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 انتأسيس :انببة األول 

 

 :انمىضىع -انفصم األول 

غير حكومية ، موضوعيا الذيـن اّتفـقوا أو سيتفقون عمـى ىذا النـظام األسـاسـي جمعية تكّون بين األعضاء 
 أطمقالتنسيق بين ىياكل المين الحّرة المنضوية في الّدفاع عن خصوصيات أنشطتيا و النيوض بيا ، 

 24المؤرخ في  2011 – 88 طبق مقتضيات المرسوم "  التونسي للمهن الحّرة اإلتحاد" اسم  اعميو
 .والمتعمق بتنظيم الجمعيات 2011سبتمبر 

 :ووسبئم تحقيقهب األهذاف –انفصم انثبوي 

 :األىداف - أ

بالتنسيق مع اليياكل المينية العضوة عمى تحقيق األىداف " االتحاد التونسي لممين الحرة"يعمل 
 :التالية 

تأطير وتثمين المجيود الوطني لممين الحّرة في تنمية البالد وازدىارىا حاضرا ومستقبال في ظل  .1
 .مبادئ دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية والتعّددية والشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان

االنشطة توسيع إشعاع المين الحّرة المنضوية تحت ىذا الييكل وتطويرىا وحماية أنشطتيا وتدعيم  .2
 .والمشاريع التكاممية بين اليياكل المينية العضوة والدفاع عمى مصالحيا

فرديا أو جماعيا واقتراح  االتحاد معالجة المشاغل والمشاكل التي تعترض أعضاءالمساعدة عمى  .3
 .إلشكاليات اّلتي تعترضيم والتعاون عمى حميا و تجنب تكرارىافض االحمول الممكنة ل

التنسيق بين أعضاء اإلتحاد لتأطير وتنظيم وترشيد العالقات فيما بينيم أو مع اليياكل  .4
 .والمؤسسات المختصة

بعث المنشآت والتعاونيات والنشاطات اّلتي توّفر الخدمات اإلجتماعية والصحية و المساعدة عمى  .5
 .ي والتعريف بياتطوير األنشطة ذات البعد التضامنوالمساىمة في بعث التعاونية المشتركة و

 :وسائل تحقيقيا  - ب

 :عمى تحقيق ىذه األىداف عبر" االتحاد التونسي لممين الحرة"يعمل 
إعداد الّدراسات ونشر التقارير والمعمومات وطبع المنشورات، وتأطير الخبرات واألنشطة العممية  .1

قامة اإلجتماعات والتظاىرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع األنشطة المدني ة األخرى، وا 
نشاء مؤّسسات أو ىياكل خاصة بيا وبالتحكيم والحوكمة واالختبارات ذات الّصمة بنشاط  وا 
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أعضاء اإلتحاد ومشاغميم الخاّصة والعاّمة، و تبادل المعمومات والخبرات عمى المستوى الوطني 
 .والدولي

 .والجمعيات الدولية غير الحكوميةتمثيل أصحاب المين الحّرة لدى المنظمات الدولية  .2

 :انمقـز –انفصم انثبنث 

 95بـــــــــــــــــالىطنية للخبراء المحاسبين حّدد مقّر االتحاد التونسي لممين الحرة بتونس العاصمة بمقر الييئة 
 .1002تىنس شارع محمد الخامس 
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 انؼضىيت: انببة انثبوي 

 

 :األػضبء –انفصم انزابغ 

يكون عضوا فاعال باالتحاد التونسي لممين الحرة العمادات والييئات المينية الوطنية المستقمة المحدثة 
 .بمقتضى قانون منظم لممينة

عن عضويتيا في االتحاد أو وجود مانع  في صورة تخمي ىذه اليياكل المينية المنصوص عمييا أعاله
األكثر تمثيمية لممينيين المنتصبين لمحساب الخاص في مجال ليذه العضوية يحق لمنقابة أو الجمعية 

نشاط الييكل المعني أن تكون عضوا باإلتحاد شريطة أن تكون مستقمة ومنتخبة وغير منتمية إلى أي 
 .ىيئة قائمة عمى تراب الجميورية التونسية

في مدى مطابقة الممف ويقّدم مطمب ترشح العضو الفاعل الى السيد رئيس االتحاد وينظر مجمس العمداء 
 .لجممة شروط العضوية و يصادق عمييا

وباقتراح من الييئة التنفيذية يمكن لمجمس العمداء وبإجماع أعضائو إعطاء صفة عضو مالحظ ليياكل 
أو جمعيات أو نقابات مستقمة ممثمة لمينيين منتصبين في القطاع الخاص منتمين لممين العضوة أو 

