تحيين النظام األساسي للجمعية التونسية للطب العام
العنوان األول
الفصل :1الجمعية التونسية للطب العام  ،جمعية علمية تأسست بتاريخ  20ماي  ، 2005وصل إيداع عــدد 2065
 166بتاريخ  4أكتوبر  2005صفحة  4229و .4230
نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
 2005T5319APSB1مقرها الحالي 38نهج  8600المنطقة الصناعية شرقية  2035 1تونس – قرطاج (مركز
المعارض) تكونت لمدة ؼٌر محدودة بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن المذكورٌن بالرائد الرسمً عدد  166لسنة .2005
وقع تنقٌح نظامها األساسً فً الجلسة العامة المنعقدة فً  20ماي  2007و تسلمت التصرٌح بعدم اإلعتراض من
طرؾ السٌد والً تونس تحت عدد  009419بتارٌخ  22مارس  2008ونشر بالرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة
عدد 33بتارٌخ  22أفرٌل  2008صفحة 2008T02198APSF2 ، 2090
وقع تحٌٌــن نظامها األساسً فً الجلسة العامة المنعقدة فً  18فٌفري  2017بنزل الشٌراطون بتونس.
العنوان االلكترونً للجمعٌة هو  smgt@laposte.netوموقع الواب هو www.smgtunisie.org
الهاةؾ.71 770376 .
الفصل : 2تنشط هذه الجمعٌة وفق احكام المرسوم عدد  88المؤرخ فً  24سبتمبر 2011المتعلق بتنظٌم الجمعٌات
وتحترم فً نشاطها وتموٌلها مبادئ دولة القانون والد يمقراطٌة والتعددٌة والشفافٌة والمساواة و حقوق االنسان.
وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنؾ و الكراهٌة والتعصب والتمٌٌز على أسس دٌنٌة أو جنسٌة أو جهوٌة.
كما ال تجمع األموال أو تقدم الدعم لألحزاب أو المترشحٌن النتخابات وطنٌة أوجهوٌة أو محلٌة.
الفصل  : 3موضوع الجمعٌة :جمعٌة علمٌة تهدؾ إلى المساهمة فً اإلثراء العلمً لدى المنخرطٌن عبر تبادل المعلومات
الطبٌة والتجارب العلمٌة فً ما بٌنهم ومع مختلؾ اإلختصاصات الطبٌة بصفة منظمة و مؤطرة .
وسائل تحقٌق األهداؾ  :مؤتمرات ،منتدٌات ،ورشات عمل ،موائد مستدٌرة  ،موقع الواب.
آلٌات فض النزاعات تختص الهٌئة المدٌرة فً فض النزاعات العادٌة التً تطرأ على الجمعٌة ولها أن تتحمل موضوع
النزاع على أنظار القضاء فٌما تتعدى مشموالتها.
الفصلٌ : 4جب على كل من ٌمثل الجمعٌة إٌداع إعالن بالمطبعة الرسمٌة للجمهورٌة التونسٌة ٌنص على اسم الجمعٌة و
موضوعها وهدفها و مقرها مرفقا بنظٌر من الحجة الرسمٌة المحررة فً الؽرض عند إرسال مكتوب اإلعالم عن تكوٌن
الجمعٌة وذلك فً اجل ال ٌتجاوز  7أٌام من تارٌخ تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ أو من تارٌخ انقضاء ٌ 30وما من تارٌخ
اإلرسال عند عدم رجوع بطاقة اإلعالم بالبلوغ.
الفصلٌ : 5لتزم مسٌرو الجمعٌة بإعالم الكاتب العام للحكومة عن طرٌق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
بجمٌع التؽٌٌرات التً أدخلت على نظامها األساسً أو على هٌئتها المدٌرة أو على مقرها االجتماعً وذلك فً اجل ال
ٌتجاوز شهرا من تارٌخ إدخال التؽٌٌر.
وٌشمل هذا اإلعالم الفروع واألقسام و المنظمات الثانوٌة التً لها عالقة بالجمعٌة.
كما ٌقع إعالم العموم بهذه التؽٌٌرات عبر وسائل اإلعالم المكتوبة و عبر الموقع االلكترونً للجمعٌة إن وجد.

العنوان الاثني
التركيب – االشتراك  -األعضاء
الفصل : 6تتركب الجمعٌة من
أعضاء عاملٌنأعضاء.شرفٌٌنالفصل : 7كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره .عشرون دٌنارا (  20د) ٌدفع قبل موفى شهر دٌسمبر من كل سنة
وٌمكن باقتراح من الهٌئة المدٌرة تؽٌٌر مقدار االشتراك فً جلسة عامة.
