
 

  



 العنوان االول

 التكوین

 الفصل األول :

 تمثل هذه الوثیقة تنقیحا للنظام األساسي للجمعیة التونسیة لطب األورام السرطانیة وهي جمعیة تكونت لمدة

 غیر محدودة بین األشخاص الطبیعیین والممضیین على هذا النظام األساسي و تم تصنیفها ضمن الجمعیات

 العلمیة.

 وهي خاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلق بتنظیم الجمعیات

 وألحكام هذا القانون األساسي .

 وتحترم في نشاطها وتمویلها مبادئ دولة القانون والدیمقراطیة والتعددیة والشفافیة والمساواة وحقوق
 اإلنسان.

 وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهیة والتعصب والتمییز على أسس دینیة أو جنسیة أو جهویة .
 كما ال تجمع األموال أو تقدم الدعم لألحزاب أو للمرشحین النتخابات وطنیة أو جهویة أو محلیة .

 
 الفصل الثاني :

 تهدف هذه الجمعیة إلى:

 تنظیم لقاءات و دراسات علمیة لفائدة اإلطارات الطبیة و شبه الطبیة في مجال األورام السرطانیة.1-

 اإلسهام و التشجیع على البحث العلمي لمكافحة السرطان2-

 المساهمة في تكوین اإلطارات في میدان الوقایة من األورام السرطانیة و العالج.3-

 بث و نشر المعلومات حول مرض السرطان.4-

 العمل على توحید طرق الكشف و العالج لمرض السرطان في الجمهوریة التونسیة.5-

 الفصل الثالث :

 مقر الجمعیة: مقر كلیة الطب بسوسة

 و یمكن بمجرد قرار صادر عن الهیئة المدیرة نقله في نفس الدائرة إال أنه إعالم الكاتب العام للحكومة عن

 طریق مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ بكل تنقیح أدخل على مقرها االجتماعي في أجل

 أقصاه شهر من تاریخ اتخاذ قرار التنقیح و یقع إعالم العموم بالتنقیح عبر وسائل االعالم المكتوبة  و
 .الموقع االلكتروني للجمعیة ان وجد

 الفصل الرابع:

 الرئیس : د. منیر الفریخة                                                                          الكاتب العام : د ألفة الغربي
  اإلمضاء                                                                                               اإلمضاء



 .مدة الجمعیة غیر محدودة

 الفصل الخامس:

 یلتزم مسیرو الجمعیة بأن یعلموا  الكاتب العام للحكومة عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم
 بالبلوغ بجمیع التغییرات التي أدخلت على نظامها األساسي أو على هیئتها المدیرة أو على مقرها

 االجتماعي وذلك في أجل ال یتجاوز شهرا من تاریخ إدخال التغییر كما یشمل هذا اإلعالم الفروع و األقسام
 و المنظمات الثانویة التي لها عالقة بالجمعیة.  كما یقع إعالم العموم بهذه التغییرات عبر وسائل اإلعالم

 المكتوبة وعبر الموقع اإللكتروني للجمعیة إن وجد.
  

 ا لعنوان الثاني

 التركیب-االشتراك-الرفت- الموارد

 الفصل السادس:

 :تتركب الجمعیة من

 أعضاء عاملین1-

 أعضاء  شرفیین2-

 

 الفصل السابع:

 كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره عشرون (20) دینارا في السنة قبل موفى شهر نوفمبر من كل

 سنة و یمكن باقتراح من الهیئة المدیرة تغییر مقدار االشتراك في جلسة عامة غیر أن هذا االشتراك

 .ال یمكن أن یتجاوز البتة ثالثین دینارا

 الفصل الثامن:

 یشترط لعضویة الجمعیة  :

 الجنسیة التونسیة أو اإلقامة في تونس.✔

 بلوغ 25 سنة من العمر على األقل.✔

 القبول بمقتضیات النظام األساسي.✔

 دفع معلوم االشتراك.✔

 ممارسة علم طب األورام بصفة كلیة من حیث االختصاص أو الوظیفة✔
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 الفصل التاسع :

 كل أعضاء الجمعیة متساوون في الحقوق والواجبات  وفق بنود النظام األساسي  ویلتزمون بمقتضیاته وال
 یجوز مشاركة  أعضاء أو أجراء الجمعیة في إعداد أو إتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بین

 مصالحهم الشخصیة أو الوظیفیة ومصالح الجمعیة.
 

