
 وتسيير بتنظيم قيتعلّ )1 (2008 فيفري 11 بتاريخ 2008 لسنة 355دد ـأمر ع
 .قاعد للمحامينصندوق الحيطة والتّ

 

 ة، رئيس الجمهورّيإّن
 ،راح من وزير العدل وحقوق اإلنسانباقت

 
 

 المتعلّق بإصدار مجلّة 1973 ديسمبر 31 المؤّرخ في 1973 لسنة 81على القانون عدد بعد اإلطالع 
 2006 لسنة 85القانون عدد وخاّصة اسبة العمومّية، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تّممته المح

  ، منه64 ة الفصلوخاّص 2007 المتعلّق بقانون المالّية لسنة 2006 ديسمبر25المؤّرخ في 
 

، كما  المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة1989 سبتمبر 7 المؤّرخ في 1989 لسنة 87وعلى القانون عدد 
  منه،76فصل الة وخاّص 2006 ماي 15 المؤّرخ في 2006 لسنة 30تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 

سجيل ق بإصدار مجلة معاليم التّ المتعل1993ّ ماي 17خ في  المؤّر1993 لسنة 53 وعلى القانون عدد
 المتعلق بقانون 2007ديسمبر  27 المؤرخ في 2007 لسنة 70كما تّم تنقيحه بالقانون عدد والطابع الجبائي 

 ، منه6فصل الة وخاّص 2008المالية لسنة 
 

 األشخاصبتسوية حقوق  المتعلّق 2003 جانفي 21 المؤّرخ في 2003 لسنة  8 وعلى القانون عدد
  الشيخوخة والعجز والوفاة، ىأمين عل قانونية للتّأنظمةالمنتفعين بتغطية عدة 

 

ق بضبط طابع المحاماة المتعلّ 1993ماي  22 خ فيلمؤّرا 1993 لسنة 1148وعلى األمر عدد 
 ،ة إصداره وتوزيعهوكيفّي

 

 المتعلّق بضبط الشروط التي يجب 2002 مارس 5 المؤّرخ في 2002 لسنة 543وعلى األمر عدد 
 47 الحياة المنصوص عليها بالفصل ىمين علأ بصّحة تعريفات التّلإلشهادفي الخبراء االكتواريين  ر تتوفّأن

 ،أمينمن مجلّة التّ
 

أساليب تسوية حقوق  المتعلّق بضبط 2003 ماي 19 المؤّرخ في 2003 لسنة 1128وعلى األمر عدد 
 يخوخة والعجز والوفاة، الشّىأمين علة للتّة أنظمة قانونّي المنتفعين بتغطية عّداألشخاص

 

  ،ةوعلى رأي وزير المالّي
 ن والتونسيين بالخارج،ضامة والتّ االجتماعّينوزير الشؤووعلى رأي 

 ة،وعلى رأي المحكمة اإلدارّي
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 :ـهيصـدر األمـر اآلتي نّص
 

 لالباب األّو
 ةأحكـــام عـــاّم

 
 

ضمان " الصندوق"ى فيما يلي  صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الذي يسّمىيتولّ :لاألّو الفصـل
لحوادث أو الوفاة  وإسداء جرايات التقاعد ة في صورة المرض والوالدة واة والمنح الوقتّيغطية الصحّيالتّ

 .والعجز والباقين بعد الوفاة
 

ن هذا األمر األشخاص اآلتي ل مينتفع بخدمات الصندوق المنصوص عليها بالفصل األّو :2  الفصـل
 :ذكرهم

  ، المحامي-
   . القرين-
 : ذكرهم في الكفالة اآلتي األبناء-

 األبناء القصر،*   

  ،ن سنة كاملةيلتعليم إلى حدود سبعة وعشرلاولون األبناء المز*   
 ،البنت التي ليس لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها*   
ة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل وليس لهم مورد ة أو عقلّياألبناء الحاملون إلعاقة بدنّي*   

 .رزق
 

 المشار للتغطية الصحّيةسنوي الاك شتراالمعلوم يعتبر وضع طابع المحاماة وتسديد  :3 الفصـل
 . من هذا األمر واجبا مهنّيا على كل محام18إليه بالفصل 
عن ف المحامي المباشر عدم تخلّمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا األمر على شرط  التّف حقّيتوقّ