الفصلٌ : 8شترط لعضوٌة الجمعٌة
الجنسٌة التونسٌة أو اإلقامة فً تونس.الحصول على شهادة الدكتوراه فً الطب مباشرة وممارسة الطب العام  /طب األسرةالقبول بمقتضٌات النظام األساسً كتابة.دفع معلوم االشتراك سنوٌا.الفصل : 9كل أعضاء الجمعٌة متساوون فً الحقوق و الواجبات وفق بنود النظام األساسً و ٌلتزمون بمقتضٌاته و ال
ٌجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعٌة فً إعداد أو اتخاذ قرارات من شانها أن تؤدي إلى تعارض بٌن مصالحهم
الشخصٌة أو الوظٌفٌة و مصالح الجمعٌة.
وٌفقد صفة العضوٌة
 من قدم استقالته ووجهها فً ظرؾ مضمون الوصول باسم رئٌس الجمعٌة علً العنوان الرسمً للجمعٌة واعلم الكاتبالعام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
من قررت الهٌئة المدٌرة رفته من اجل اقترافه ؼلطة فادحة,ؼٌر أن هذا الرفت ال ٌقرر إال بعد أن تستدعً الهٌئة المدٌرةالمعنً باألمر بالطرق القانونٌة و تضرب له أجال لإلدالء ببٌاناته ,وإذا تأخر هذا عن اإلدالء فللهٌئة المدٌرة الحق فً
اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل  : 10إن وفاة أو استقالة أو رفت احد األعضاء مهما كانت صفته ال ٌترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعٌة و بتعٌن
على األعضاء المستقٌلٌن أو المرفوتٌن دفع اشتراكاتهم التً حل اجلها و اشتراك السنة التً وقع فٌها الرفت أو االستقالة.
الفصل  : 11تتمثل حقوق األعضاء وواجباتهم فً
 حق الحصول على المعلومات و البٌانات المفٌدة والهامة المتعلقة بالجمعٌة و نشاطها. حق انتخاب أعضاء الهٌئة المدٌرة. حق المشاركة فً كل تنقٌح أو تؽٌٌر ٌزمع إدخاله على النظام األساسً للجمعٌة. حق االطالع على طرق االقتراع و التصوٌت داخل الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلً للجمعٌة-حق االطالععلى التقرٌر المالً.
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 حق االطالع على مضمون تقرٌر مراقب الحسابات. حق تقدٌم المقترحات و اآلراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعٌة وبمشارٌعها وبرامجها المستقبلٌة.واجبات العضو:
الحرص على دفع معلوم اإلشتراك السنوي.
إحترام أخالقٌات الطبٌب.

.

العنوان الثالث
التنظٌم اإلداري و المالً
الفصل : 12تدٌر الجمعٌة هٌئة مدٌرة خدماتها مجانٌة و تتركب من إحدى عشر عضوا (  11عضو) ٌنتخبهم األعضاء
العاملون انتخابا سرٌا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة ثالث سنوات.
وتستند لهم الصفات التالٌة:
.رئيس..نائب رئيس أول. .نائب رئيس ثاني. نائب رئيس ثالث كاتب عام كاتب عام مساعد أمين مال أمين مال مساعد ثالثة أعضاءوٌمكن إعادة انتخاب الهٌئة المدٌرة ,ؼٌر انه ال ٌمكن إعادة انتخاب أي عضو ألكثر من دورتٌن متتالٌتٌن.
وٌشرط عدم اضطالع مؤسسً و مسٌٌري الجمعٌة بمسؤولٌة ضمن الهٌاكل المركزٌة المسٌرة لألحزاب السٌاسٌة.
الفصل : 13تمسك الجمعٌة السجالت التالٌة
 سجل األعضاء تدون فٌه أسماء أعضاء الجمعٌة وعناوٌنهم وجنسٌاتهم و أعمارهم ومهنهم. سجل مداوالت هٌاكل التسٌٌر. سجل النشاطات و المشارٌع وٌدون فٌه نوع النشاط أو المشروع. ،العمومً والخاص  ،الوطنً
 سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصاٌا مع التمٌٌز بٌن النقدي منها والعٌنًواألجنبً.
 سجل جرد العقارات والمنقوالت. السجالت المحاسبٌة.الفصل  : 14تجتمع الهٌئة المدٌرة مرة كل شهر على األقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأؼلبٌة األصوات على شرط
حضور نصؾ األعضاء على األقل وعند التساوي ٌكون صوت رئٌس الجمعٌة مرجحا.
وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداوالت.