 .قةلغيرىا من المين ذات العال

وفي كل الحاالت يجب أن يكون ممثل أو ممثمو العمادة أو الييئة أو الجمعية أو النقابة العضو الفاعل أو 
 .العضو المالحظ في االتحاد من الممارسين لمينتيم لحسابيم الخاص

 :مصبدر انتمىيم –انفصم انخبمس

 : مصادر تمويل اإلتحاد

السنوي الّذي يساىم بو كل ىيكل عضو نشيط أو عضو مالحظ في االتحاد و  معموم اإلشتراك -
ذلك بعد  تحديده  إستثنائيا من المؤسسين عند التأسيس ، ثم ُيحّدد بالجمسة العامة التي تنظر في 

لالتحاد طريقة احتساب االشتراك السنوي لكل ىيكل  النظام الداخميالميزانية السنوية ويحدد 
 .عضو

 .المتأتية عن أنشطة االتحادالمداخيل  -

 يا واليبات وما يماثميا من مصادرالمنح والعطا -
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حقىق و واجببث األػضبء  –انفصم انسبدس   

 

والتمّتع  يمنح اإلنتماء إلى اإلتحاد ودفع اإلشتراكات السنوية لمعضو حق الترشح واإلنتخاب ليياكل اإلتحاد
 .النظام الداخميبما يوّفره الييكل من نشاطات وخدمات وامتيازات وغيرىا من الحقوق اّلتي يضبطيا 

النظام و عمى األعضاء دفع إشتراكاتيم  إحترام قرارات اإلتحاد والتقّيد بقواعد األخالقيات التي يضبطيا 
 .الداخمي

 :فقذان انؼضىيت -انفصم انّسببغ 

 :في الحاالت التالية إلتحادأو المالحظ عضويتو ل يفقد العضو الفاعل

 .انحاللو بصفة قانونية -

تقديم طمب في االنسحاب من العضوية يقدم من قبل الممثل القانوني وفق اإلجراءات التي  -
 .النظام الداخمييحددىا 

 .النظام األساسيإنتفاء إحدى شروط العضوية المنصوص عمييا بالفصل الرابع من ىذا  -

 .قرار مجمس العمداء بشطب العضوصدور  -
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 هيبكم اإلشزاف وانتسييز: انببة انثبنث 

 

 :انجهست انؼبمت –انفصم انثبمه 

تنعقد الجمسة العامة لالتحاد مرة كل سنة في آخر أسبوعين من شير سبتمبر بدعوة من رئيس مجمس 
ألعضاء الفاعلين والمالحظين في توجو الى االعمداء أو من ثمث أعضائو وذلك برسالة مضمونة الوصول 

في إحدى الصحف اليومية وبالبريد االلكتروني وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ عناوينهم الرسمية  و
 .انعقادىا

 .يتولى رئيس االتحاد رئاسة الجمسة العامة أو يفوض نائبو ان تعذر عميو
في الجمسة العامة ثالثة نواب يكون من ضمنيم وجوبا الممثل القانوني لمييكل  يمثل كل عضو لإلتحاد

 .العضو أو من ينوبو
يمكن لألعضاء . يصوت في الجمسة العامة النواب الممثمون لألعضاء الفاعمين الحاضرون في الجمسة
دون التمتع بحق المالحظين و أعضاء الييئة التنفيذية حضور الجمسة العامة والمشاركة في مداوالتيا 

 .التصويت فييا
تعتبر الجمسة العامة مكتممة النصاب إذا تجاوز عدد الحضور نصف العدد الجممي من النواب الحاممين 
لحق التصويت وفي حال لم يتوفر النصاب يتم تأجيل الجمسة إلى دورة ثانية في غضون الخمسة عشر 

 .ميما كان عدد الحضور يوما من تاريخ الجمسة األولى وتعتبر الجمسة قانونية
تنظر الجمسة العامة في تقرير النشاط السنوي والتقرير المالي لمسنة المنقضية وتصادق عمى الئحة 

يتّم خالل الجمسة العامة  كما. توجييية تحدد خطط العمل لمسنة المقبمة وعمى الميزانية لنفس الفترة
 .المصادقة عمى نتيجة انتخاب مجمس العمداء لمنائب األول لمرئيس وىو الذي يكون رئيس الدورة التالية

 .تأخذ قرارات الجمسة العامة بأغمبية الحاضرين

 :مجهس انؼمذاء –انفصم انتّبسغ 

 .ضاء الفاعمين أو من ينوبيميتكون مجمس عمداء االتحاد من كل الممثمين القانونيين لميياكل األع
يجتمع مجمس العمداء عمى األقل أربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسو أو من ثمث أعضائو لمتابعة 
أعمال الييئة التنفيذية وتعتبر قراراتو قانونية بحضور نصف أعضائو عمى األقل و تتخذ قراراتو بأغمبية 

