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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

للمحاماة، من بين  مهنيةاشر أو شركة يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار محاٍم مب
 جميع اإلجراءاتالقيام بو  المركز الوطني لإلعالميةنيابة المرّسمين بجدول المحامين، ل

ام ـاألحك تقتضيهفي حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما  القانونّية
  .الجاري بها العمل التشريعية

 .الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين ويبّين عقد النيابة بدقة
 

 شروط المشاركة:  2الفصل 
 

في  التعقيبمين المرسمين بجدول المحامين لدى يمكن المشاركة في طلب العروض للمحا
التي تضّم وجوبا على األقل محام  للشركات المهنية للمحاماةو  تاريخ صدور طلب العروض

 .في تاريخ صدور طلب العروض دى التعقيبمرّسم بجدول المحامين ل
ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات 
أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات 

 .1التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها  كما ال يمكن

بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي المداولة أو تلك التي يكون فيها 
 .من مرسوم المحاماة 22او اي مانع اخر على معنى الفصل  دعوى ضّد جهة تعمل لديها

 

                                                 
1
 لجنة) ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 

نما يو ، (للغرضالفرز المحدثة الفتح و  بالهيئة العليا  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينندرج ضمن صالحيات اا 
من  11الفصل  ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  المتعّلق بضبط شروط 2117 جانفي 22مؤّرخ في ال 2117لسنة  417عدد  األمر وا 
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 المشاركة كيفية:  3الفصل 
 1 اتفاقية الشراكةفي إطار و أمنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 .اماة تخضع للتشريع الجاري به العملضمن شركة مهنية للمحأو 
  

  طلب العروض توزيع:  4الفصل 
 

    :كاآلتي 2قسط وحيد يتكّون طلب العروض من
 الوالية اإلختصاص الترسيم محل المخابرة عدد المحامين القسط
التعقيب في تاريخ صدور  تونس الكبرى 11 11

والشركات / طلب العروض 
المهنية للمحاماة التي تضّم 

جوبا على األقل محام مرّسم و 
بجدول المحامين لدى التعقيب 

في تاريخ صدور طلب 
 العروض

كامل تراب  -
 الجمهورية

 

 :سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 
 يرسل الهيكل العمومي نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى

يخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف تار قبل  أيام على األقل 2الهيئة الوطنية للمحامين 
   (.https://avocat.org.tn)نشره على موقع الهيئة 

ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 
)www.marchespublics.gov.tn( اإللكترونية الموجودة للغرض  بعد أن يتم تعمير االستمارة

 أومن موقع الهيئة الوطنية للمحامين  كراس الشروط كما يمكن سحب .على الموقع المذكور

وباإلضافة إلى ذلك، . عند االقتضاء( www.cni.tn)المركز الوطني لإلعالمية موقع واب 

                                                 
1

يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم  

ت موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق المهنية السداء الخدما

 .العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين

2
 . عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد  

http://www.marchespublics.gov.tn/
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بن نهج بلحسن  14مقر المركز الوطني لإلعالمية؛ تسحب كراس الشروط مباشرة من 
 .بدون مقابلتونس ؛  1111شعبان العمران 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
( ايوم 121) ايوم مائة وعشرونلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 

 .محدد لقبول العروضال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي  ابتداء
 

 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:7الفصل 
أيام من تاريخ نشر ( 11)عشرة ارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه يمكن لكل مش

 . اإلعالن عن طلب العروض
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس 

التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض  أيام قبل( 11)خمسة ي أجل ال يتجاوز الشروط ف
وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في االستمارة 

عدد من األمر  7اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
جراءات تكليف  2117جانفي  28خ في مؤرّ ال 2117لسنة  417 المتعّلق بضبط شروط وا 

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
 .والتعديلية والتحكيمية

المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا  الهيكل العمومي، عند االقتضاء، يوّجه
قبل انتهاء ( 11)مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة  كراس الشروط قصد

على أال تمس هذه المعطيات التكميلية  تقديم العروضلآخر أجل أجل تقديم العروض قبل 
 .بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية

 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتراتيب المتعّلقة  هاتضيقتالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
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 :الطعن في كراس الشروط  :9الفصل 
لألحكام الواردة يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 

 من نفس األمر 14اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2117لسنة  417باألمر عدد 
ت ومدعما بالمؤيدات االخالالمرفقا بتقرير مفصل يبين فيه  بتقديم مطلب في الغرض

عن طلب العروض ويخفض  اإلعالنمن تاريخ  أيام( 11)في أجل أقصاه عشرة  الالزمة
 ةعشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالتفي  أيام( 1)إلى خمسة  األجلهذا 

 .أيام( 11)
العمومي المعني  الهيكلمن العريضة إلى  نسخة ملها بالتظلوبمّجرد توصّ  اللجنةتحيل  

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا
حتى  اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 .البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها
عمـل مـن  أيـام  ( 11)أجـل أقصـاه عشـرة قرارها في  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 

المطلوبـــة وفـــي  واإليضـــاحاتالعمـــومي مرفقـــة بجميـــع الوثـــائق  الهيكـــلتـــاريخ توصـــلها ب جابـــة 
 .اإلجراءاتغياب ذلك يرفع قرار تعليق 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 
 . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

من هذا الكـّراس  (11)يع مؤيداتها المبّينة بالفصل ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجم
: " في ظرفين منفصـلين ومختـومين يـدرجان فـي ظـرف ثالـث خـارجي يخـتم ويكتـب عليـه عبـارة

المركـــز الـــوطني  لنيابـــةمتعلـــق بتكليـــف محـــاٍم  2122لســـنة  11ال يفـــتح طلـــب عـــروض عـــدد"
 ."لإلعالمية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية

والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات عــن طريــق  ف المحتويــة علــى العــروض الفنيــةتوّجـه الظــرو 
البريـــد مضـــمون الوصـــول أو عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إلـــى مكتـــب الضـــبط 

 . مقابل وصل إيداع لمركز الوطني لإلعالميةالتابع لـالمركزي 
ثانيــة تســّجل ثــّم وفــي مرحلــة  تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض

في الدفتر الخاص بقبول العـروض حسـب تـاريخ وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى موعـد 
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 .فتحها
 : يقصى آلّيا

 .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
 .كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد* 

 .يضوال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعو 
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة 

 .بكراس الشروط

 :الوثائق المكّونة للعرض: 11 الفصل
 : التاليةثائق الو يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 
 

 

غير قصاء العرض إل موجباعند فتح العروض  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّل :مالحظة

المعنيين باستكمال ( ين)نة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارض أنّه يمكن للج

وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال . وثائقهم في أجل معيّن

 .المضبوطة

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

مضاء المشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخو  1إلى  1تعمير المالحق من   .ختم وا 

 :العروض  تقييمفي    المعتمدة الفنّية  الوثائق

مضــاؤها 11إلــى  1تعميــر المالحــق مــن  فــي آخــر الوثيقــة مــع  وختمهــا المضــمنين بكــراس الشــروط وا 
 .بيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء

شـرين المباشـر أو مجمـع المحـامين المبا لمحاميامضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين ا
ــــة للمحامــــاأو  والمركــــز الــــوطني لإلعالميــــة مــــن جهــــة ثانيــــة مــــع بيــــان  اة مــــن جهــــة، لشــــركة المهنّي

 .(11الملحق عدد.)التاريخ



4 

 

 :فتح الظروف: 12الفصل 
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 

 .العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض س الهيكلرئي
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة 

 .المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنيةلفتح الظروف الخارجية والظروف 
 .وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة

  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمـال اللجنـة ألّي سـبب
ل لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل عروضــهم أو . مــن األســباب كمــا ال يخــوَّ

 . إدخال أّي إضافات عليها
 ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض. 

