمعمولاإلجراءاتحسبالتكوین
فيالمؤرخ1972لسنة40عددالقانونألحكامطبقاالسلطة

اإلداریة.بالمحكمةالمتعلق1972جوان1



بقراراإلعالمعندأوبالبلوغاإلعالمتسلمعند–سابعا
الرفض،مقرربإلغاءوالقاضيالنھائياإلداریةالمحكمة

)7(سبعةیتجاوزالأجلفيالجدیدةالجمعیةیمثلمنیتولّى
ینّصالتونسیةللجمھوریةالرسمیةبالمطبعةإعالنإیداعأیام

صلبھاالمندمجةوالجمعیاتالجدیدةالجمعیةاسمعلى
بنظیرمرفقابھمالمصّرحومقّرھاوأھدافھانشاطھاومجال

أو32الفصلمنالخامسةبالفقرةالمذكورالمحضرمن
بالقرار المذكور أعاله.

التونسیةللجمھوریةالرسمیةالمطبعةوتنشر-
خمسةأجلفيالرسميالرائدفيوجوبااإلعالن

إیداعھ.یوممنانطالقایوما)15(عشر
مقررأوبالبلوغاإلعالمبطاقةرجوععدمیعتبر-

إرسالمنیوما)60(ستونأجلفيالرفض
المكتوب المشار إلیھ أعاله بلوغا.

–33الفصل

منبقراراختیاریاًإماالجمعیةحلیكون–أوال
بمقتضىقضائیاأواألساسي،نظامھاوفقأعضائھا

قرار من المحكمة.

إبالغفعلیھابالحلقرارھاالجمعیةاتخذتإذا–ثانیاً
مضمونمكتوبطریقعنبھللحكومةالعامالكاتب

یوما)30(ثالثینخاللبالبلوغ،اإلعالممعالوصول
من تاریخ صدوره وتعیین مصفي قضائي.

تقومبالحلقضائيقرارصدورحالةفي–ثالثاً
المحكمة بتعیین المصفي.

بأموالھابیاناًالتصفیةألغراضالجمعیةتقدم–رابعاً
الوفاءفيالبیانھذاویعتمدالمنقولةوغیرالمنقولة

األساسيالنظاموفقمنھاالمتبقيویوزعبالتزاماتھا
منمتأتیةاألموالتلككانتإذاإالللجمعیة،

إلىفتؤولوالوصایاوالھباتوالتبرعاتالمساعدات
الھیئةتحددھااألھداففيتماثلھاأخرىجمعیة

المختصة للجمعیة.

:33الفصل
أعضائھامنبقراراختیاریاإماالجمعیةحلیكون–أوال
المحكمةمنقراربمقتضىقضائیاأواألساسي،نظامھاوفق

بالجمعیاتالمكلفةاإلدارةعنصادرمعللبقرارآلیاأو
برئاسة الحكومة.

إبالغفعلیھاالتلقائيبالحلقرارھاالجمعیةاتخذتإذا–ثانیا
طریقعنبھالحكومةبرئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارة
ثالثینخاللبالبلوغ،اإلعالممعالوصولمضمونمكتوب

قضائي.مصفيوتعیینصدورهتاریخمنیوما)30(
بأموالھابیاناالتصفیةألغراضالجمعیةتقدمأنیجبكما

الوفاءفيالبیانھذاویعتمدالمنقولةوغیرالمنقولة
العامةالجلسةتقررهماوفقمنھاالمتبقيویوزعبالتزاماتھا

منمتأتیةاألموالتلككانتإذاإالالغرض،فيالمنعقدة
جمعیةإلىفتؤولوالوصایاوالھباتوالتبرعاتالمساعدات

أخرى نماثلھا في األھداف تحددھا الھیئة المختصة للجمعیة.
المحكمةتقومبالحلقضائيقرارصدورحالةفي–ثالثا