 .مرجحا في حالة تساوي االصوات تفوق نصف االعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس
يمكن ألعضاء الييئة التنفيذية حضور اجتماع مجمس العمداء والمشاركة في مداوالتو دون التمتع بحق 

 .التصويت فيو
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يرأس مجمس العمداء رئيس منتخب من قبمو لمدة سنة واحدة غير قابمة لمتجديد مع مراعاة التداول بين 
كما يتم انتخاب النائب األول لمرئيس الذي يحل محل الرئيس آليا بعد . مختمف اليياكل المنضوية فيو

 .لمرئيسويتولى الرئيس المنتيية مدة واليتو ميام النائب الثاني . انقضاء مدة رئاستو
في حال انتفاء صفة الممثل القانوني لمييكل العضو عن الرئيس المباشر لمجمس العمداء، يواصل ىذا 

وفي . األخير ميامو عمى أن يعود حق تصويت ىذه المينة الى الممثل القانوني الجديد لمييكل العضو
د لميامو يتولى نائب رئيس طمب الممثل القانوني الجديد لممينة المعنية عدم مواصمة رئيس االتحا حال

 .االتحاد رئاسة الفترة المتبقية اضافة الى فترتو النيابية المقررة سابقا
 .تأخذ قرارات مجمس العمداء بأغمبية الحاضرين

 .يعتبر رئيس مجمس العمداء رئيس االتحاد وممثمو القانوني
يتابع وينفذ مقررات الجمسات  كما. يتولى مجمس العمداء تحديد خطة عمل االتحاد وميزانيتو وتنفيذىا

ولمجمس العمداء النظر في قبول أعضاء جدد فاعمين أو مالحظين أو إنياء . العامة ولوائحيا وتوصياتيا
 .وعموما يتولى النظر في كل ما يتعمق بأىداف االتحاد ودوره. العضوية

 :انهيئت انتىفيذيت –انفصم انؼبشز 

 :يدير االتحاد ىيئة تنفيذية متكونة من

 أمين عام .1

 أمين عام مساعد .2

 أمين مال .3

 أمين مال مساعد .4

 رئيس المجنة القطاعية لممين الصحية .5

 رئيس المجنة القطاعية لممين العدلية .6

 رئيس المجنة القطاعية لممين اليندسية .7

 رئيس المجنة القطاعية لممين المالية .8

 المجنة القطاعية لممين التعميرية .9

العام المساعد وأمين المال وأمين المال المساعد مرة كل ثالث سنوات يقع انتخاب األمين العام واألمين 
من قبل مجمس العمداء ويشترط فييم العضوية الفعمية في أحد اليياكل العضوة النشيطة باالتحاد وتتم 

 .تزكية الترشحات ليذين المنصبين بالضرورة من اليياكل التي ينتمي إلييا المرشحون
 .بالتسيير اإلداري والمالي لإلتحاد ويمكنيا االستعانة باإلطارات الالزمة لمغرضتتعيد الييئة التنفيذية 

 .ميام كل عضو في الييئة التنفيذية ومسؤولياتو النظام الداخمييفّصل 
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 : انهجبن انقطبػيت –انفصم انحبدي ػشز  

في صمب االتحاد لجان قطاعية حسب االختصاصات المينية ألعضائو تقوم بتدارس اإلشكاالت  تتكون
 .الخصوصية لكل اختصاص وطرح مشاغمو عمى الييئة التنفيذية ومجمس العمداء

 :حددت القائمة األولية لمجان القطاعية كالتالي
 المجنة القطاعية لممين الصحية .1

 المجنة القطاعية لممين العدلية .2

 المجنة القطاعية لممين اليندسية .3

 المجنة القطاعية لممين المالية .4

 المجنة القطاعية لممين التعميرية .5

 .ويمكن لمجمس العمداء إضافة لجان قطاعية أخرى حسب اختصاصات األعضاء
وتنتخب من بين أعضائيا رئيسا . تتكون المجنة القطاعية من ممثل عن كل ىيئة عضو منتمية لمقطاع

ه لمدة ثالث سنوات من الممارسين لمينتيم لحسابيم الخاص ويكون بصفة آلية عضوا في يمارس ميام
 .الييئة التنفيذية