وذلــك بفـــتح  للتسلســـل الزمنــي لتــاريخ قبــول العــروض يــتّم الشــروع فــي عملّيــة الفــتح طبقــا -
 .الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة

ـــائق  - ـــى التصـــريح بوجـــود الوث ـــي واالقتصـــار عل ـــى العـــرض الفّن فـــتح الظـــرف المحتـــوي عل
 .المطلوبة دون تعدادها

 :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  13الفصل 
يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل 

أو عن طريق البريد مع اإلعـالم بـالبلوف فـي  المركز الوطني لإلعالميةتسليم، يقّدم مباشرة إلى 
يومـــا مـــن تـــاريخ آخـــر أجـــل لقبـــول العـــروض المعلـــن عليـــه مـــن قبـــل ( 11)أجـــل أقصـــاه عشـــرة 
 .الميةالمركز الوطني لإلع

 .وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 

بهدف  2117لسنة  417من األمر  14المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المحامون المتعهدون في وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو . هالموافقة علي
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المشاركة في طلبات العروض التي اطار اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  تنظمها كلّ 

عدم الرّد من تاريخ ك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من الكتابي بعد األجل المحّدد لذل
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت 

 .أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه( 11)عشرة 

 تقييم العروض:14 الفصل
 من هذا الكّراس،  12يها بالفصل بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إل

 :وجوبا  اللجنة تقصى
العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف  -

 .اعتمادها للتقييم الفني

 .كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة -

ثر من عرض واحد في نفس الصفقة العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أك -
 .سواء في إطار فردي أو مجّمع

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا 
المشاركين الذين لم يقّدموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام 

الظروف وذلك عن  أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح 14ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
طريق البريد السريع أو ب يداعها مباشرة بمكتب ضبط الهيكل العمومي المعني بطلب 
العروض حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال 

 .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها
: اليكما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان الت

achats@cni.tn  على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها عن
 .ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. السريع دطريق البري

ال يــتّم إال  اســتبعادهم وبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبّيــة، فــ نّ 
  22مـؤّرخ فـي  2117لسـنة  417من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثـة بمقتضـى األمـر عـدد 

mailto:achats@cni.tn
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جـراءات تكليـف المحـامين بنيابـة  الهياكـل العموميـة لـدى  2117جانفي  يتعلق بضـبط شـروط وا 
المحـــاكم ، بعـــد التثّبـــت بدّقـــة فـــي وضـــعّياتهم المهنيـــة بالتنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة للمحـــامين 

 .2117جانفي   22مؤّرخ في  2117لسنة  417من األمر عدد  11مقتضيات الفصل تطبيقا ل
 :كاآلتيالعروض وترتيبها حصريا  تتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييمو 
 :منهجّية تقييم العروض: 1.14
 رّية التالية  صتعتمد المعايير الح -أ  

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين المرّسمين  التجربة  العامة  1

 بقسم التعقيب
 نقطة 11

 نقطة 21 المؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 2
تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل العمومّيــة لــدى المحــاكم خــالل الــثالث  2

 سنوات األخيرة
 نقطة 11

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 :إسناد األعداد:  -ب
بقسم المرّسمين التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين   -

 (:نقطة 62)تعقيب ال

 .بقسم التعقيببعنوان كل سنة ترسيم  طانق 11تسند           
تقيد مع وجوب ال في القسم المرّسم فيهتحتسب الخبرة العاّمة للمحامي المعني          

 .بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول
في قّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه يإلثبات التجرية العاّمة، 

 .تعقيبقسم ال
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 (:نقطة 32)والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

لثة أو شهادة دكتوراه مرحلة ثا الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 02 2 العدد المسند

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات 
 :التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي

ــــة  - ــــ 11تســــند بصــــفة آلي ــــا أو ت ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلي ــــة نق ابع بنجــــار دورة تكويني
متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمّر إلســتكمال الخبــرة المهنّيــة التــي تنظمهــا 
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحـامين ويبلـس سـقف النقـاط بهـذا العنـوان 

 (.11)عشرة 

امي فـــي لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوينّيــة قـــام بهــا محــ( 11)تســند نقطــة واحـــدة  -
إطــار أنشــطة الهياكــل الدولّيــة للمحــامين ويبلــس ســقف النقــاط بهــذا العنــوان خمســة نقــاط 

(11)1. 