بتعیین المصفي.
بالسجلوالمدرجةقانوناالمكونةالجمعیاتتعتبر–رابعا

لعدموواقعيفعليوجودلھایعدلموالتيللجمعیات،الوطني
یحققبماألنشطتھاممارستھاأوالدوریةلجلساتھاعقدھا

آلیامنحلةمتتالیة،نیابیةدورات)03(ثالثخاللأھدافھا
الحكومةبرئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارةعنصادربقرار

وتعود إلى خزینة الدولة.
اإلجراءاتحسبللطعنقابالاآلليالحلمقرریكون

عددالقانونألحكامطبقاالسلطةتجاوزمادةفيبھاالمعمول
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بالمحكمة اإلداریة.

أوالقضائيأوالتلقائيالحلقراراستیفاءعند–خامسا
المكلفةاإلدارةتتولىوالموضوعیة،الشكلیةلشروطھاآللي

للجمھوریةالرسميبالرائدنشرهالحكومةبرئاسةبالجمعیات
أواتخاذهتاریخمنیوما)60(ستینأقصاهأجلفيالتونسیة

اإلعالم بھ.
الباب السادس – األحكام المالیة

:منالجمعیةمواردتتكون–34الفصل

أوال – اشتراكات األعضاء.

ثانیا – المساعدات العمومیة.

أوكانتوطنیةوالوصایا،والھباتالتبرعات–ثالثا
أجنبیة.

الجمعیةممتلكاتعنالناتجةالعائدات–رابعا
ونشاطاتھا ومشاریعھا.

التراتیباحترامبعدالجمعیةمواردتتكون:34الفصل
القانونیة في الغرض من :

مبالغ اشتراكات المنخرطین.-
التمویل العمومي.-
المساعدات والھبات والوصایا الوطنیة.-
المساعدات والھبات والوصایا األجنبیة.-
ونشاطاتھاالجمعیةممتلكاتمنالناتجةالعائدات-

ومشاریعھا المشروعة.
جمع التبرعات.-

أومساعداتقبولالجمعیاتعلىیحجر–35الفصل
عالقاتبتونستربطھاالدولعنصادرةھباتأوتبرعات

تلكموسیاساتمصالحعنتدافعمنظماتعنأودیبلوماسیة
الدول.

:الجمعیاتعلىیحجر:35الفصل
عنصادرةھباتأوتبرعاتأومساعداتقبول-

أودیبلوماسیةعالقاتبتونستربطھاالدول
منظمات تدافع عن مصالح وسیاسات تلكم الدول.

غیرأجنبیةھباتأوتبرعاتأومساعداتقبول-
مرخص فیھا من اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة.

ضمنالالزمةالمبالغتخصیصالدولةعلى–36الفصل
الكفاءةأساسعلىالجمعیاتودعملمساعدةالمیزانیة

والمشاریع والنشاطات وتضبط معاییر التمویل العمومي بأمر.

ضمنالالزمةالمبالغتخصیصالدولةعلى:36الفصل
الكفاءةأساسعلىالجمعیاتودعملمساعدةالمیزانیة

العموميالتمویلمعاییروتضبطوالنشاطاتوالمشاریع
بقانون أساسي.

–37الفصل

النشاطاتعلىمواردھابصرفالجمعیةتلتزم–أوال
التي تحقق أھدافھا.

التيالعروضطلباتفيالمشاركةللجمعیة–ثانیا
أوالموادتدخلأنعلىالعمومیةالسلطاتعنھاتعلن

مجالضمنالعرضطلبفيالمطلوبةالخدمات
اختصاص الجمعیة.

الضروريبالقدرالعقاراتتملكحقللجمعیة–ثالثا
الجتماعمحلأولفروعھاومراكزلھامركزالتخاذ

أعضائھا أو لتحقیق أھدافھا وفقا للقانون.



یعدلمعقارأيفيالتفویتحقللجمعیة–رابعا
مورداالعقارثمنویعدالقانونوفقألھدافھاضروریا

لھا.

