
  

  

  الجمھورية التونسية

    وزارة الصحة

 مستشفى الحبيب ثامر
 
 

                                                                 
 

 

        08/2022 عدد    طلب عروض

 
 كّراس الشروط 

 لنيابة او شركة مھنية للمحاماة بتكليف محاميالمتعلق 
 مستشفى الحبيب ثامر

  القضائية الھيئات وسائر المحاكم لدى
 

2025-2024- 2023لسنوات  
        

        

        
  )10H00( اصباح العاشرة الساعة على  2023  فيفري 06 يوم العروض لقبول أجل آخر
  )11H00( صباحا ةعشر الحادية الساعة على 2023  فيفري 06 يوم العروض لفتح العلنية الجلسة

  
  
        



1 
 

        الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

        

  2  موضوع طلب العروض : الفصل األول 

  2  شروط المشاركة:  2الفصل 

  3  كيفّية المشاركة: 3الفصل 

  4  توزيع طلب العروض إلى حصص: 4الفصل 

  5  سحب ملف طلب العروض :5الفصل 

  5  صلوحية العروض: 6الفصل 

  5  اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 7الفصل 

  5  الضمانات المالية: 8الفصل 

  6  الطعن في كراس الشروط: 9الفصل 

  7  طريقة تقديم العروض : 10الفصل 

  8  الوثائق المكّونة للعرض: 11الفصل 

  8  العروضفتح : 12الفصل 

  10  ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة: 13الفصل 

  10  العروضتقييم : 14الفصل 

  11  محام غير متخصص تيارخباالمتعّلقة  إسناد األعداد منهجّية تقييم العروض و: 14.1الفصل 

  13  محام متخصص تيارخباالمتعّلقة  إسناد األعداد منهجّية تقييم العروض و: 14.2الفصل 

محام لم تتجاوز مّدة  تيارخباالمتعّلقة  إسناد األعداد منهجّية تقييم العروض و: 14.2الفصل 

  الخمس سنوات باالستئنافترسيمه 

19  

  20  اةتعيين المحامي أو الشركة المهنّية للمحام: 15الفصل 

  20  ٕامضاء العقد نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة و : 17الفصل 

  22        المالحقالمالحقالمالحقالمالحق

        

        

        



2 
 

 موضوع�طلب�العروض :الفصل��ّول�

�ا�رّسم�ن� �ب�ن �من �للمحاماة، �مهنية �مباشر�أو�شركة �اختيار�محاٍم �"ي �العروض �طلب �موضوع ل
ّ
يتمث

الدفاع� وه�والقيام�بجميع�@جراءات�القانونّية�"ي�حق مستشفى�الحبيب�ثامربجدول�ا�حام�ن،�لنيابة�

ويبّ�ن� .الجاري�PQا�العمللدى�ا�حاكم�وسائر�الهيئات�القضائية�وفق�ما�تقتضيه�Hحكـام�التشريعية� عنه

  .عقد�النيابة�بدقة�الحقوق�و\ل]Zامات�ا�حمولة�عYى�الطرف�ن�ا�تعاقدين
  

  شروط�ا�شاركة:  2الفصل�
  

  :"ي�طلب�العروض�يمكن�ا�شاركة
  

ي التعقيب للمحام�ن�ا�رسم�ن�بجدول�ا�حام�ن�لدى �
ّ
  .العروض طلب صدور  تاريخ "

 

  و

  للمحاماة�للشركات�ا�هنية         �    
 

ى�     
ّ

Yبات�أو�مح�bcقرار�تأدي�fghيقاف�عن�ا�باشرة�بمقتjتجوز�مشاركة�ا�حام�ن�أو�الذين�تعّرضوا�ل�n

بالنفاذ�العاجل�ما�لم�يتّم�إلغاؤه�من�قبل�ا�حكمة�ا�ختّصة�خrل�الثrث�سنوات�ال�bpسبقت�التاريخ�

  .H1ق�fgzلقبول�العروض

ال]{اتيب� ا�وجودين�"ي�إحدى�حاnت�ا�نع�ا�نصوص�عل}Pا�بالتشريع�و�كما��nيمكن�مشاركة�ا�حام�ن     

�ا�حامي� �ب�ن �ا�باشرة �بالعrقة �ا�رتبطة �ا�صالح �تضارب �بسبب �تنشأ bpال� �أو�تلك �العمل �PQا الجاري