وٌمكن للهٌئة المدٌرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة وٌشترط حضور نصؾ األعضاء بالجلسة.
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الفصل  :15للهٌئة المدٌرة الصالحٌة التامة للقٌام بجمٌع العملٌات المتعلقة بالجمعٌة باستثناء القرارات التً هً من
مشموالت الجلسة العامة.
كما ٌمكن لها
 إعداد مشروع النظام الداخلً للجمعٌة. النظر فً قبول األعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل .9 إسناد العضوٌة الشرفٌة. اإلذن بكراء المحالت و كراء أو شراء األثاث الالزم لنشاط الجمعٌة. تعٌٌن أجور من هم فً خدمة الجمعٌة. السهر على احترام تطبٌق القانون المنظم لنشاطها. إبرام عقود برامج مع جمعٌات أو جهات أخرى مختصة إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعٌات أو منضمات أخرى تنشط على المستوى الوطنً أو اإلقلٌمً والدولً.الفصل ٌ : 16مكن للهٌئة المدٌرة إدخال تؽٌٌر على صفات أعضائها أو تفوٌض جانب من سلطاتها ألحد أعضائها ؼٌر أن
القرار المتخذ فً الؽرض ٌنبؽً أن ٌصدر عن أؼلبٌة ثلثً أعضاء الهٌئة المدٌرة على األقل و ٌجب أن ٌوقع من طرفهم
وٌسجل على دفتر المداوالت.
الفصل : 17تستند ألعضاء الهٌئة المدٌرة الصفات التالٌة
 الرئٌس ٌمثل الهٌئة المدٌرة فً جمٌع الظروؾ و خاصة لدى المحاكم وهو الذي ٌسٌر أعمالها وٌنفذ قراراتها. الكاتب العام مكلؾ باإلشراؾ اإلداري و تحرٌر االستدعاءات و المراسالت و مسك سجل المداوالت. أمٌن المال مكلؾ باإلشراؾ المالً و بقبض المال وصرؾ الدفوعات المأذون فٌها من طرؾ الهٌئة المدٌرة و ٌبحثعلى استخالص االشتراكات بصفة منتظمة وٌجب علٌه االحتفاظ بجمٌع مؤٌدات المصارٌؾ واالستظهار بها لدى مراقبً
الحسابات المعتمدٌن للؽرض.وتتم العملٌات المالٌة بإمضاء أمٌن المال أو أمٌن المال المساعد ووجوبا رئٌس الجمعٌة.
 األعضاء وتستند لكل واحد منهم مشموالت بحسب أهداؾ الجمعٌة و أنشطتها وبرامجها.الفصل ٌ : 18حجر على الجمعٌة تنظٌم أٌة تظاهرة ٌتم من خاللها توزٌع األرباح على أعضائها.
و تتكون مدا خٌل الجمعٌة من
 اشتراكات األعضاء. المساعدات العمومٌة. العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعٌة و نشاطاتها و مشارٌعها. التبرعات و الهبات و الوصاٌا وطنٌة كانت أو أجنبٌة.وتلتزم الجمعٌة بصرؾ مواردها على النشاطات التً تحقق أهدافها.
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الفصلٌ : 19حجر على الجمعٌة قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول التربطها بتونس عالقات
دبلوماسٌة أو عن منظمات تدافع عن مصالح و سٌاسٌات تلكم الدول.
و تنشر الجمعٌة المساعدات و التبرعات و الهبات األجنبٌة وتذكر مصدرها و قٌمتها و موضوعها بإحدى وسائل اإلعالم
المكتوبة وبالموقع االلكترونً للجمعٌة إن وجد,فً ظرؾ شهر من تارٌخ قرار طلبها أو قبولها.وتعلم الكاتب العام للحكومة
بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ فً نفس األجل.
الفصل :20تمسك الجمعٌة محاسبة طبقا للنظام المحاسبً للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعاٌٌر المحاسبٌة الخاصة
بالجمعٌات التً ٌضبطها قرار الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.
الفصل  : 21تتم كل المعامالت المالٌة للجمعٌة صرفا و دخال بواسطة تحوٌالت أو شٌكات بنكٌة أو برٌدٌة إذا تجاوزت
قٌمتها مبلػ خمسمائة  500دٌنار وال ٌمكن تجزئة هذه المصارٌؾ أو المداخٌل كً ال تتجاوز القٌمة المذكورة .