–38الفصل

ودخالصرفاللجمعیةالمالیةالمعامالتكلتتم–أوال
إذابریدیةأوبنكیةشیكاتأوتحویالتبواسطة

یمكنوالدینار)500(خمسمائةمبلغقیمتھاتجاوزت
تتجاوزاللكيالمداخیلأوالمصاریفھذهتجزئة

القیمة المذكورة.

البریدیةأوالبنكیةالحساباتتجمیدیجوزال–ثانیا
للجمعیات إال بقرار قضائي.

:38الفصل
ودخالصرفاللجمعیةالمالیةالمعامالتكلتتم–أوال

تجاوزتإذابریدیةأوبنكیةشیكاتأوتحویالتبواسطة
ھذهتجزئةیمكنوالدینار)1000(ألفمبلغقیمتھا

المصاریف أو المداخیل لكي ال تتجاوز القیمة المذكورة.
القیمةتلكتجاوزیمكنالمبّررةالضرورةحالةوفي

التونسیةاللجنةطرفمنزمنیا،ومحددمسبقبترخیص،
للتحالیل المالیة.

للجمعیاتالبریدیةأوالبنكیةالحساباتتجمیدیجوزال–ثانیا
لھمنكلطرفمنمبّرروبطلبقضائيبقرارإال

مصلحة.
الباب السابع – السجالت والتثبت من الحسابات

–39الفصل

المحاسبيالنظامطبقمحاسبةالجمعیةتمسك–أوال
لسنة112عددبالقانونعلیھالمنصوصللمؤسسات

بنظامالمتعلق1996دیسمبر30فيالمؤرخ1996
المحاسبة للمؤسسات.

بالجمعیاتالخاصةالمحاسبیةالمعاییرتضبط–ثانیا
من وزیر المالیة.بقرار

:اآلتیةالسجالتكذلكوفروعھاالجمعیةتمسك–40الفصل

الجمعیةأعضاءأسماءفیھتدوناألعضاءسجل–أوال
وعناوینھم وجنسیاتھم وأعمارھم ومھنھم.

ثانیاً – سجل مداوالت ھیاكل تسییر الجمعیة.

نوعفیھویدّونوالمشاریع،النشاطاتسجل–ثالثاً
النشاط أو المشروع.

رابعا – سجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا مع التمییز
بین النقدي منھا والعیني، العمومي والخاص، الوطني واألجنبي

اآلتیة:السجالتكذلكوفروعھاالجمعیةتمسك:40الفصل
الجمعیةمنخرطيأسماءفیھتدونالمنخرطینسجل–أوال

وعناوینھم وجنسیاتھم وأعمارھم ومھنھم.
ثانیا – سجل مداوالت ھیاكل تسییر الجمعیة.

مفصالوصفافیھویدّونوالمشاریع،النشاطاتسجل–ثالثا
للنشاط أو للمشروع.

معوالوصایاوالھباتوالتبرعاتالمساعداتسجل–رابعا
الوطنيوالخاص،العموميوالعیني،منھاالنقديبینالتمییز

واألجنبي.
تكونأنأعالهالمذكورةالسجالتفيیتشرط–خامسا

مؤشر علیھا من الجھة القضائیة المختصة.
والھباتوالتبرعاتالمساعداتالجمعیةتنشر–41الفصل

وسائلبإحدىوموضوعھاوقیمتھامصدرھاوتذكراألجنبیة
فيوجدإنللجمعیةاإللكترونيوبالموقعالمكتوبةاإلعالم
العامالكاتبوتعلمقبولھاأوطلبھاقرارتاریخمنشھرظرف

والھباتوالتبرعاتالمساعداتالجمعیةتنشر:41الفصل
التونسیةاللجنةمنتحویلھاأوسحبھاعلىالموافقاألجنبیة
بإحدىوموضوعھاوقیمتھامصدرھاوتذكرالمالیةللتحالیل
فيللجمعیةااللكترونيوبالموقعالمكتوبةاإلعالموسائل



اإلعالممعالوصولمضمونبمكتوبذلكبكلللحكومة
بالبلوغ في نفس األجل.

برئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارةوتعلمشھر.ظرف
اإلعالممعالوصولمضمونبمكتوبذلكبكلالحكومة

بالبلوغ في نفس األجل.
لمدةالمالیةوسجالتھابوثائقھاالجمعیةتحتفظ–42الفصل
سنوات.)10(عشر

–43الفصل

مائةالسنویةمواردھاتتجاوزجمعیةكلعلى–أوال
یتملحساباتھامراقباتعییندینار)100.000(ألف

بجدولمرسمینمحاسبینخبراءضمنمناختیاره
مرسمینأوالتونسیةبالبالدالمحاسبینالخبراءھیئة

قائمةفيالتونسیةبالبالدالمحاسبینمجمعبجدول
"المختصین في الحسابیة".

السنویةمواردھاتتجاوزالتيالجمعیاتعلى–ثانیا
عدةأومراقباتختارأندینار)1.000.000(ملیون

الخبراءھیئةبجدولالمرسمینبینمنحساباتمراقبي
المحاسبین للبالد التونسیة.

أومراقبللجمعیةالعادیةالعامةالجلسةتعین–ثالثا
مراقبي حساباتھا لمدة ثالث سنوات غیر قابلة للتجدید.

حسبالجمعیاتحساباتمراقبةمھمةتتم–رابعا
بالبالدالمحاسبینالخبراءھیئةتضبطھامعاییر

التونسیة.

الكاتبإلىتقریرهالحساباتمراقبیرفع–خامسا
فيللجمعیةالمدیرةالھیئةرئیسوإلىللحكومةالعام
المالیةالقوائمتبلیغھتاریخمنابتداءشھرأجل

عندوالحساباتمراقبيتعددصورةفيوللجمعیة.
یتضمنمشتركتقریرإعدادیجبالرأي،فياختالفھم

وجھة نظر كل واحد منھم.

مراقبأتعاببخالصالجمعیةتتكفل–سادسا
إلىبالرجوعاألتعابھذهتحدیدیتموالحسابات

الحساباتمدققيإلىبالنسبةالعملبھالجاريالجدول
لدى المؤسسات بالبالد التونسیة.

تصادقالحساباتمراقبةتقریرضوءعلى–سابعا
أوللجمعیةالمالیةالقوائمعلىالعادیةالعامةالجلسة
المصادقةعدمصورةوفيعلیھاالمصادقةترفض

تنطبق أحكام الباب الثامن من ھذا المرسوم.

بتقریرمرفقةالمالیةقوائمھاالجمعیةتنشر–ثامنا
المكتوبةاإلعالموسائلبإحدىالحساباتمراقبة

:43الفصل
عشرونالسنویةمواردھاتتجاوزجمعیةكلعلى–أوال
مناختیارهیتملحساباتھامراقباتعییندینار)20.000(ألف

المحاسبینمجمعبجدولمرسمینمحاسبینخبراءضمن
بالبالد التونسیة في قائمة "المختصین في الحسابیة".

مائةالسنویةمواردھاتتجاوزالتيالجمعیاتعلى–ثانیا
حساباتمراقبيعدةأومراقباتختارأندینار)100.000(

للبالدالمحاسبینالخبراءھیئةبجدولالمرسمینبینمن
التونسیة.

مراقبيأومراقبللجمعیةالعادیةالعامةالجلسةتعین–ثالثا
حساباتھا لمّدة ثالث سنوات غیر قابلة للتجدید.

معاییرحسبالجمعیاتحساباتمراقبةمھمةتتّم–رابعا
تضبطھا ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة.