 : یفقد صفة العضویة من الجمعیة  كل

 1. من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئیس الجمعیة على العنوان الرسمي للجمعیة
 وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 

 2. من قررت الهیئة المدیرة رفته من اجل اقترافه غلطة فادحة ، غیر أن هذا الرفت ال یقرر إال بعد أن

 تستدعى الهیئة المدیرة المعني باألمر وتضرب له أجال لإلدالء ببیاناته و إذا تأخر عن اإلدالء فللهیئة

  المدیرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.

 الفصل العاشر:

 إن وفاة أو استقالة أو رفت احد األعضاء مهما كانت صفته ال یترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعیة. یتعین

 على األعضاء المستقیلین أو المرفوتین دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و اشتراك السنة التي وقع فیها الرفت

  أو االستقالة.

 الفصل الحادي عشر:

 تتمثل حقوق األعضاء في:
 -حق الحصول على المعلومات والبیانات المفیدة والهامة المتعلقة بالجمعیة ونشاطها.

 -حق انتخاب أعضاء الهیئة المدیرة.
 -حق المشاركة في كل تنقیح أو تغییر یزمع إدخاله على النظام األساسي للجمعیة .

  -حق اإلطالع على طرق االقتراع والتصویت داخل الجلسة العامة
 حق اإلطالع على التقریر المالي.

 -حق اإلطالع على مضمون تقریر مراقب الحسابات إن وجد.
 -حق تقدیم المقترحات واآلراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعیة وبمشاریعها وبرامجها

 المستقبلیة.
 

 العنوان الثالث

 النظام االداري و المالي
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 الفصل الثاني عشر :

 تدیر الجمعیة هیئة مدیرة متركبة من 11 عضوا ینتخبهم األعضاء انتخابا سریا  لمدة سنتین أثناء جلسة عامة

 و تتركب هذه الهیئة من :

  

 رئیس

 نائب رئیس

 نائب رئیس

 كاتب عام

 أمین مال

 كاتب عام مساعد

 عضو مكلف بالعالقات الخارجیة

 عضو مكلف بالملتقیات و الندوات

 عضو مكلف بالتنسیق مع مختلف الهیاكل و الجمعیات

 عضو مكلف بالنشر و اإلعالم

 عضو مكلف بالتوثیق

 یمكن إعادة انتخاب الهیئة المدیرة.

 ویشترط عدم اضطالع مسیري الجمعیة بمسؤولیة ضمن الهیاكل المركزیة المسیرة لألحزاب السیاسیة.
 وتسند رئاسة الجمعیة بصفة دوریة و في كل جلسة عامة انتخابیة مرة لعضو من الهیئة مقر عمله من جهة

 شمال البالد و اخرى لعضو مقر عمله من الوسط و ثالثة لعضو مقر عمله من الجنوب التونسي.
 ینتخب أعضاء الهیئة المدیرة من بین االعضاء البریئي الذمة من اشتراكاتهم و الذین یمارسون بصفة كلیة
 طب األورام من اختصاصهم او وظیفتهم. و حرصا على التمثیل المتوازن للجهات (شمال وسط و جنوب

 البالد) في الهیئة المدیرة تكون كل جهة ممثلة بثالثة اعضاء على االقل من ضمن قائمة المترشحین
 لالنتخابات و في حالة ترشح أقل من ثالثة اعضاء من جهة معینة یقع اعتبار الترتیب العام في نتائج

 االنتخابات لتكملة اعضاء الهیئة
 الفصل الثالث عشر:

 كل خدمات أعضاء الهیئة المدیرة مجانیة.