 :انهيبكم انجهىيت – انفصم  انثبوي ػشز

يمكن لمجمس العمداء إحداث ىياكل جيوية لالتحاد يتم تحديد تركيبتيا ومياميا وصالحياتيا وطرق 
 .النظام الداخميتعيينيا في 

 

 انتصزف انمبني –انفصم انثبنث ػشز 

 .تبدأ السنة المالية لالتحاد من أول جويمية من كل سنة آلخر جوان من السنة الموالية

يمسك االتحاد الدفاتر المالية والمحاسبية وفق التشاريع الجاري بيا العمل ويقدم لمجمسة العامة تقريرا في 
 .الغرض

القوانين الجاري بيا العمل وذلك لمدة ثالث سنوات غير قابمة لمتجديد  يعّين االتحاد مراقبا لمحسابات حسب
 .مع مراعاة شروط االستقاللية عن ىياكل التسيير

 النظام األساسي
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 وحم االتحبد انىظبو األسبسيتىقيح : انببة انزابغ 
 

 :انىظبو األسبسيتىقيح  – انزابغ ػشز انفصم

بطمب من مجمس العمداء وتتم المصادقة عميو في الجمسة العامة السنوية  النظام األساسييقع تنقيح 
  .بموافقة ثمثي النواب الحاضرين

من شأنو أن يمس من استقاللية االتحاد المعنوية أو  النظام األساسيال يمكن أن يتخذ أي قرار بتنقيح 
 .المالية

 :و تؼهيك وشبطه حم اإلتحبد –انفصم  انخبمس  ػشز 

 نظامو األساسي ويتم تعيين مصفوفق نفس شروط تنقيح إما اختياريا  أو تعميق نشاطو اإلتحاديقع حل 
 .، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمةفي الغرض

يقدم االتحاد ألغراض التصفية بيانا بأموالو المنقولة وغير المنقولة ويعتمد ىذا البيان في الوفاء بالتزاماتو 
ليياكل األعضاء المنخرطين وخالصي االشتراكات في تاريخ انتياء التصفية ل اويوزع المتبقي منيا لك

مبالغ اشتراكاتيم آلخر سنة مالية ما عدى بالنسبة لألموال المتأتية من المساعدات والتبرعات بنسب توافق 
 . واليبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثل االتحاد في األىداف تحددىا الجمسة العامة

 :انىظبو انذاخهي –انّسبدس ػشز  انفصم

داخمي لإلتحاد يعده ويصادق عميو  نظام النظام األساسيينظم كل أوجو التصرف التي ال تتعارض وىذا 
 .ويحوره مجمس العمداء وتصادق عميو الجمسة العامة
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 االتحاد التونسي للمهن الحرة

 محضر الجلسة التأسيسية
العمادات والييئات المينية الوطنية المستقمة المحدثة بمقتضى قانون ساري المفعول نحن ممثمو 

 .العاصمة حسب قائمة الحضور المرفقة  بييئة الخبراء المحاسبين بتونس 19/8/2013المجتمعون اليوم 

طار تأطير المجيود الوطني لممين الحّرة في خدمة المصمحة الوطنية والرفاه االجتماعي  و البناء إفي 
والنيوض و اإلحاطة . والدفاع عمى المصالح المشتركة  والتعاون عمى حل االشكاليات. الديمقراطي لمبالد

ىم و فيما بينيم و بين السمط بممارسة المينيين بغاية توسيع إشعاعيم وحماية أنشطتيم ، والتنسيق فيما بين
عداد  الّدراسات و تأطير الخبرات  واألنشطة العممية  و إنشاء مؤّسسات أو  ىياكل . العمومية و غيرىا وا 

خاصة بيا و بالتحكيم و الحوكمة واالختبارات  ذات الّصمة بنشاط ىذه المين و مشاغميا الخاّصة 
 .مستوى الوطني والدوليوالعاّمة، و تبادل المعمومات والخبرات عمى ال

بعد عقد عّدة جمسات تحاور و نقاش قصد التحضير ألرضية مشتركة يقع عمى أساسيا صياغة قانون 
أساسي  يأخذ بعين اإلعتبار مختمف مشاغل و إنتظارات أصحاب المين الرّاغبة في بعث ىذا الييكل ، 

 :وكان ذلك بالخصوص في المواعيد التّالية 

 بتونس العاصمة 2013مارس  20اجتماع يوم  -

 بتونس العاصمة   2013ماي  15لقاء يوم  -

 جويمية بتونس العاصمة 29اجتماع يوم  -

 

 :بعد المداولة والنقاش اتفق الحضور عمى تكوين جمعية وطنية غير حكومية وقرروا ما يمي

 :تسميت انهيكم : انقزار األول

 