محكمةإلىتقریرهالحساباتمراقبیرفع–خامسا
شھرأجلفيللجمعیةالمدیرةالھیئةرئیسوإلىالمحاسبات

صورةوفيللجمعیة.المالیةالقوائمتبلیغھتاریخمنابتداء
إعدادیجبالرأي،فياختالفھموعندالحساباتمراقبيتعدد

تقریر مشترك یتضمن وجھة نظر كل واحد منھم.
الحساباتمراقبأتعاببخالصالجمعیةتتكفل–سادسا

بھالجاريالجدولإلىبالرجوعاألتعابھذهتحدیدویتّم
بالبالدالمؤسساتلدىالحساباتمدققيإلىبالنسبةالعمل

التونسیة.
الجلسةتصادقالحساباتمراقبةتقریرضوءعلى–سابعا
ترفضأوللجمعیةالمالیةالقوائمعلىالعادیةالعامة

أحكامتنطبقالمصادقةعدمصورةوفيعلیھاالمصادقة
الباب الثامن من ھذا المرسوم.

مراقبةبتقریرمرفقةالمالیةقوائمھاالجمعیةتنشر–ثامنا
وبالموقعالمكتوبةاإلعالموسائلبإحدىالحسابات

المصادقةتاریخمنشھرظرففيللجمعیةااللكتروني
بالجمعیاتالمكلفةاإلدارةوتعلمالمالیة.القوائمھذهعلى

محكمةإعالمیفیدبمامرفقاذلكبكلالحكومةبرئاسة
معالوصولمضمونمكتوبطریقعنبذلكالمحاسبات

اإلعالم بالبلوغ خالل نفس األجل.



شھرظرففيوجدإنللجمعیةاإللكترونيوبالموقع
من تاریخ المصادقة على ھذه القوائم المالیة.

تقریراالعموميالمالمنتستفیدجمعیةكلتقدم–44الفصل
دائرةإلىونفقاتھاتمویلھالمصادرمفصالوصفایشملسنویا

المحاسبات

العموميالمالمنتستفیدجمعیةكلتقّدم:44الفصل
ونفقاتھاتمویلھالمصادرمفصالوصفایشملسنویاتقریرا

إلى محكمة المحاسبات.
وتذكرعلیھالمتحصلالعموميالتمویلالجمعیةتنشركما

المكتوبةاإلعالموسائلبإحدىوموضوعھوقیمتھمصدره
وبالموقع االلكتروني للجمعیة.

الباب الثامن - العقوبات
9وثانیا8و4و3الفصولألحكاممخالفةكل–45الفصل

رابعاوثانیا33و27و19و18و17و16وثانیا10و
42و41ورابعا40وأوال39وأوال38وأوال37و35و
:التالیةلإلجراءاتطبقالعقوباتالجمعیةتعرض44و43و

المخالفةللحكومةالعامالكاتبیحددالتنبیھ:)1
خاللإزالتھابضرورةالجمعیةوینبھالمرتكبة

منانطالقا)30(یوماثالثینعنتزیدالمدة
تاریخ تبلیغ التنبیھ.

رئیسمنبقراریتم:الجمعیةنشاطتعلیق)2
علىإذنبمقتضىبتونساالبتدائیةالمحكمة
الولمدةللحكومةالعامالكاتبیقدمھعریضة

إزالةتتملمإذا)30(یوماًثالثینعنتزید
بالفقرةعلیھاالمنصوصالمدةخاللالمخالفة
فيالطعنللجمعیةالفصل.ھذامناألولى
القضاءإجراءاتوفقالتعلیققرار

االستعجالي.
عنصادربحكمالجمعیةحلیتمالحل:)3

الكاتبمنبطلببتونساالبتدائیةالمحكمة
فيوذلكمصلحةلھممنأوللحكومةالعام
التنبیھرغمالمخالفةفيالجمعیةتماديحالة
فيالطعنطرقواستنفادنشاطھاوتعلیقعلیھا

شأن قرار التعلیق.