 الفصل الرابع عشر 

 تمسك الجمعیة السجالت التالیة:
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 -سجل األعضاء تدون فیه أسماء أعضاء الجمعیة وعناوینهم وجنسیاتهم وأعمارهم ومهنهم.
 -سجل مداوالت هیاكل التسییر.

 -سجل النشاطات والمشاریع و یدون فیه نوع النشاط أو المشروع.
 -سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصایا مع التمییز بین النقدي منها والعیني ،العمومي والخاص

 الوطني واألجنبي.
 -سجل جرد العقارات والمنقوالت.

 -السجالت المحاسبیة .
 

 الفصل الخامس عشر:

 تجتمع الهیئة المدیرة مرة كل شهر على األقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبیة األصوات على شرط

 حضور نصف  األعضاء على األقل و عند التساوي یكون صوت الرئیس مرجحا.

 تسجل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات.

  یمكن للهیئة المدیرة بطلب من ثلثي أعضائها آن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.

 الفصل السادس عشر:

 للهیئة المدیرة الصالحیة التامة للقیام بجمیع العملیات التي هي من متعلقات الجمعیة باستثناء القرارات التي

 هي من مشموالت الجلسة العامة.

 كما یمكن لها :

 إعداد النظام الداخلي للجمعیة-

 النظر في قبول األعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل العاشر-

 إسناد العضویة الشرفیة-

  اإلذن بكراء المحالت و كراء األثاث الالزم لنشاط الجمعیة-

 تعیین أجور من هم في خدمة الجمعیة.-

 إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعیات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو-
 اإلقلیمي والدولي .

 

 الفصل السابع عشر :

 یمكن للهیئة المدیرة إدخال تغییر على صفات أعضائها أو  تفویض جانب من سلطتها إلى احد األعضاء إثر

  استقالة أو وفاة أو رفت
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 و ینبغي  أن یكون القرار المتخذ في الغرض  صادرا عن أغلبیة الثلثین على األقل من أعضاء الهیئة المدیرة

 ویجب أن یوقع من طرفهم ویسجل على دفتر المداوالت .

 الفصل الثامن عشر :

 الرئیس یمثل الهیئة المدیرة و في جمیع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي یسیر أعمال1-

 الهیئة المدیرة و ینفذ مقرراتها.

 مساعد الرئیس ینوب الرئیس و ال یقوم بنفس أعماله إال بتفویض منه.2-

 الكاتب العام مكلف بتحریر االستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسالت.3-

 أمین المال مكلف بقبض المال و صرف الدفوعات المأذون فیها من طرف الهیئة المدیرة و یحث4-

 على استخالص االشتراكات بصفة منظمة و یجب ان یكون لدیه دفتر حسابات ممضى كما یتعین

 علیه االحتفاظ بجمیع مؤیدات المصاریف و یجب االستظهار بهذه المؤیدات إلى مراقبي وزارة

  المالیة.

 تقع عملیة قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئیس الجمعیة و أمین مالها.

 الفصل التاسع عشر :

 یحجر على الجمعیة تنظیم  أیة تظاهرة  المقصود منها توزیع األرباح على أعضائها وتتكون مداخیل

 الجمعیة من :

 اشتراكات أعضائها1-

 اإلعانات الممنوحة لها وطنیة كانت أو أجنبیة.2-

 المداخیل الخاصة الناتجة عن ممارسة نشاطها و مشاریعها3-

 المداخیل و الفوائض من مكتسباتها4-

  وتلتزم الجمعیة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها

 الفصل العشرون 
 

 یحجر على الجمعیة قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول ال تربطها بتونس
 عالقات دبلوماسیة أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسیاسات تلكم الدول.