�أو� �ا�حامي �ف}Pا �يكون bpال� �أو�تلك سي�{�أو�ا�داولة
ّ
�الت �هياكل �أعضاء �أو�بأحد �العمومي �الهيكل ورئيس

عYى�مع���fآخر مانع��أي أو أعضاء�الشركة�ا�هنّية�للمحام�ن�قد�قبل�أّي�دعوى�ضّد�جهة�تعمل�لد�Pا

  .من�مرسوم�ا�حاماة�32الفصل�

  ا�شاركة�كيفية:  3الفصل�
ضمن�شركة� أو1اتفاقية�الشراكة"ي�إطار�أو�منفردا� طلب�العروضيمكن�للمحامي�ا�باشر�ا�شاركة�"ي�

  .للتشريع�الجاري�به�العملمهنية�للمحاماة�تخضع�

                                                 
1

 ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي المهنية للمحاماةالوضعية القانونية للمحامي أو الشركة التثّبت من  إن

لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينبالهيئة ٕانما يندرج ضمن صالحيات او ، )للغرضالفرز المحدثة لجنةالفتح و (
الفصل  ألحكامطبقا  العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء،

المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16

 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 



3 
 

  إ+ى�حصص طلب�العروض توزيع:  4الفصل�
  

  :من طلب العروضتكّون ي
 :موّجه�إ�ى�جميع2قسط�وحيد

ي   التعقيب حام�ن�ا�رسم�ن�بجدول�ا�حام�ن�لدىا� �
ّ
  .العروض طلب صدور  تاريخ "

 

  و

  شركات�ا�هنية�للمحاماةال����������    
 

  :سحب�ملف�طلب�العروض:  5الفصل�
  

�العمومية� �بالصفقات �الخاص �الواب �موقع �من �مجانا �الشروط �كراس �تحميل �ا�]{شح ويتو�ى

(www.marchespublics.gov.tn) يتم� �أن �عYى� \ستمارة تعم�{�  بعد �للغرض �ا�وجودة @لك]{ونية

�ا�ذكور  �. ا�وقع �الشروط �كراس �سحب �يمكن �للمحام�نكما �الوطنية �الهيئة �موقع �إ�ى�. من وبا©ضافة

الكتابة�القارة�للجنة�مصلحة��– مستشفى�الحبيب�ثامر(ذلك،�تسحب�كراس�الشروط�مباشرة�من�

  .بدون�مقابل)  لث�باIدارة�العامةالطابق�الثا الداخلية��راقبة�الصفقات
  

  ضصلوحية�العرو : 6الفصل�

�ا�شار  �ملزميصبح �بمجرّ �كون �بعروضهم �تقديمهان ��د �وعشرون�دة من��ابتداء) ايوم�120( ايوم�مائة

عOي�الساعة�العاشرة��  2023  فيفري 06: يوم� حدد�لقبول�العروضا� Hقfgz للتاريخاليوم�ا�وا�ي�

  .صباحا
  

  :التوضيحات�ومRحق�ملف�طلب�العروض:7الفصل�
  

أيام�من�تاريخ�نشر�@عrن�) 10(يمكن�لكل�مشارك�أن�يطلب�كتابيا�إيضاحات�"ي�أجل�أقصاه�عشرة�    

  . عن�طلب�العروض

�ا�تصلة� �والتوضيحات �@جابات �يتضّمن �\قتضاء، �عند �العروض، �طلب ��لف �ملحق �إعداد ويتّم

�nكراس�الشروط�"ي�أجل��bcا�ا�]{شحون،�ويوجه�إ�ى�جميع�ساحP³يطل�bpحظات�و\ستفسارات�الrبا�

� �خمسة �@لك]) 05(يتجاوز �ع¶{�ال¶{يد �وذلك �العروض �لقبول �ا�حدد fgzقH� �التاريخ �قبل {وني�أيام

للمحامي�أو�للشركة�ا�هنية�للمحاماة�ا�بّ�ن�"ي�\ستمارة�@لك]{ونية�لسحب�كّراس�الشروط�ا�شار�إل}Pا�

                                                                                                                                                         
1

محاميين او اكثر يلتزمون فيھا بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتھم يقصد بتلك اتفاقية اتفاقية تفاھم بين 
المھنية سداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتھم و حقوقھم بدقة ومن ھو مكلف بامضاء على وثائق 