اإلجراءاتفيوالتجاریةالمدنیةالمرافعاتمجلةأحكامتنطبق
القضائیة المتعلقة بحّل الجمعیة وتصفیة أمالكھا.

تعرضالمرسوم،ھذاألحكاممخالفةكل:45الفصل
الجمعیة لعقوبات طبقا لإلجراءات التالیة :

برئاسةبالجمعیاتالمكلفةاإلدارةتحدد:التنبیھ)1
بضرورةالجمعیةوتنبھالمرتكبةالمخالفةالحكومة
یوما)60(ستینعنتزیدالمدةخاللإلزالتھا

انطالقا من تاریخ تبلیغ التنبیھ.
عنصادربحكمالجمعیةحلیتّم:القضائيالحل)2

اإلدارةمنبطلبترابیاالمختصةاالبتدائیةالمحكمة
المكلفة بالجمعیات برئاسة الحكومة عند :

التبیھرغمالقانونیةاآلجالفيالمخالفاترفععدم●
علیھا.

تقدرھاجسیمةلمخالفاتالجمعیةارتكابعندأو●
مختلفطرفمنإثارتھاتمتالتيأواإلدارة
المعنیةالوزاراتغرارعلىالمتداخلةالجھات
لمكافحةالوطنیةواللجنةالدستوریةوالھیئاتوالوالة

منوكلالمالیةللتحالیلالتونسیةواللجنةاإلرھاب
لھ مصلحة.

فيوالتجاریةالمدنیةالمرافعاتمجلةأحكامتنطبق
اإلجراءات القضائیة المتعلقة بحّل الجمعیّة وتصفیة أمالكھا.

الباب التاسع – أحكام انتقالیة وختامیة
نوفمبر7فيالمؤرخ154عددالقانونألغي–46الفصل
المؤرخ80عدداألساسيوالقانونبالجمعیاتالمتعلق1959

غیرالمنظماتبانتصابالمتعلق1993جویلیة26في
الحكومیة بالبالد التونسیة.

ھذامعنىعلى"الجمعیة"بعبارةیقصد:46الفصل
المرسوم جمیع الذوات المعنویة التالیة :

الجمعیة الوطنیة-
شبكة الجمعیات-
المنظمة الدولیة غیر الحكومیة الوطنیة-
مؤسسة النفع العام الوطنیة-
فرع الجمعیة األجنبیة-



فرع المنظمة الدولیة غیر الحكومیة األجنبیة-
فرع مؤسسة النفع العام األجنبیة-

الجمعیاتعلىالمرسومھذاأحكامتنطبقال–47الفصل
الخاضعة ألنظمة قانونیة خاصة.

المرسومھذامنالثانيالبابأحكامتنطبقال–48الفصل
الحكومیةغیروالمنظماتالجمعیاتعلىبالتأسیسالمتعلقة

ھذادخولتاریخفيقانونیةبصفةالتونسیةبالبالدالموجودة
المرسوم حیز التنفیذ.

بالتأسیسالمتعلقةالمرسومھذاأحكامتنطبقال:48الفصل
بالبالدوالموجودةأعالهالمذكورةالمعنویةالذواتعلى

حیزالمرسومھذادخولتاریخفيقانونیةبصفةالتونسیة
التنفیذ.

عدافیماالمرسومھذاألحكاماالمتثالعلیھایتعینأنھغیر
منأشھر)06(ستةأجلفيبالتأسیسالمتعلقةاألحكام

تاریخ دخول ھذا المرسوم حیز التنفیذ.
معأومنخرطیھاأوالجمعیةمسیريبینیطرأنزاعكل

القضائیةالجھاتلدىباألمرالمعنیینمنإثارتھیتمالغیر
المختصة.

للجمھوریةالرسميبالرائدالمرسومھذاینشر–49الفصل
التونسیة ویدخل حیز التنفیذ من تاریخ نشره.