إلثبــات الشـــهائد العلمّيــة والمشـــاركة فــي هـــذه الــدورات، يقـــّدم المحــامي المترشـــح نســـخة 
 .مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية

                                                 
عنــدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل العمومّيــة، يؤخــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، بعــين  1

للمحـامين مـدى إلمـام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّيـة  االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية
ـــد أو عنـــد االقتضـــاء اللغـــة المحـــامي المترّشـــح بلغـــة المحكمـــة المنشـــورة أم ـــق عليهـــا فـــي العق امهـــا القضـــّية أو اللغـــة المتّف

ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة فـي شـبكة . اإلنجليزية
 .مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه
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ي نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات تجربة المحامي ف -
 (نقاط 02)األخيرة 

مومي خـالل الـثالث نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل ع 11تسند بصفة آلية  -
 (.11)ويبلس سقف النقاط بهذا العنوان عشرة  سنوات األخيرة 

ابــات أو االتفاقيــات المبرمــة إلثبــات هــذه اإلنابــات يقــّدم المحــامي نســخا مــن عقــود اإلن
مـــع الهيكـــل العمـــومي أو شـــهادة حســـن إنهـــاء مهّمـــة تكليـــف ممضـــاة مـــن قبـــل الهيكـــل 

 .العمومي
 نقطة 022من  62ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

 :سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:  40.2
 :لفنّية على الّنحو الّتاليتتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية ا

  علــى أســاس المعطيــات  هــاوترتيبالعــروض تقيــيم  التقيــيمتتــوّلى لجنــة الفــتح و
الممضــاة والمبّينــة بعرضــه وبقيــة المالحــق المنصــوص عليهــا بملــف طلــب 
العــروض المدعومــة بالمؤيــدات  وطبقــا للمعــايير والمقــاييس المعلنــة بكــّراس 

 .الشروط
 ر لتقيــــيم العــــروض ممضــــي مــــن قبــــل كاّفــــة تضــــّمن اللجنــــة أعمالهــــا بتقريــــ

 .أعضاءها بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته

   يتولى الهيكـل العمـومي بعـد االنتهـاء مـن هـذه األعمـال توجيـه تقريـر تقيـيم
إضـــــافة إلـــــى أصـــــول ( نســـــخ رقميـــــة 7نســـــخة أصـــــلّية ورقّيـــــة و)العـــــروض 

اة من قبـل العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض ممض
إلـــى الّلجنـــة المختّصـــة للمراقبـــة والمتابعـــة بالهيئـــة  الهيكـــل العمـــوميرئـــيس 

يومـا مـن تـاريخ فـتح العـروض  02العليا للطلـب العمـومي فـي أجـل أقصـاه 
 . إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها

مكـــن بـــالتوازي مـــع هـــذا إرســـال الملـــف كـــامال علـــى العنـــوان اإللكترونـــي يو 
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  haicop@pm.gov.tnالتالي 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 05الفصل
تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام 

مراقبتهــا علــى  2117جــانفي  28والمــؤّرخ فــي  2117لســنة  417مــن األمــر عــدد  4الفصــل 
 نم كــدتتّأو .شفافيتهاو قيتهااصــدمو وترتيــب العــروض لمنافسةا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرش
 الهيكـــل قبـــل نم المعتمـــدة التقيـــيم ايـــيسمقمطابقـــة  نم بـــتتتّثو .طهااااولشـــر  لةبـــولمقا لصبغةا

 . وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء وطرلشا اسرّك تلمقتضيا العمومي
الهيكـل  إلـى( يـن)اللجنـة المـذكورة قـرار تعيـين المحـامي  وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه

 .العمومي المعني لتنفيذه

مضاء العق: 06الفصل   :دنشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وا 
 عقــد اإلنابــةالعمــومي وجوبــا نتــائج الــدعوة إلــى المنافســة واســم المتحصــل علــى  الهيكــلينشــر 

ويوجـه هـذا  .االقتضـاءعند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة 
المشـاركين الــذين لــم يـتّم تعييــنهم بهــذه  الهيئـة الوطنّيــة للمحــامين ويـتّم إعــالم بقيــةلــى إ اإلعـالن

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية
اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة  يمكن الطعن في قرار