 .العروض و الصفقة وتكون اتفاقية مؤشرا عليھا من الھيئة الوطنية للمحامين
2

 .عقد نيابة الھيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر لجوبا إسناد يتّم و
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ق�بضبط��2014جانفي��28ؤّرخ�"ي�ا� 2014لسنة��764عدد�من�Hمر��4بالفقرة�الثانية�من�الفصل�
ّ
ا�تعل

حاكم�والهيئات�القضائية�و@دارية�شروط�وإجراءات�تكليف�ا�حام�ن�بنيابة�الهياكل�العمومية�لدى�ا�

  .التحكيمية التعديلية�و والعسكرية�و

�كراس�       �سحبوا �الذين �ا�]{شح�ن �إ�ى �التكميلّية �ا�عطيات �\قتضاء، �عند �العمومي، �الهيكل يوّجه

� �عشرة �أدناه �أجل �"ي �العروض �طلب �ملف �توضيح �مزيد �قصد �تقديم�) 10(الشروط �أجل �ان½Pاء قبل

�هذه�ا�عطيات�التكميلية�بالخاصيات�وا�عاي�{�العروض�قبل�آخ ر�أجل�لتقديم�العروض�عYى�أ�nتمس

  .الفنية�والجوهرية
  

  : ا�الية اتالضمان:8الفصل�

� �منيعفى ��ا�الية�الضمانات تقديم�ا�شاركون bpاالP{تقتض�� قة
ّ
�ا�تعل الصفقات��بتنظيمال]{اتيب

  .العمومّية
  

  :الطعن�Zي�كراس�الشروط�:9الفصل�
  

� �مخالفة �الشروط �بكراسات �ا�ضمنة �اعت¶{�البنود �محتمل �مشارك �لكل �با¿مر�يمكن �الواردة لÀحكام

بتقديم�مطلب�"ي��من�نفس�Hمر �07اللجنة�ا�حدثة�بالفصل�يتظلم�لدى��أن�2014لسنة��764عدد�

) 10( "ي�أجل�أقصاه�عشرة�الrزمةت�ومدعما�با�ؤيدات�\خnr الغرض�مرفقا�بتقرير�مفصل�يب�ن�فيه�

��أيام �تاريخ ��@عrنمن �هذا �ويخفض �العروض �طلب ��Hجلعن �خمسة ��أيام) 5(إ�ى ال��bpالحاnت"ي

  .أيام) 10(ةعشر بيحدد�ف}Pا�أجل�قبول�العروض�

العمومي�ا�ع��bبطريقة�تعطي��الهيكلنسخة�من�العريضة�إ�ى��ملها�بالتظلوبمّجرد�توصّ �اللجنةتحيل��

  .تاريخا�ثابتا

حpـ�fالبـت�PÂائيـا��@جـراءاتخاذ�قرارها�بشأن�التظلم�ا�عروض�عل}Pا�أن�تأذن�بتعليق�قبل�ات�للجنةيمكن�

   .إذا�كان�ا�طلب�قائما�عYى�أسباب�جدية�"ي�ظاهرها

عمــــل�مــــن�تــــاريخ��أيــــام��) 10(قرارهــــا�"ــــي�أجــــل�أقصــــاه�عشـــرة��لجنــــة�مراقبــــة�ومتابعــــة�نيابــــة�ا�حـــام�نتتخـــذ�

ا�طلوبــة�و"ــي�غيــاب�ذلــك�يرفــع�قــرار��و@يضــاحاتالعمــومي�مرفقــة�بجميــع�الوثــائق��الهيكــلتوصـلها�بإجابــة�

  .@جراءاتتعليق�
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  طريقة�تقديم�العروض:  10الفصل�

  . يتم�تقديم�العروض�عYى�مرحلة�واحدة

ن�العرض�الف��bوالوثائق�@دارّية�وجميع�مؤيـداPÆا�ا�بّينـة�بالفصـل� مـن�هـذا�الكـّراس�"ـي�ظـرف�ن�) 11(ُيضمَّ

�bيفــتح�طلــب�عــروض�: " منفصــل�ن�ومختــوم�ن�يــدرجان�"ــي�ظــرف�ثالــث�خــارÉي�يخــتم�ويكتــب�عليــه�عبــارة

  ".رمستشفى�الحبيب�ثام نيابة�متعلق�بتكليف�محاٍم�ل�2022لسنة��08عدد

والوثـــــائق�@داريـــــة�وجميـــــع�ا�ؤيـــــدات�عـــــن�طريـــــق�ال¶{يـــــد� توّجـــــه�الظـــــروف�ا�حتويـــــة�عYـــــى�العـــــروض�الفنيـــــة