 وتنشر الجمعیة المساعدات والتبرعات والهبات األجنبیة وتذكر مصدرها وقیمتها وموضوعها بإحدى
 وسائل اإلعالم المكتوبة و بالموقع االلكتروني للجمعیة إن وجد، في ظرف شهر من تاریخ قرار طلبها أو

 قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في نفس األجل.
 الفصل الواحد و العشرون 

 تمسك الجمعیة محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعاییر
 المحاسبیة المنصوص علیها بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
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 الفصل الثاني و العشرون 

 تتم كال المعامالت المالیة للجمعیة صرفا ودخال بواسطة تحویالت أو شیكات بنكیة أو بریدیة إذا تجاوزت
 قیمتها مبلغ خمسمائة 500 دینار و ال یمكن تجزئة هذه المصاریف أو المداخیل كي ال تتجاوز القیمة

 المذكورة .
 الفصل الثالث و العشرون 

 - إذا تجاوزت موارد الجمعیة 100 ألف دینار تعین مراقبا لحساباتها من بین الخبراء المحاسبین
 المرسمین بجدول هیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة أو من بین المرسمین في قائمة "المختصین في

 الحسابیة" بجدول مجمع المحاسبین بالبالد التونسیة .
 -وفي صورة تجاوز مواردها السنویة ملیون دینار (1000.000) تعین الجمعیة مراقبا أو عدة مراقبي

 حسابات من بین المرسمین بجدول هیئة الخبراء المحاسبین للبالد التونسیة.
 

 الفصل الرابع و العشرون 

 یتم تعیین مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادیة لمدة ثالث سنوات
 غیر قابلة للتجدید للقیام بمهمة مراقبة حسابات الجمعیة حسب المعاییر التي تضبطها هیئة الخبراء

 المحاسبین بالبالد التونسیة.
 

 الفصل الخامس و العشرون 

 یرفع مراقب الحسابات تقریره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئیس الهیئة المدیرة للجمعیة
 في أجل شهر ابتداء من تاریخ تبلیغه القوائم المالیة للجمعیة وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند

 اختالفهم في الرأي ،یجب إعداد تقریر مشترك یتضمن وجهة نظركل واحد منهم.
 

 الفصل السادس و العشرون

 تعرض القوائم المالیة على الجلسة العامة العادیة للمصادقة علیها أو رفضها على ضوء تقریر مراقبة
 الحسابات إن وجد.

 وتنشر الجمعیة هذه القوائم مرفقة بتقریر مراقبة الحسابات بإحدى وسائل اإلعالم المكتوبة وبالموقع
 االلكتروني للجمعیة إن وجد في ظرف شهر من تاریخ المصادقة علیه.

 
 الفصل السابع و العشرون

 تحتفظ الجمعیة بوثائقها وسجالتها المالیة لمدة ( 10 ) عشر سنوات .

 الفصل الثامن و العشرون:

 عند االستفادة من المال العمومي تقدم الجمعیة تقریرا سنویا یشمل وصفا مفصال لمصادرتمویلها ونفقاتها
 إلى دائرة المحاسبات
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 العنوان الرابع

 الجلسة العامة

 الفصل التاسع و العشرون:

 تتركب الجلسة العامة من جمیع أعضاء الجمعیة الخالصین في اشتراكاتهم و تجتمع مرة في السنة  باستدعاء

 یوجه لألعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر یوما بواسطة البرید أو باالتصال المباشر.

 

 

 

 الفصل الثالثون:

 تستمع الجلسة العامة إلى تقریر الهیئة المدیرة و تناقش القوائم المالیة و تصادق علیها او ترفضها و تقرر

 المیزانیة و تتولى مداولة المواضیع المرسومة بجدول األعمال و تنتخب اعضاء الهیئة المدیرة.

 الفصل الواحد و الثالثون:

  ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات الالزمة لنشاط الجمعیة و تتخذ القرار بأغلبیة ثلثي األعضاء

 الفصل الثاني و الثالثون:

  تأذن الجلسة العامة بجمیع عملیات بیع العقارات التابعة للجمعیة بأغلبیة ثلثي أعضائها.

 الفصل الثالث و الثالثون:

 تلتئم الجلسة العامة العادیة  بشرط حضور نصف األعضاء على األقل. ویصادق على القرارات بأغلبیة
 أصوات األعضاء الحاضرین.

 وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة عادیة ثانیة في نفس المكان و بنفس جدول
 األعمال بعد مضي ساعة من تاریخ عقد الجلسة األولى  وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد األعضاء

 الحاضرین وفي هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین .
 الفصل الرابع و الثالثون
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 تّتخذ القرارات في الجلسة العاّمة العادّیة برفع األیدي و بأغلبیة األصوات . و یتّم انتخاب أعضاء الهیئة

 المدیرة وجوبا باالقتراع السّري

 الفصل الخامس و الثالثون:

 فیما عدا الجلسة العادیة یمكن دعوة أعضاء الجمعیة إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئیس او

 طلب كتابي موجه إلى الرئیس من طرف ثلث األعضاء العاملین عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع

 اإلعالم بالبلوغ على أن ال تجتمع إال بحضور نصف األعضاء على األقل. و في كل الحاالت ال تتخذ

 القرارات إّال بأغلبیة ثلثْي (⅔) أصوات األعضاء الحاضرین.

 الفصل السادس و الثالثون

 تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها :
 -تسدید شغور في تركیبة الهیئة المدیرة إذا تجاوز ثلث أعضائها.

 -مراجعة النظام األساسي للجمعیة.
 -وضع حد للمدة النیابیة للهیئة المدیرة قبل انقضاء مدتها القانونیة.

 -دمج الجمعیة مع جمعیات أخرى أو تجزئتها.
 -حل الجمعیة وتصفیة مكاسبها أو تعلیق نشاطها مؤقتا

 

 العنوان الخامس

 تنقیح النظام االساسي

 الفصل السابع و الثالثون:

  ال یمكن تنقیح النظام األساسي إال

    -1باقتراح من الهیئة المدیرة

 2 -  بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعیة العاملین على اقل تقدیر موجه إلى رئیس الجمعیة

 عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 

 الفصل الثامن و الثالثون:

 و في كلتا الصورتین المنصوص علیهما بالفصل أعاله یجب أن یتضمن االقتراح الخاص بالتنقیح في جدول

 أعمال جلسة عامة خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعیة العاملین.
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  و إذا لم یحصل النصاب المعین بالفقرة السابقة فیجب على الهیئة المدیرة تعیین جلسة ثانیة تجتمع في اجل
 قدره خمسة عشر   یوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد األعضاء الحاضرین. وفي  كل  الحاالت ال تتخذ

 القرارات إّال بأغلبیة ثلثْي (⅔) أصوات األعضاء الحاضرین.
 الفصل التاسع و الثالثون:

 إن التنقیح الذي یدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعیة. یستدعي أن یقع إعالم الكاتب العام للحكومة عن

 طریق مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ به في أجل أقصاه شهر من تاریخ اتخاذ قرار التنقیح و

 یقع إعالم العموم بالتنقیح عبر وسائل االعالم المكتوبة  و الموقع االلكتروني  للجمعیة ان وجد

 عنوان السادس

 حل الجمعیة و تصفیة مكاسبها

 الفصل األربعون:

 ال یمكن التصریح بحل الجمعیة بصفة تلقائیة إال إذا احترمت في ذلك مقتضیات الفصلین 37 و 38.

 

 

 

 الفصل الواحد و األربعون:

 في صورة حل الجمعیة یتم إبالغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طریق مكتوب مضمون الوصول
 مع اإلعالم بالبلوغ خالل 30 یوما من تاریخ صدور قرار الحل وتعیین مصفي قضائي.

 وتقدم الجمعیة ألغراض التصفیة بیانا بأموالها المنقولة وغیر المنقولة لیعتمد في الوفاء بالتزاماتها ویوزع
 المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إال إذا كانت تلك األموال

 متأتیة من المساعدات والتبرعات والهبات والوصایا فتؤول إلى جمعیة أخرى تماثلها في األهداف تحددها
 الهیئة المختصة للجمعیة.
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