انزمطٌط انؽُىي حىل انُفبش إنى انًعهىيخ ثبنًعهس األعهى نهًحبيبح نؽُخ 2017
رفعٍال نهمبَىٌ األؼبؼً عسز  22نؽُخ  2016انًؤضخ فً  24يبضغ  2016انًزعهك ثبنحك فً انُفبش إنى انًعهىيخ ٌُشط
انًعهس األعهى نهًحبيبح عهى يىلعه اإلنكزطوًَ  www.ispavocat.tnانًعطٍبد انزً رهى انعًىو و كصنك عهى طفحزه
انطؼًٍخ . facebook
- 1انُفبش إنى انىصبئك اإلزاضٌخ:
أ َ -ىعٍخ انىصبئك انًعٍُخ ثبنُفبش:
 إعالَبد.
 إعاليبد.
 ثالغبد.
 يىاعٍس.
 لطاضاد (لطاض فزح انًُبظطاد انىطٍُخ نهسذىل إنى انًعهس).
َ زبئظ انًُبظطاد انىطٍُخ.
1

 ضظَبيخ اإلذزجبضاد انربطخ ثئيزحبَبد انًحبيٍٍ انساضؼٍٍ ؼُخ أونى و ؼُخ صبٍَخ.
 عساول أولبد انًحبيٍٍ انساضؼٍٍ.
 ضظَبيخ انًحبضطاد انًزرظظخ انًىعهخ نهًحبيٍٍ انساضؼٍٍ.
ة -طبنت انىصٍمخ:
 شرض طجٍعً:يىاطٍ عبزي -طبنت – ثبحش – زاضغ -يعوز...
 شرض يعُىي :وظاضح اإلشطاف  -شطكبد – يؤؼؽبد عًىيٍخ....
د -إربحخ انىصبئك:
ًٌكٍ إربحخ انىصبئك انًطهىثخ و انًعٍُخ ثبنُفبش حؽت انعسٌس يٍ انططق:
 عجط انهبرف .
 عجط انًىلع اإلنكزطوًَ.
 عجط انظفحخ انطؼًٍخ . facebook
 انزىعه يجبشطح إنى انًعهس.
2

 عٍ ططٌك انفبكػ.
 عجط انجطٌس انزىَؽً ( إؼزسعبءاد انًُبظطح انىطٍُخ).
 كزبثٍب.
س -ططق انزىاطم:
رطز يطبنت انُفبش نهىصبئك اإلزاضٌخ ثبنًعهس إيب:
 يجبشطح.
 عجط انهبرف.
 عٍ ططٌك يكزت انضجط.
ط -انظىض انزً ٌزى ثهب انُفبش إنى انىصبئك اإلزاضٌخ:
 انحظىل عهى انًعهىيخ شفىٌب إشا كبٌ طهجهب عٍ ططٌك انهبرف أو ثبإلؼزفؽبض انًجبشط.
 انحظىل عهى انًعهىيخ كزبثٍب عٍ ططٌك َؽرخ وضلٍخ أو إنكزطوٍَخ.
َ- 2شط انىصبئك اإلزاضٌخ:
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رزًضم انىصبئك اإلزاضٌخ انمبثهخ نهُشط نهعًىو فًٍب ٌهً:
 رُظى لطاضاد فزح يُبظطاد انسذىل نهًعهس األعهى نهًحبيبح ؼُىٌب و رُشط عت

ض انًىلع اإلنكزطوًَ نهًعهس

 www.ispavocat.tnو انظفحخ انطؼًٍخ نهًعهس»  « facebookكًب رُشط أٌضب يىاعٍس آعبل رمسٌى يطبنت
انًشبضكخ فً انًُبظطح

و كصنك يىاعٍس إعطاء إذزجبضاد األؼئهخ يزعسزح االذزٍبضاد و َزبئغهب و يىاعٍس

االذزجبضاد انكزبثٍخ و َزبئغهب و يىاعٍس االذزجبضاد انشفبهخ و َزبئغهب وكصنك اإلعاليٍب

د انربطخ ثبنطهجخ

انساضؼٍٍ ثبنًعهس (فًٍب ٌرض يىعس يحبضطح  ،رغٍت أؼزبش يسضغ ،رعىٌض نحظخ رسضٌػ ،يهزمٍبد....
 كًب ٌمع َشط َزبئظ اذزجبضاد انًُبظطح ثبنًعهس و كصنك انُزبئظ انُهبئٍخ نهًحبيٍٍ انساضؼٍٍ ثبنًعهس ثىاؼطخ
انزعهٍك ورعهك أٌضب اإلعاليٍبد نهطهجخ .
ٌ مع يس ثعض انًعهىيبد عجط اإلرظبل يجبشطح ثًمط اإلزاضح و رهمً انًعهىيخ شفىٌب أو كزبثٍب أو عٍ ططٌك
اإلرظبل ثبنهبرف انربص ثبنًعهس  71.957.250/71.957.188أو انفبكػ .71.957.137
- 3انًكهفىٌ ثبنُفبش إنى انىصبئك اإلزاضٌخ:
رى رعٍٍٍ يكهف ثبنُفبش إنى انىصبئك اإلزاضٌخ ثبنًعهس األعهى نهًحبيبح ثًمزضى يطاؼهخ عسز  2018/1135انظبزضح ثزبضٌد
 14فٍفطي  2018و انًىعهخ إنى انؽٍس وظٌط انعسل فً يطحهخ أونى و رًذ إحبنخ انجٍبَبد انًزعهمخ ثبنًكهف ثبنُفبش و
َبئجه إنى انؽٍس وظٌط انعسل عجط انًطاؼهخ انظبزضح رحذ عسز  2018/1754ثزبضٌد  06عىاٌ  2018فً يطحهخ صبٍَخ.
4