الفصل :22
 إذا لم تتجاوز الموارد السنوٌة للجمعٌة  100.000دٌنار تتولى الجلسة العامة تعٌٌن مراقبً حسابات للجمعٌة من بٌنالمنخرطٌن من ؼٌر أعضاء الهٌئة المدٌرة,الذٌن لهم معرفة بمجاالت المالٌة و المحاسبة و الذٌن ٌتطوعان لذلك.أو من بٌن
أهل االختصاص المتطوعٌن الذٌن ال ٌنتمون للجمعٌة.أو مراقبا لحساباتها من بٌن المرسمٌن فً قائمة "المختصٌن فً
الحسابٌة" بجدول مجمع المحاسبٌن بالبالد التونسٌة.
 إذا تجاوزت موارد الجمعٌة  100الؾ دٌنار تعٌن مراقبا لحساباتها من بٌن الخبراء المحاسبٌن المرسمٌن بجدول هٌئةالخبراء المحاسبٌن بالبالد التونسٌة او من بٌن المرسمٌن فً قائمة"المختصٌن فً الحسابٌة" بجدول مجمع المحاسبٌن
بالبالد التونسٌة.
 وفً صورة تجاوز مواردها السنوٌة ملٌون دٌنار ( )1000.000تعٌن الجمعٌة مراقبا أو عدة مراقبً حسابات من بٌنالمرسمٌن بجدول هٌئة الخبراء المحاسبٌن للبالد التونسٌة.
الفصلٌ : 23تم تعٌٌن مراقب أو عدة مراقبً حسابات من قبل الجلسة العامة العادٌة لمدة ثالث سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد
للقٌام بمهمة مراقبة حسابات الجمعٌة حسب المعاٌٌر التً تضبطها هٌئة الخبراء المحاسبٌن بالبالد التونسٌة.
وتتكفل الجمعٌة بخالص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققً الحسابات لدى
المؤسسات بالبالد التونسٌة.
الفصلٌ : 24رفع مراقب الحسابات تقرٌره إلى الكاتب العام للحكومة والى رئٌس الهٌئة المدٌرة للجمعٌة فً اجل شهر
ابتداء من تارٌخ تبلٌؽه القوائم المالٌة للجمعٌة وفً صورة تعدد مراقبً الحسابات و عند اختالفهم فً الرأيٌ,جب إعداد
تقرٌر مشترك ٌتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
الفصل : 25تعرض القوائم المالٌة على الجلسة العامة العادٌة للمصادقة علٌها أو رفضها على ضوء تقرٌر مراقبة
الحسابات.
وتنشر الجمعٌة هذه القوائم مرفقة بتقرٌر مراقبة الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع االلكترونً للجمعٌة إن
وجد فً ظرؾ شهر من تارٌخ المصادقة علٌه.
الفصل : 26تحتفظ الجمعٌة بوثائقها و سجالتها المالٌة لمدة ( )10عشر سنوات.
الفصل : 27عند االستفادة من المال العمومً تقدم الجمعٌة تقرٌرا سنوٌا ٌشمل وصفا مفصال لمصادر تموٌلها و نفقاتها
إلى دائرة المحاسبات.
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العنوان الرابع
الجلسة العامة
الفصل : 28تتركب الجلسة العامة العادٌة من جمٌع أعضاء الجمعٌة الخالصٌن فً اشتراكاتهم وتجتمع مرة فً السنة .آخر
نوفمبر من كل سنة باستدعاء ٌوجه لألعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر ٌوما بواسطة إرسالٌة إلكترونٌة (  mailأو)sms
مع النشر بموقع الواب للجمعٌة أو النشر بإحدى الصحؾ الٌومٌة بالجمهورٌة التونسٌة.
الفصل : 29تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصؾ األعضاء على األقل.وٌصادق على القرارات بأؼلبٌة أصوات
األعضاء الحاضرٌن.
وفً صورة عدم اكتمال النصاب القانونً تعتقد جلسة عامة ثانٌة فً اجل أدناه ٌ 15وما من تارٌخ عقد الجلسة األولى
بدعوة من الهٌئة المدٌرة .وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن وفً هاته الصورة تصدر القرارات
بأؼلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن.
الفصل  :30تستمع الجلسة العامة العادٌة إلى تقرٌر الهٌئة المدٌرة وتتولى خاصة
 تحدٌد السٌاسة العامة للجمعٌة وتوجٌهها و مراقبتها مناقشة التقرٌر األدبً أو تعدٌله والمصادقة علٌه أو رفضه. مناقشة القوائم المالٌة على ضوء تقرٌر مراقبة الحسابات والمصادقة علٌها أو رفضها.تنقٌح النظام األساسً للجمعٌة. إقرار البرنامج للفترة المقبلة. إقرار المٌزانٌة التقدٌرٌة. اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعٌة أو التفوٌت فً العقارات التابعة لها. تعٌٌن مراقب أو مراقبً حسابات. مداولة المواضٌع المرسومة بجدول األعمال. انتخاب أعضاء الهٌئة المدٌرة.الفصل :31تتخذ القرارات فً الجلسة العامة العادٌة برفع األٌدي و بأؼلبٌة األصوات.وٌتم انتخاب أعضاء الهٌئة المدٌرة
وجوبا باالقتراع السري.