م�مباشــــرة�إ�ــــى�مكتــــب�الضــــبط�ا�ركــــزي�التــــابع�لـــــ�
ّ
مضــــمون�الوصــــول�أو�عــــن�طريــــق�ال¶{يــــد�الســــريع�أو�تســــل

   .مقابل�وصل�إيداعمستشفى�الحبيب�ثام

مها�"ـــي�مكتـــب�الضـــبط�ا�عـــّ�ن�للغـــرض�ثـــّم�و"ـــي�مرحلـــة�ثانيـــة�تســـّجل�"ـــي�الـــدف
ّ
]{�تســـّجل�الظـــروف�عنـــد�تســـل

  .الخاص�بقبول�العروض�حسب�تاريخ�وصولها�ويجب�أن�تبقى�مختومة�إ�ى�موعد�فتحها

  : يق�fgzآلّيا

  .كّل�عرض�ورد�بعد�Íجال* 

  .كل�عرض�لم�يتضّمن�وثيقة�التعهد* 

  .و�nيمكن�للمشارك�ن�الذين�تّم�إقصاء�عروضهم�¿ّي�سبب�من�Hسباب�ا�طالبة�بتعويض

� �بكاملها �العروض �تحّرر �أن �بكراس�يجب �ا�لحقة �للنماذج �طبقا �التعهد �وثيقة �ذلك �"ي بالح¶{�بما

 ..الشروط

    :الوثائق�ا�كّونة�للعرض: 11الفصل

   :يجب�أن�يحتوي�الظرف�ا�تضّمن�للعرض�الوثائق�التالية 
 

        العمليات�ا�طلوبة        بيان�الوثيقة

        iدارية�الوثائق

 .وختم�وإمضاء�ا�شارك�عYى�كّل�صفحة�مع�بيان�التاريخ�5إ�ى��1تعم�{�ا�rحق�من�

  :العروض�تقييمZي��الفنية�ا�عتمدة�الوثائق

ا�ضــــمن�ن�بكــــراس�الشــــروط�وإمضــــاؤها�وختمهــــا�"ــــي�آخــــر�الوثيقــــة�مــــع�بيــــان�التــــاريخ��11إ�ــــى��6تعم�ــــ{�ا�rحــــق�مــــن�

  .\قتضاءوتقديم�ا�ؤيدات�عند�

لشـــركة�اأو�ا�باشـــر�أو�مجمـــع�ا�حـــام�ن�ا�باشـــرين���حـــاميوخـــتم�مشـــروع�عقـــد�النيابـــة�ا�زمـــع�إبرامـــه�بـــ�ن�ا�إمضـــاء

  .من�جهة�ثانية�مع�بيان�التاريخ�رمستشفى�الحبيب�ثاماة�من�جهة،�و�ا�هنّية�للمحام
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ـــل�عـــدم�تقـــديم�ا�لحــــق� :مRحظـــة
ّ
ـــه�يمكــــن�قصـــاء�العـــرض�@ موجــــبعنـــد�فـــتح�العـــروض�1رقـــم�يمث

ّ
غ�ـــ{�أن

باســتكمال�وثــائقهم�"ــي�أجـــل��)يــن( ا�ع�ــb) يــن(@دارّيــة�أن�تطالــب�العـــارض�للجنــة�بالنســبة�لبقّيــة�الوثــائق�

  .وتق�fgzالعروض�ال�bpلم�تستكمل�ما�طلب�مPÏا�"ي�Íجال�ا�ضبوطة. معّ�ن

  :فتح�الظروف: 12الفصل� 

تحدث�لدى�الهيكل�العمومي�لجنة�خاصة�بفتح�وتقييم�العروض�يتم�تعييPÏا�بمقرر�من�رئيس�

  .@عrن�عن�طلب�العروضالهيكل�العمومي�قبل�

وتعقد�جلسة�فتح�العروض�"ي�التاريخ�وا�كان�ا�حّددْين�بنص�إعrن�الدعوة�إ�ى�ا�نافسة�لفتح�الظروف�

  .الخارجية�والظروف�ا�حتوية�عYى�الوثائق�@دارية�والفنية

  وتكون�جلسة�فتح�الظروف�علنية�إ�n"ي�الحاnت�\ستثنائية�ا�¶{رة�

ل�"ي�س�{�أعمال�اللجنة�¿ّي�سبب�من�Hسباب�nيسمح�للحاضرين� •
ّ

كما�. ا�شارك�ن�بالتدخ

ل�لهم�طلب�تمكيPÏم�من�تعديل�عروضهم�أو�إدخال�أّي�إضافات�عل}Pا  .�nيخوَّ

�العروض�الواردة�"ي�Íجال�القانونية�ا�حّددة�لقبول�العروض •
ّ
nتفتح�إ�n.  

