
الجلسة العامة الخارقة للعادة

2022مارس 26السبت -تونس 



جدول األعمال

تسجيل الحضور: 8.15✓

تعيين رئيس ومقرر الجلسة: 9.30✓

تقديم مقترحات التعديل: 10.30✓

رفع الجلسة: 10.45✓



التعديالت في القانون األساسي
الرجاء منكم التصويت على التعديالت التالية



الفصل السابعمقترح تعديل 

دينار ويدفع في المدة التي 25قدره سنوىإشتراككل عضو ملزم بدفع 

شتراكاإلمن الهيئة المديرة تغيير مقدار بإقتراحويمكن الداخلي ضبتها النظام

.في جلسة عامة

المدة التي ويدفع في دينار 30كل عضو ملزم بدفع إشتراك سنوى قدره 

شتراك ويمكن بإقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار اإلالداخليضبتها النظام

.في جلسة عامة



الفصل الثامنمقترح تعديل 

:يشترط لعضوية الجمعية 

الجنسية التونسية أو اإلقامة في تونس•

سنة من العمر على األقل18بلوغ •

•........

:يشترط لعضوية الجمعية 

الجنسية التونسية أو اإلقامة في تونس•

من العمر على األقلسنة 15بلوغ •

•........



الفصل الثاني عشرمقترح تعديل 

عضوا ينتخبهم 15تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 

.األعضاء العاملون إنتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة ثالث سنوات

عضوا على أقصى 15تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 

دة لمينتخبهم األعضاء العاملون إنتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك تقدير 

.سنتين



الفصل الثاني عشرمقترح تعديل 

.دورتين متتاليتينأي عضو ألكثر من إنتخابغير أنه ال يمكن إعادة 

.ثالثة دورات متتاليةأي عضو ألكثر من إنتخابغير أنه ال يمكن إعادة 



شكرا



الجلسة العامة العادية الرابعة

2022مارس 26السبت -تونس 



جدول األعمال

قراءة التقرير األدبي: 10.00✓

قراءة التقرير المالي : 10.30✓

نقاش عام: 10.45✓

المصادقة على التقريرين: 11.15✓

إستراحة: 11.30✓

قراءة محضر الجلسة وإنتهاء أعمال الجلسة: 12.00✓



التقرير األدبي
2021



األندية

الضاحية الشمالية1.

الضاحية الجنوبية2.

تونس3.

منوبة4.

المروج5.

صفاقس6.

نابل7.

أريانة8.

بنزرت9.

سليانة10.

المنستير11.

سوسة12.

قفصة13.

قابس14.

القيروان15.
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اإلنخراطات

(وقتي)20182019202020212022النادي
5109125132110الضاحية الجنوبية

1510713810358الضاحية الشمالية

05277533صفاقس

246534937منوبة

1460544112أريانة

621374157المروج

440472933تونس

28141542نابل

0152740بنزرت

002028سليانة

03231منستير

08210سوسة



اإلنخراطات
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اإلنخراطات

2022*2018201920202021الفئة

12342سنة20أقل من 

41917198سنة30–21

645484118سنة40–31

1610914813571سنة50–41

16165236196117سنة60–51

5829477170سنة60أكثر من 

48420545495391



األنشطة التي تم تنظيمها

التاريخالتظاهرة

2021أفريل3الجلسة العامة العادية1

2021سبتمبر 4بعيد الجمعيةاإلحتفال2

2021أكتوبر 3المشية الوردية3

2021أكتوبر 31-30مخيم برج السدرية4

2021نوفمبر 17المشية القرطاجية 5

2022جانفي 8لقاء المؤطرين6

2022فيفري 20مشية نابل7

2022مارس 26المشية القرطاجية 8





األنشطة التي تم المشاركة فيها

التاريخالتظاهرة

2021سبتمبر 12"األوناسسكر "تظاهرة 1

2021سبتمبر 18اليوم العالمي للتنظيف2

2021أكتوبر 3اليوم العالمي للمشي3

2021أكتوبر 17الخطوات الخضراء 4

2021نوفمبر 20المشية الزرقاء5

2021نوفمبر 21البلفديرمشية 6

2022مارس نةاإلستراتيجية الوطنية لرياضة المواط7

8



المشاريع التي تم التقدم عليها

النتيجةالممولالميزانيةالمشروع

☺(ألمانيا) GIZدينار49200تونس وجهتنا1

فرنسادينار30000ناس الحومة2

فرنسا4* دينار 28000مبادرة3

4Direct Aid program32500أستراليادينار

-سويسرادينار20000مشاريع صغرى5

-ألمانيادينار25000حومتك6

-كندادينار140000برنامج المبادرات المحلية7



BY KOLNA NEMCHIW

13



مكونات المشروع

14

2021نوفمبر 7: التاريخ•

إقتصاديتنشيط –معالم 3مشية مع زيارة -حملة نظافة : المكونات•

1المشية القرطاجية 

2022مارس 6: التاريخ•

إقتصاديتنشيط –معالم 3مشية مع زيارة -معرض فن تشكيلي : المكونات•

2المشية القرطاجية 

2022جوان 5: التاريخ•

إقتصاديتنشيط –معالم 3مشية مع زيارة -حملة نظافة : المكونات•

3المشية القرطاجية 



توزيع الميزانية

15

مصاريف الثالث تظاهرات •

19360 -التظاهرة 

أدوات اإلشهار–كمبيوتر –إنترنت –كراء المقر •

29846 -الجمعية 



الشراكات



شكرا

كما تتقدم الهيئة المديرة بالشكر الجزيل لكل 

مسؤولي ومؤطري النوادي الذين يقومون بجهد 

كبير إلنجاح أنشطة الجمعية وخدمة وتأطير 

.المنخرطين



التقرير المالي
2021



368,600 36هبات

625,000 14إنخراطات

879,000 1(مراول، قبعات)منتجات الجمعية 

0التظاهرات

872,600 52مجموع المداخيل

2021مداخيل سنة 



2021مصاريف سنة 

880,368 33التظاهرات

362,973(مراول، قبعات)منتجات الجمعية 

044,384 7مصاريف أخرى

261,209(Amortissement)المضائلة

548,934 41مجموع المصاريف
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نقاش عام



المصادقة

على التقريرين األدبي و المالي



إستراحة

دقيقة15



الهيئة المديرةإنتخاب
2022-2025



الهيئة المديرة( ة)واجبات عضو 

الحضور والتواجد

العضو ال يمثل ناديه

عن العصبية للنادي األصلياإلبتعاد

الوالء والغيرة على الجمعية

المساهمة في تطوير الجمعية

 واإلستشهارالتمويل

 اإلتصالالمساهمة في

المساهمة في التنظيم



قائمة المترشحين

بن جمعة مصدقنورز1.

أمينة المؤدب2.

رشاد الخماسي3.

عادل مالك4.

الياس قرار5.

ثريا حزامي الطالبي6.

جميلة الماجري7.

عائدة بن شعبان8.

حمادي القاسمي9.

مفيدة السالمي10.

إيمان بن إبراهيم11.

فادية الوسالتي12.

حمبلييسرى 13.

الوحيشيلمياء 14.



شكرا