يالحظخ:
ثبعزجبض أٌ اإلعالٌ عٍ يكهف ثبنُفبش نهىصبئك اإلزاضٌخ و َبئجه ثبنًعهس األعهى نهًحبيبح حؽت انزبضٌد انًعهٍ ثبنعُىاٌ عسز
 03إال أٌ انزمطٌط انؽُىي حىل انُفبش نهىصبئك اإلزاضٌخ ثعُىاٌ ؼُخ  2017انربص ثبنًعهس نى ٌكٍ يفظال حؽت يب وضز
عهٍُب ثبنغساول انًىعىزح ثًطاؼهزكى رحذ عسز  2018/2313انىاضزح ثزبضٌد َ 21ىفًجط .2018
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- 4يعطٍبد حىل انهٍكم و انًكهف ثبنُفبش و َبئجه:
انهٍكم
انعُىاٌ

يىلع انىاة

انًكهف ثبنُفبش إنى انًعهىيخ
اإلؼى و انهمت

انطرجخ

اإلعزًبعً
َ 13هظ انعطثً www.ispavocat.tn

انرطخ

انجطٌس اإلنكزطوًَ

انهبرف

انفبكػ

انىظٍفٍخ
يٍُطح ضرًًٍ

انكجبزي انعًطاٌ

يزظطفخ فً انىصبئك

mounirartimi@gmail.com

40.610.088

و األضشٍف

mounira.ratimi@ispavocat.tn

24.087.029

 1005رىَػ

71.957.137

71.957.250
71.957.188

َبئت انًكهف ثبنُفبش إنى انًعهىيخ
اإلؼى و انهمت

انطرجخ

ضشٍسح يعًطي

واضع ثطايظ

انرطخ

انجطٌس اإلنكزطوًَ

انهبرف

انفبكػ

انىظٍفٍخ
98.945.123 Maamri.rachida@ispavpcat.tn
58.306.388
71.957.250
71.957.188
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71.957.137

يطبنت انُفبش انىاضزح عهى انًعهس األعهى نهًحبيبح
ػذد انرتثٍ
01

طرَقح إػذاد انمطهة

اإلجاتح

انمىضىع

 -مطهة وفار َتم تؼمُري

 -طهة شهادج دضىر.

 -تتم دراسح انمىضىع و اإلستجاتح نهطهة.

ػهً ػُه انمكان

 -طهة شهادج ترسُم.

 -تتم دراسح انمىضىع و اإلستجاتح نهطهة.

 -طهة انتمتغ تمىذح جامؼُح.

 -تتم دراسح انمىضىع و اإلستجاتح نهطهة.

 -طهة رسانح دػم.

 -تتم دراسح انمىضىع و اإلستجاتح نهطهة.

 -طهة كشف أػذاد .

 -تتم دراسح انمىضىع و اإلستجاتح نهطهة.

 -طهة انتمتغ تسكه جامؼٍ.

 تتم دراسح انمىضىع و انرد ػهً انمطهة تانرفض أو انقثىل ػهطرَق وضغ قائمح إسمُح نهمىتفؼُه تانمىذح تانمىقغ اإلنكترووٍ
نهمؼهذ.

02

 مطهة تظهم َتم تؼمُريمه طرف مشارك فٍ

 -مطهة انترخُص فٍ غُاب إلجتُاز إمتذان.

 -تتم دراسح انمىضىع و طهة رزوامح اإلمتذان و اإلستجاتح نهطهة.

 -مطهة تثرَر غُاب.

 -اإلدالء تسثة انغُاب .

 -رفض مطهة انمشاركح فٍ مىاظرج انذخىل نهمؼهذ

 -دراسح انمهف و انرد كتاتُا.

األػهً نهمذاماج

مىاظرج انذخىل نهمؼهذ
طانة انىفار
03

 -مذاونح طهة انىفار

 -تؼذ اإلػالن انرسمٍ ػه تارَخ فتخ انمىاظرج َتم مذ انمتصم

 -تارَخ اإلػالن ػه فتخ انمىاظرج.

نهمؼهىمح ػه طرَق
اإلتصال هاتفُا

تانمؼهىمح.
 تارَخ آخر أجم نغهق تاب انترشخ نهمىاظرج.7

 -تؼذ اإلػالن انرسمٍ ػه تارَخ غهق تاب انترشخ نهمىاظرج َتم مذ

انمتصم تانمؼهىمح.
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 -مطهة مشاركح.
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 -مطانة أخري.

 -تارَخ انذخىل نهذراسح تانمؼهذ األػهً نهمذاماج.

 -تؼذ تذذَذ مىػذ إفتتاح انسىح انذراسُح َتم مذ انمتصم تانمؼهىمح.

 -مطهة انمشاركح فٍ مىاظرج انذخىل نهمؼهذ

 -دراسح مهف انمشارك و اإلجاتح تانرفض أو انقثىل.

األػهً نهمذاماج.
 -إستشاراخ فٍ مىاد إػالمُح.

-

 -إستشارج تسىؽ مشرب.

-

 -مطهة انرجىع نهذراسح تؼذ إوقطاع طىَم.

-

06
07
08
09
10
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يعطٍبد حىل يطبنت انُفبش إنى انًعهىيخ انىاضزح عهى انهٍكم
طرَقح ورود انمطهة
ػذد انمطهة

مكتة انضثط

انثرَذ اإلنكترووٍ

انصىرج انمطهىتح نهىفار إنً انمؼهىمح

طانة انمؼهىمح
شخص طثُؼٍ( )1شخص مؼىىٌ( )2ػهً ػُه انمكان
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وسخح ورقُح

وسخح إنكترووُح

مقتطفاخ مه انمؼهىمح