�لتار  - bالزم�� �للتسلسل �طبقا �الفتح �عملّية �"ي �الشروع �بفتح�يتّم �وذلك �العروض �قبول يخ

 .الظرف�الخارÉي�للعرض�والتثّبت�من�وجود�كّل�الوثائق�@دارّية�ا�طلوبة

فتح�الظرف�ا�حتوي�عYى�العرض�الف�b�ّو\قتصار�عYى�التصريح�بوجود�الوثائق�ا�طلوبة�دون� -

  .تعدادها

  :ضبط�آجال�وصيغ�الرجوع�Zي�تقديم�الnoشحات:  13الفصل�

ــــحه�"ــــي�طلــــب�عــــروض�أن�يســــحبه�بطلــــب�كتــــابّي،�مقابــــل�وصــــل� -
ّ

يمكــــن�للمحــــامي�الــــذي�قــــّدم�ترش

و�عـن�طريـق�ال¶{يـد�مـع�@عـrم�بـالبلوغ�"ـي�أجـل�أمستشـفى�الحبيـب�ثـامرإ�ـى�تسليم،�يقّدم�مباشرة�

مستشـــفى�يومـــا�مـــن�تـــاريخ�آخـــر�أجـــل�لقبـــول�العـــروض�ا�علـــن�عليـــه�مـــن�قبـــل�) 10(أقصـــاه�عشـــرة�

  .رالحبيب�ثام

  .اء�هذا�Hجل،�تؤخذ�بع�ن�\عتبار�عروضهم�"ي�أعمال�التقييم،�ويبقوا�ملزم�ن�PQاوبانقض

ح�للجنة�
ّ

ه��nيمكن�سحب�ذلك�العرض�بعد�انقضاء�Hجل�ا�ذكور�إ�nبمطلب�معلل�يقّدمه�ا�]{ش
ّ
غ�{�أن

� �بالفصل �عل}Pا �ا�نصوص �Hمر��07ا�ختّصة ��764من �عليه�2014لسنة �ا�وافقة �صورة�. PQدف و"ي

إتمام�عملية�الفتح،�اتفاق�شراكة�وبعد��إطار تراجع�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�أو�ا�حامون�ا�تعهدون�"ي�

� �سنت�ن ��ّدة �العمومية لهياكل
ّ

rك� �تنظمها bpال� �العروض �طلبات �"ي �ا�شاركة �من تحتسب،�) 02(يحرم

حسب�الحالة،�من�تاريخ�تراجعه�الكتابي�بعد�Hجل�ا�حّدد�لذلك�"ي�الفقرة�Hو�ى�من�هذا�الفصل�أو�
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قبل�الهيكل�العمومي�الذي�بقي�دون�رّد�من�تاريخ�عدم�الرّد�من�طرفه�عYى�إعrمه�بقبوله�الPÏائي�من�

  .عرضه�صrحيةأيام�عمل�ما�لم�تنقض�مدة�) 10(�ّدة�تجاوزت�عشرة�

  

  تقييم�العروض:14الفصل

جنــة�الخاّصــة�ا�شــار�إل}Pــا�بالفصــل�
ّ

مــن�هــذا�الكــّراس،�تقzــ�fgاللجنــة��12بعــد�فــتح�العــروض�مــن�قبــل�الل

  :وجوبا�

ا�ستوجب�تعم�{ها�من�قبل�العارض�PQدف�اعتمادها�العروض�ال�bpلم�تتضّمن�إحدى�ا�rحق� -

bللتقييم�الف�. 