والمـؤّرخ فـي  2117لسـنة  417مـن األمـر عـدد  4قا ألحكام الفصل العليا للطلب العمومي طب
  . لدى المحكمة المختّصة 2117جانفي  22

. يجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــرر باللغـــة العربيـــة طبـــق النمـــوذج المصـــاحب لهـــذا
ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين أهمّيتهــا وضــرورة توضــيحها وذلــك حســب مقتضــيات وواقــع 

 . كل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعابنشاط الهي
مضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات  وعلى إثر المصادقة على العقد وا 

 .الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك
يحرم ائيا لإلنابة إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نه

تحتسب ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ من 
 .أيام عمل( 11)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاريخمن 
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ختّصة وفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة الم
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترر حرمان المحامي أو شركة المحاماة من 

وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية . المشاركة في طلبات العروض
 . للمحامين بذلك

 نم مياأ سبعة لجأ فيذلك و  لنيابةا عقد ءمضاإ المركز الوطني لإلعالمية لىويت
 تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم عليهن يتعيو للجنةا قرار تبليس يخرتا
 .ص بالعقدولمنصا المعطياتو 
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 المالحق

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

ثير في مخت: 3ملحق عدد 
 
 لف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة تصريح على الشرف بعدم التا

 صاحب طلب العروض المركز الوطني لإلعالميةتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
من  2تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد 

 كّراس الشروط
 او الخصوصّية المذكورة في العرض/ ح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة وتصري: 6ملحق عدد 
و المحامين المباشرين ( المنفرد)المحامي  التزام: 7ملحق عدد 

 
 ( في صورة تجّمع)ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية
 
و ا
 
 ا

و المحامين المباشرين  المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8دد ملحق ع
 
و ( في حالة مجمع)ا

 
للمحامين ا

 (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض)  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين
الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات : 9ملحق عدد 

 .قاالت والبحوث المتخّصصةوالم
 لدى المحاكم خالل الثالث سنوات قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 11ملحق عدد 

خيرة                         
 
 (بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام وتكوين متخصص)  اال

و مجمع لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 11ملحق عدد 
 
و المحامين المباشرين  المباشر ا

 
لشركة المهنّية اا

 .والمركز الوطني لإلعالميةاة، للمحام
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0 ملحق عدد  

  تعّهدالوثيقة 
 
 .......................................................1(والصفةاالسم واللقب ) إني الممضي أسفله -

 ..........................................................:................المتصرف باسم ولحساب -

 ...........................لسنة .................. :تحت عدد الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -
 (......................................................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 .....................................................................................: ....بصفتي  -

ب نابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لاآلتي ذكرها و  الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 :المحامي

 .ملف طلب العروض (1) 
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 .نيابةعقد ال( 2) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق 
 : وألتزم بما يلي أتعّهد

 .قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ( 1 

األجرة المحّددة مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّية المطلوبة ( 2
 .بنود العقدطبق 

  تاريخ من أيام 11 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم (2
 .العقدنص عليه يوفقا لما اإلعالم به 

آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي (022) مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 7
 .العروض

. قانونية تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح (مثلها ليستالتي أة شركال أو أنّ )لست أنني شهد أ( 1
العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن فسخ ف نه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 .ذلك
 

                                                 
دون (" ذكر المجمع)إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع "ارة في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عب1

 .النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعدإدراج البيانات المتعلقة 
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أو  البنكفتور بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالس الهيكل العمومي يدفع 
تحت .......................................................................................  :البريد
 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية: .......................... )عدد

 

 
 ......................في.................. حرر بـ 

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  "(صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك ال يكتب)
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 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ...............................................................إسم شركة المحـاماة واللقب أو  االسم
 .............................................السنة/ الشهر/ اليوم: الترسيم في قسم االستئناف  تاريخ

 ..............................................السنة/ الشهر/ اليوم: تاريخ الترسيم في قسم التعقيب  
 ........................................................................................عنوان المقرّ 

 : .....................................موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة عنوان
 .............................:...............................................................لهاتفا

 .....................................................................تروني للمحامي أو شركة المحاماةاإللك العنوان