الفصل : 32ترخص الجلسة العامة العادٌة فً اقتناء العقارات الالزمة لنشاط الجمعٌة أو التفوٌت فً العقارات التابعة لها
والمصادقة على تنقٌح نظامها األساسً وذلك بأؼلبٌة ثلثً أعضائها.
الفصل : 33فٌما عدا الجلسة العامة العادٌة ٌمكن دعوة أعضاء الجمعٌة إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئٌسها أو
بطلب كتابً ٌوجه إلى رئٌسها من طرؾ ثلث األعضاء العاملٌن عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
على أن ال ٌجتمع إال بحضور نصؾ األعضاء على األقل.وفً كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأؼلبٌة ثلثي ()2 /3
أصوات األعضاء الحاضرٌن.
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الفصل :34وفً صورة عدم اكتمال النصاب القانونً تعتقد جلسة عامة ثانٌة فً اجل أدناه ٌ 15وما من تارٌخ عقد الجلسة
األولى بدعوة من الهٌئة المدٌرة تضم ثلث أعضاء الجمعٌة العاملٌن على األقل.وفً كل الحاالت التثخذ القرارات إال
بأؼلبٌة ثلثي ( )2 /3أصوات األعضاء الحاضرٌن.
الفصل :35تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة فً مسائل هامة منها
مراجعة النظام األساسً للجمعٌة.وضع حد للمدة النٌابٌة للهٌئة المدٌرة قبل انقضاء مدتها القانونٌة.دمج الجمعٌة مع جمعٌات أخرى أو تجزئتها.حل الجمعٌة مع وتصفٌة مكاسبها أو تعلٌق نشاطها مؤقتا.العنوان الخامس
تنقيح النظام األساسي
الفصل : 36ال ٌمكن تنقٌح النظام األساسً إال
 باقتراح من الهٌئة المدٌرة أو بطلب كتابً صادر عن ثلث أعضاء الجمعٌة العاملٌن على اقل تقدٌر موجه إلى رئٌس الجمعٌة عن طرٌق رسالةمضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
الفصل : 37فً كلتا الصورتٌن المنصوص علٌهما بالفصل السابق ٌجب أن ٌضمن االقتراح الخاص بالتنقٌح فً جدول
أعمال جلسة عامة عادٌة أو خارقة للعادة تضم نصؾ أعضاء الجمعٌة العاملٌن.وفً صورة عدم اكتمال النصاب القانونً
تعتقد جلسة عامة ثانٌة خارقة للعادة فً اجل أدناه ٌ 15وما من تارٌخ عقد الجلسة األولى بدعوة من الهٌئة المدٌرة تضم
ثلث أعضاء الجمعٌة العاملٌن على األقل,وفً كل الحاالت ال تتخذ القرارات إال بأؼلبٌة ثلثً(  )2 /3أصوات األعضاء
الحاضرٌن.
الفصل  : 38إن التنقٌح الذي ٌدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعٌة ٌجب اإلعالم عنه وفق الصٌػ المنصوص علٌها
بالفصل  5أعاله.

العنوان السادس
حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا
الفصل  : 39ال ٌمكن التصرٌح بتعلٌق نشاط الجمعٌة مؤقتا أو حلها بصفة تلقائً إال طبقا لمقتضٌات الفصلٌن  33و34
المذكورٌن سابقا.
الفصل : 40فً صورة حل الجمعٌة ٌتم إبالغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طرٌق مكتوب مضمون الوصول مع
اإلعالم بالبلوغ خالل ٌ 30وما من تارٌخ صدور قرار الحل وتعٌٌن مصفً قضائً.
وتقدم الجمعٌة ألؼراض التصفٌة بٌانا بأموالها المنقولة وؼٌر المنقولة لٌعتمد فً الوفاء بالتزاماتها وٌوزع المتبقً منها
بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الؽرض إال إذا كانت تلك األموال متأتٌة من المساعدات والتبرعات
والهبات والوصاٌا فتؤول إلى جمعٌة أخرى تماثلها فً األهداؾ تحددها الهٌئة المختصة للجمعٌة.
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