 .ندوقي لفائدة الّصنوالّسشتراك اإلمعلوم ل  المحامي المباشر والمتقاعد كّل منخالص و طابع المحاماةعوض
 

 انيـاب الثـالب
 نظيم اإلداريالتّ

 

 ب من بقيةة للمحامين ويتركّ مجلس إدارة يرأسه عميد الهيئة الوطنّيندوقيدير الّص  :4 الفصـل
 . مجلس الهيئةأعضاء
خذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة أ ائدة فيى فيريمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص و

 .جلس اإلدارةبجدول أعمال م
 

 .ةندوق لدى كافة الّسلط اإلدارية والقضائّيرئيس المجلس تمثيل الّصى يتولّ :5الفصـل 



 3

 

 المحامين ولفائدتهم وهو ف مجلس اإلدارة في أموال ومكاسب الصندوق في حقّيتصّر :6 الفصـل
 :ـف بالخصوص بمكلّ

 ، وأفراد عائالتهمفائدة منخرطيهقاعد لضبط المنافع التي يسديها الصندوق في مجال الحيطة والتّ -
  ،ف السنوية للتصّرة التقديرّيالميزانيةضبط  -
 ، والمالي للصندوقاإلداريالتصّرف متابعة  -
 ،هاضبطو  الماليةالقوائمإعداد  -
 ،ف السنويإعداد تقرير التصّر -
 .ةالقيام بعمليات االستثمار والتوظيفات المالية والعقارية مقابل فوائد مالية وعينّي -

 أو متابعتها، قة بمهامهالمتعلّكن لرئيس المجلس تكليف عضو أو بعض أعضائه بدراسة المسائل ويم
دة في نطاق  للقيام بأعمال محّدعاقد، طريق التّن، عمان االجتماعيين في مجال الّضكما يمكن تكليف مختّص

 .مشموالت الصندوق
 .دارةمصادقة مجلس اإل إلىوفي كّل الحاالت، تخضع هذه العقود مسبقا 

 

ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من أو كلّ ة كل ثالثة أشهريجتمع مجلس اإلدارة مّر :7 لـالفص
اخلة في نطاق مشموالته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على داول حول المسائل الّدرئيسه وذلك للتّ

 .جتماع إلى جميع أعضاء المجلسنعقاد اإلإ قبل األقّل
 .جتماع مجلس اإلدارةإا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في ويجب أن يكون هذ

 

 بمقّر يحفظ ن في سجل خاّصل مداوالت المجلس في محاضر جلسات تدّوتسّج :8 الفصـل 
 . مجلسال  هذا ويمضيه رئيس مجلس اإلدارة وعضو منقالصندو

قتطفات من هذه المداوالت  نسخا أو ميمضي الرئيس وعضوان من مجلس اإلدارة على األقّل
 .لالحتجاج بها لدى الغير

 وتوضع جتماع المجلسإام التي تلي  إعداد محاضر جلسات مجلس اإلدارة في ظرف العشرة أّييتّم
 .طّالع عليها ذّمة المحامين لإلىعل

 

 .ة أعضائهة إال بحضور أغلبّيال يمكن لمجلس اإلدارة أن يتداول بصفة قانونّي :9 الفصـل
 المجلس يعقد جلسة ثانية خالل ّنإسبة للجلسة األولى، فصاب القانوني بالنّر النّرة عدم توفّوفي صو

 .سة األولى مهما كان عدد الحاضرينخمسة عشر يوما من الجل
ح ة أصوات األعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل األصوات يرّجخذ قرارات مجلس اإلدارة بأغلبّيتتّ

 . صوت رئيس المجلس
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 ، المدّعمة بما يثبتهاسترجاع المصاريفإ لهم يحقّغير أنّه  ، أعضاء مجلس اإلدارة مجانامهامتمارس 
 . الصندوق لفائدة مهامهم  في نطاقالتي يتحّملونهاو

 

ب عن حضور ال يمكن لعضو مجلس اإلدارة تفويض صالحياته، كما ال يمكن له التغّي :10 الفصـل
 .نةحدود مرتين في الّسر وفي مداوالت المجلس إال في حالة التعذّ

 .أكبر األعضاء سنّا يرأس مجلس اإلدارة ،وفي حالة غياب الرئيس
 

إطارات   مننة تتكّووإدارية ومالّية تسيير الصندوق إدارة فنّيفي  مجلس اإلدارة ساعدي :11 الفصـل
 :ى خاّصةهم تحت سلطة وإشراف مجلس اإلدارة، وتتولّ يباشرون مهاّموأعوان مختصين في الميدان