 "االتحاد التونسي للمهن الحرة"

 األسبسيانقبوىن : انقزار انثبوي

 تمت المصادقة عمى القانون األساسي المصاحب ليذا

 محضر الجلسة التأسسية
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 انمقز: نقزار انثبنثا

 تونس 1002شارع محمد الخامس  95حدد مؤقتا مقر االتحاد بمقر الييئة الوطنية لمخبراء المحاسبين بــــــ

 االشتزاكبث :  انقزار انزابغ

حدد مبمغ االشتراك السنوي عند التأسيس بخمسة أالف دينار تونسي لكل عضو فاعل ومبمغ ثالث أالف 
 .دينار تونسي لكل عضو مالحظ

 مجهس انؼمذاء: انقزار انخبمس

 كمف السيد محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين برئاسة مجمس العمداء في دورتو األولى

كمف السيد نبيل عبد المطيف رئيس ىيئة الخبراء المحاسبين بمنصب نائب الرئيس وبالتالي رئاسة  كما
 الدورة التي تمييا

 انهيئت انتىفيذيت: انقزار انسبدس

 تم توزيع المسؤوليات في الييئة التنفيذية كالتالي

 أمين التركي عن ىيئة الميندسين المعماريين: األمين العام -
 ابراىيم الصغير عن عمادة الميندسين التونسيين: مساعداألمين العام ال -

 شكري الحيدري عن مجمع المحاسبين بالبالد التونسية: أمين المال -

 محمد عياد عن النقابة التونسية لألطباء في القطاع الخاص: أمين مال مساعد -

 .لتأسيسكما أسندت لألستاذ المنجي الغريبي ميام التنسيق العام إلى حين اتمام اجراءات ا

 انهجبن انقطبػيت: انقزار انسببغ

 .يتم تركيز لجان قطاعية في أّول إجتماع لمجمس العمداء 

 إجزاءاث انتكىيه:  انقزار انثبمه

 .فوض الحضور لحامل ىذا المحضر لمقيام بإجراءات التكوين والتسجيل واإلعالنات القانونية

  

 محضر الجلسة التأسسية
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 :اءاثضاإلو

 

 انؼمذاءانسبدة أػضبء مجهس 

 السيد محمد الفاضل محفوظ 
 
 

  رئيس االتحاد وعميد المحامين

 السيد نبيل عبد اللطيف
 
 

نائب رئيس االتحاد ورئيس 
 المحاسبين الخبراء هيئة

 

 السيد أيمن زريبة
 
 

رئيس مجلس هيئة المهندسين 
 المعماريين

 

 السيد المنجي ميالد
 
 

   المهندسين عمادة رئيس

 السمعلي منجي السيد
 
 

 مجمع مجلس رئيس
 التونسية بالبالد المحاسبين

 

 التونسية النقابة عام  كاتب بوقرة فوزي السيد
 الخاص القطاع ألطباء

 

 يتالتنازف خالد السيد
 
 

 ألطباء التونسية النقابة رئيس
 حرة بصفة الممارسين األسنان

 

 

 انهيئت انتىفيذيتانسبدة أػضبء 

 السيد أمين التركي 
 

  األمين العام

 السيد شكري الحيدري
 

  أمين المال

 ابراهيم الصغيرالسيد 
 

  األمين العام المساعد

 محمد عيادالسيد 
 

   أمين المال المساعد

 للمهن القطاعية اللجنة رئيس  الغريبي المنجي السيد
 العدلية

 

  

 اإلمضاءات
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 للمهن القطاعية اللجنة رئيس المحرسي مجدي السيد
 الطبية

 

  بلقاسم بن هشام السيد
 

 للمهن القطاعية اللجنه رئيس
 التعميرية

 

 النوري رشيد السيد
 

 للمهن القطاعية اللجنة رئيس
 الهندسية

 

 للمهن القطاعية اللجنة رئيس الوهابي أنيس السيد
 المالية

 

 

 اإلمضاءات
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 في انتأسيس اسبهمىأػضبء 

 عاللة صالحالسيد 
 

 القطاعية اللجنه رئيس نائب
 التعميرية للمهن

 

 الرخيص فيصل السيد
 

 القطاعية اللجنة رئيس نائب
 الهندسية للمهن

 

 عبود الناصر عبدالسيد 
 

 القطاعية اللجنة رئيس نائب
 الطبية للمهن

 

 القطاعية اللجنة رئيس نائب العرفاوي ساميالسيد 
 المالية للمهن

 

 الخبراء هيئةكاتب عام  وليد بن صالحالسيد 
 المحاسبين

 

 

 

 اإلمضاءات