 .................................................................................الجبائي المعّرفرقم 
 ....................................(..الصفةاالسم واللقب و )إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 

 ......................في.................. ر بـ حرّ 
 

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
 
 

 . تقديم الوثيقة الخاّصة بهعضو جب على كّل يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ..........................................في  .............................حّرر بـ 

 (إمضاء وختم المشارك)
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 4ملحق عدد 

 
 

 (الهيكل العمومي)تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 صاحب طلب العروض

 
 

 المركز الوطني لإلعالمية

12411992

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 (إمضاء وختم المشارك)
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 5ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كرّاس الشروط 2ة المنصوص عليها بالفصل الحاالت اإلقصائيّ 

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 ( إمضاء وختم المشارك)
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6ملحق عدد   
 

 
 بصّحة البيانات تصريح على الشرف 

 المذكورة في العرض
 
 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

(إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد  ملحق

 

 ( في صورة تجّمع)مباشرين أو المحامين ال( المنفرد)المحامي  التزام
 المركز الوطني لإلعالميةأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية 
 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في.................. ...........حّرر بـ

 (إمضاء وختم المشارك)
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 8عـدد  ملحق

أو ( في حالة مجمع)أو المحامين المباشرين  المباشر لتجربة العامة للمحاميا
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمين

 (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض) 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

...........................في................. ............حّرر بـ

 ( إمضاء وختم المشارك)

 

 

 

 

 



27 

 

 
 الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة 9عـدد  ملحق

 .و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة

 ع ر المقال العلمي/ الدورة/ الشهادة  السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ئدالدورات التكوينية و شها
 

  0 
  2 

  3 

 (ذكر الميدان المطلوب أو المشابه4 ) خّصصةالدراسات والمقاالت والبحوث المت
  0 

  2 

  3 

  4 

 ............................في............................. حّرر بـ

 (إمضاء وختم المشارك)

 .شهادة المعنيةاليقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من   
  .مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشريقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو  
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 02عدد  ملحق
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الشركة الناشطة في  الهيكل العمومي أو
التي قام المحامي أو   مالقطاع العا

 شركة المحاماة بنيابتها

 9102سنة 

    

    

    

    

 9191سنة 

    

    

    

    

 9190سنة 

    

    

    

 وختم المترشح إمضاء  
 

فيحرّر بـ

م المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكـل العمـومي أو شـهادة حسـن إنهـاء مهّمـة تكليـف يقدّ 
 .ممضاة من قبل الهيكل العمومي
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 00عدد  ملحق

المباشر أو  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
لشركة المهنّية اأو مجمع المحامين المباشرين 

  ي لإلعالميةمركز الوطنوالاة ، للمحام
 

 

2  :
.

 
 

3

 
 

12
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 : ّية المدنّية والمهنّيةعقد تأمين عن المسؤول:4الفصل 

5

 

 

 

 

 

 

 - ث
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 2117جانفي   28مؤّرخ في ال 2117لسنة  417عدد 11
جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  المتعّلق بضبط شروط وا 

 .المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
6

 

من  ولحرمانه
( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  نظمها كلّ المشاركة في عقود اإلنابات التي ت

( 11)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  المهّمةبقبوله  رفضه تاريختحتسب من 
.أيام عمل

في الغرض إلى اللجنة المختّصة  اوفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقرير 
امي أو شركة المحاماة من لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترر حرمان المح

وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة . المشاركة في طلبات العروض
 . الوطنّية للمحامين بذلك
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03

ويخضع الطرفان لكل  صبغة السرية من حيث شروط التنفيذيكتسي كامل العقد 
 .االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية

04

تهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول يخضع كل المتدخلين مهما كانت صف
 .لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

05

4 
المتعّلق بضبط شروط  2117جانفي   28مؤّرخ في  2117لسنة  417عدد من األمر 

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية  وا 
ية صلحّية أو تقديم مقترر أخر لفض القترار تسو دون سواها  والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 .الخالف
وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع 

 .  المعروض عليها بالحسنى
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06

 العقدصحة : 07الفصل 

 

08

                                                                   
 
 
 
 
 
 

 