 كفّل بالمصاريف والمراقبة الطبيةقاعد وبطاقات العالج والتتّي مطالب ال تلقّ- 

 ،ودراستها قبل انجازها
  ،القيام بإرجاع مصاريف العالجتصفيتها وإعداد الجرايات و - 

 ،نجاز جميع المهام التي يوكلها إليها مجلس اإلدارةإ - 
 ،حفظ وثائق الصندوق - 

ألحد إطارات  اإلمضاء ض حقّأن يفّواإلدارة، بعد أخد رأي المجلس، مجلس ويمكن لرئيس 
   ،الصندوق

 .ندوقفـاقية، تكليف الغير بإنجاز بعض أو كّل خدمات الّصتّإ لمجلس اإلدارة، بمقتضى نكما يمك
 

من  شريع الجاري به العمل سنوّيا وفق التّف مجلس إدارة الصندوقتصّر مراقبة تتّم :12ل ـالفص
 ،مين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسيةصرف مرّسين في المحاسبة والتّثنين مختّصإرين خبي قبل

 .  ويعّدان تقريرا في الغرض من طرف مجلس اإلدارة،جديد غير قابلة للتّ،ة ثالث سنواتيعينان لمّد
بغرض المصادقة  الخبيرين، كما يعرض عليها تقرير  للمحامينةة االعتيادّي الجلسة العاّمعلى يعرض

 . لنشاط الّصندوق اإلداري والماليالتقرير
 الجلسة العاّمة  إنعقادعوة إلىطّالع عليه بمجّرد الّد ذّمة المحامين لإلىعلتقرير الخبيرين وضع يو

 .لتئامهاإ االعتيادّية للمحامين وإلى غاية
 الثالثاب ــالب
 نظيم الماليلتّا

 

 :ا يليلصندوق مّما مواردن تكّوت :13 لـالفص
 ، جملة مداخيل طابع المحاماة-
غطية فة على المحامين بعنوان مساهمات في رصيد التّة الموظّشتراكات السنوّيجملة معاليم اإل -
 ،ة للمحامينالصحّي
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 .ندوقة ألموال الّصة والعقارّيوظيفات المالّيية من التّالمداخيل المتأتّجملة  -
  

ة سنة الميزانيات التقديرّيى شهر سبتمبر من كل  في موفّندوق الّص مجلس إدارةيضبط :14 لـالفص
 . للسنة المواليةستثمارإل تمويل مشاريع اهيكلستثمار وكذلك صرف واإلللتّ

 . ديسمبر من نفس السنة31 وتنتهي في ل جانفي من كل سنةأّوفي والمحاسبّية  دأ السنة الماليةتتب
 

ة صرف المالي للهيئة الوطنّي عن التّّلف مالي مستقيخضع الصندوق إلى تصّر :15ل ـالفص
 .للمحامين
ى الصندوق ويتولّ. جارية الصندوق طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التّحسابّيةتمسك و
 ،ة التي يفرزها كل من هذه األنظمةة من الفوائض المالّيمتأتّي  نظام يديره،ص أموال احتياطية لكّلتخصي

 . ضبطها من قبل مجلس اإلدارةني في مجاالت يتّموتستثمر أموال االحتياط الف
 

 بالوثائق فة بالماليةجتماعي والوزارة المكلّمان اإلفة بالّضالمكلّ ةوزاراللصندوق ا يمّد :16 لـالفص
 وفي أجل أقصاه موفى شهر جويلية من  يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها الالية في أجلالتّ

 :ةة المعنّيالسنة المحاسبّي
 االستثمار،كل تمويل مشاريع هيف واالستثمار وة للتصّر التقديرّيالميزانيات -

  ، الماليةالقوائم -

 اخلية،قابة الّدالّرتقارير تقارير المراجعة القانونية للحسابات و -

 محاضر جلسات مجلس اإلدارة، -

 ،يولة المالية للصندوقة الّسكشوف عن وضعّي -
 ...)عائدات الممتلكات العقارية ونكية  الب(  التوظيفات المالية -
 

وذلك غطية الصحّية للتّ  سنويشتراكإمعلوم  دفع  مباشر أو متقاعد كّل محامىيتولّ :17 لـالفص
 :الصندوق وحّدد المعلوم على النحو التاليرصيد دعم في  مباشرة بعنوان مساهمة

