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الجامعة التونسية لكرة اليد 

 

2018 فيفري 04تونس يف      

    بالغ الجامعة التونسية لكرة اليد 
  الجلسة العامة الخارقة للعادة 
   

 عن ادلكتب اجلامعي يف طلب عقد اجللسة العامة اخلارقة 2018 فيفري 09تبعا للدعوة الصادرة بتاريخ 
 2018 مارس 31للعادة للجامعة التونسية لكرة اليد بنزل خيام قاردن مبدينة نابل بتاريخ 

 من القانون األساسي 24و اعتبارا لعدم توفر النصاب القانوين االدىن يف حدود ثلثي األندية طبقا للفصل 
 .احلايل للجامعة مبا تعذر معو عقد تلك اجللسة

 النصاب القانوين اكتماليف صورة عدم » من القانون االساسي الذي ينص انو 24و تطبيقا لنفس الفصل 
يوما من تاريخ انعقاد اجللسة  (15)يف أجل أقصاه مخسة عشر  الدعوة جللسة عامة ثانية يتوىل ادلكتب اجلامعي

 مهما كان عدد قانونيةوتكون مداوالهتا على األقل من انعقادىا  (5)األوىل، وتنشر بالصحافة الوطنية قبل مخسة أيام 
 ، فان ادلكتب اجلامعي يعلم  مبوجب ىذا البالغ كافة اجلمعيات ادلنضوية حتت لواء  «ةاجلمعيات ادلنخرطة احلاضر

 أفريل 13اجلامعة أنو سيتم إعادة عقد اجللسة العامة اخلارقة للعادة قصد تنقيح النظام األساسي وذلك يوم اجلمعة 
 . بػػنزل خيام قاردن بنابل2018

 ويعترب ىذا البالغ دعوة رمسية اىل كافة األندية ادلنخرطة باجلامعة التونسية لكرة اليد للموسم الرياضي 
 . من القانون األساسي15 ممن تتوفر فيهم الشروط ادلنصوص عليها بالفصل 2017/2018

 من القانون األساسي للجامعة التونسية لكرة اليد، تضم اجللسة العامة 15 طبقا للفصل :هام جدا
اجلمعيات ادلنخرطة حبساب ممثل واحد عن كل مجعية يكون وجوبا رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو 

 .رئيس فرع كرة اليد على أن يديل بتفويض قانوين ممضى من قبل رئيس اجلمعية وحامل خلتمها
وال ميكن للجمعية اجملمدة أو اليت فقدت صفة العضوية أو اليت مل تكمل ادلوسم الرياضي الذي سبق انعقاد 

 .اجللسة العامة ادلشاركة يف أشغاذلا
 الكاتب العام         
 محمد أمير السعدي     
 