 .سبة للمحامي لدى التعقيبثالثمائة دينارا بالنّ -
 .ستئنافإلوخمسون دينارا بالنسبة للمحامي لدى امائتان  -

 .مائة دينارا بالنسبة للمحامي المتمّرن -

 عـاب الرابـالب
 ندوقخدمات الّص

   

ا  من هذ2 المشار إليهم بالفصل لألشخاصة غطية الصحّيل الصندوق بمصاريف التّيتكفّ :18الفصـل 
ة واألدوية حاليل الطبّي والكشوفات والتّياراتّز والعيادات والالفحوصاتاألمر بعنوان تكاليف العالج و

وتقويم   سات العالج الطبيعيومؤّس  والتنقّل الصحّيات والمصّحة واإلقامة بالمستشفياتوالعمليات الجراحّي
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الوسائل الهادفة كل وة  واألعمال شبه الطبّيالمساعدة  وأعويض  واستعمال اآلالت وتركيبها للتّاألعضاء
 . داويللتّ

 

نة أو سترجاع معّيإ وفق نسب ة المسداةل الصندوق بمصاريف الخدمات الصحّييتكفّ :19 لـصالف
ه في على أساس تقرير يعّدالوطنية للمحامين  تعريفات جزافّية في حدود سقف سنوي تضبطه الهيئة حسب

 .ةن بسجل الخبراء االكتواريين لدى وزارة المالّيامان مرّسالغرض خبيران اكتوارّي
أو المزمنة   المرتبطة باألمراض الثقيلةمصاريفالب ،دون تحديد أي سقف كلّيا والصندوقل يتكفّ

 .العمليات الجراحيةبنفقات وكذلك 
 

سبب مرض أو حادث مهما كان مصدره عن العمل بوقتّيا  المتوقّفينتفع المحامي  :20 لـالفص
عن وقف ة خالل فترة التّضع بمنحة يومّي بسبب الحمل أو الومباشرة المهنةفت عن وكذلك المحامية التي توقّ

 . العمل
 

 .قاعد طبق القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماةينتفع المحامي بجراية التّ :21 الفصـل
  

 من هذا األمر بمنحة رأس المال 2 ه المشار إليهم بالفصلؤينتفع قرين المحامي وأبنا :22 الفصـل
 .اةوفاة وبجراية الباقين بعد الوفعند ال

 

 21 و20 و18 مبالغ المنافع المنصوص عليها بالفصول إدارة الصندوقد مجلس يحّد :23الفصـل 
 نام مرّسان اكتواريانه خبيرعلى أساس تقرير يعّدا وذلك  إسنادهسمن هذا األمر وشروط ومقايي 22و

 .ةل الخبراء اإلكتواريين لدى وزارة المالّيبسّج
 

ة  أن يمنح مساعدات ظرفّيجتماعي،، في إطار عمله اإلندوقيمكن لمجلس إدارة الص :24 الفصـل
 .المنتفعين بخدماتهلفائدة 

 امسـاب الخـالب
 نهائّيةأحكام 

 

، ةغطية االجتماعّيللتّة أخرى نخراط المحامي بنظام أو عّدة أنظمة قانونّيإفي صورة  :25 لـالفص
 . فق التّشريع والتراتيب الجاري بها العمل حقوق المحامي في جراية بعنوان كّل نظام تتّم تصفيتها وّنإف

 

غطية شتراكه في التّإ طابع المحاماة على أعماله أو لم يدفع  المحامي لم يضعإذا :26 الفصـل
 إجراءاتخاذ تّإيطلب أن  قبل ما تخلّد بذّمتهدفع قيمة ب نبيه عليهالتّندوق  مجلس إدارة الّصى يتولّيةالصّح
 .شريع الجاري به العملطبقا للتّستخالص بشأنها اإل
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  .2008 جويلية 1نفيذ بداية من ابع من هذا األمر حّيز التّتدخل أحكام الباب الّر :27 الفصـل
 

ضامن ة والتّؤون االجتماعّيالشّة ووزير وزير المالّيان وـوق اإلنسـر العدل وحقـوزي :28 الفصـل
ة  للجمهورّيسميائد الّر األمر الذي ينشر بالّرا بتنفيذ هذ،هفيما يخّص  كّلفون، مكلّونسيين بالخارجوالتّ
 .ونسيةالتّ

 