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

ى�أحد�ا�شارك�ن�ف}Pا�تقديم�أك×{�من�عرض�واحد�"ي�نفس�الصفقة�سواء�"ي� -
ّ
العروض�ال�bpيتو�

 .إطار�فردي�أو�مجّمع

� �للجنة �\قتضاء، �عند �لم�يمكن، �الذين �ا�شارك�ن �تدعو�كتابّيا �أن �وتقييمها �الظروف �بفتح الخاّصة

أّيام�عمل�من��07يقّدموا�ا�ؤيدات�ا�طلوبة�"ي�ملف�طلب�العروض�إ�ى�إتمام�ملفاPÆم�"ي�أجل��nيتجاوز�

�الهيكل� �ضبط �بمكتب �مباشرة �أو�بإيداعها �السريع �ال¶{يد �طريق �عن �وذلك �الظروف �فتح �جلسة تاريخ

��bبطلب�العروض�ح�n�fpتق�fgzعروضهم�بشرط�اح]{ام�مبدأ�ا�ساواة�ب�ن�ا�شارك�ن�وأ�nالعمومي�ا�ع

  .يؤدي�ذلك�إ�ى�تغي�{�"ي�محتواها

zaghdoudi.olfa@rns.tn : كما�يمكن�أن�ترسل�الوثائق�عن�طريق�ال¶{يد�\لك]{وني�بالعنوان�التا�ي 

� ��أنعYى �تودع �الضبط �بمكتب �nحقا، �السريع�إرسالها أوHصول، �ال¶{يد �طريق �هذه�. عن �"ي ويعتمد

 .الحالة�تاريخ�@رسال�\لك]{وني

وبخصـــوص�ا�حـــام�ن�الــــذين�صـــدرت�"ـــي�شــــأPÂم�عقوبـــات�تأديبّيــــة،�فـــإّن�اســـتبعادهم��nيــــتّم�إ�nمـــن�قبــــل�

يتعلـق� 2014 جـانفي��28مـؤّرخ�"ـي��2014لسـنة��764لجنة�ا�راقبة�وا�تابعـة�ا�حدثـة�بمقتhـH�fgمـر�عـدد�

ـة�"ـي�
ّ
بضبط�شروط�وإجراءات�تكليف�ا�حام�ن�بنيابة��الهياكل�العمومية�لدى�ا�حاكم�،�بعد�التثّبـت�بدق

مــن�Hمــر�عــدد��15وضــعّياPÆم�ا�هنيــة�بالتنســيق�مــع�الهيئــة�الوطنيــة�للمحــام�ن�تطبيقــا��قتضــيات�الفصــل�

  .2014جانفي�� 28مؤّرخ�"ي��2014لسنة��764

ى�هذه�اللجنة�عملّية�تقييم�العروض�وترتيP³ا�حصريا�وفقا�إحدى�ا�نهجيات�التالية
ّ
  :وتتو�
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قة منهجّية�تقييم�العروض: 1.14
ّ
  :ذو�تكوين�عاممحام��باختيار  ا�تعل

تعتمــــد�ا�عــــاي�{�الحصــــرّية�التاليــــة�"ــــي�صــــورة�رغبــــة�الهيكــــل�العمــــومي�"ــــي�اختيــــار�محــــام�او�شــــركة�مهنيــــة�-أ

 للمحاماة�غ�{�متخصصة

  العدد��ق}�yzا�سند  معاي�nxالفرز   العدد

التجربــة��العامــة��للمحــامي�أو�¿عضــاء�الشــركة�ا�هنّيــة�للمحــام�ن�ا�رّســم�ن�بالقســم�  1

  )تعقيب( ا�طلوب�

  نقطة�60

  نقطة�30  ا�ؤهrت�العلمّية�للمحامي�و�التكوين�nستكمال�الخ¶{ة  2

الهياكـــــل�العمومّيـــــة�لـــــدى�ا�حـــــاكم�خـــــrل�الـــــثrث�ســـــنوات�تجربـــــة�ا�حـــــامي�"ـــــي�نيابـــــة�  3

  Hخ�{ة

  نقطة�10

  نقطة�100  ا�جمــــــوع�العـــــام

  :إسناد��عداد:  -ب

( التجربــة�العامــة�للمحــامي�أو��عضــاء�الشــركة�ا�هنّيــة�للمحــامxن�بالقســم�ا�طلــوب� -

 ):نقطة�60) (تعقيب

  ).تعقيب�(بعنوان�كل�سنة�ترسيم�بالقسم�ا�طلوب��نقطة�10تسند�

�"ي���������� �للمرسم�ن �ا�شاركة �باب �فتح �عYى �ا�نافسة �إ�ى �الدعوة �ملف �صلب �التنصيص �صورة "ي

"ي�ذات�القسط�أو�نفس�طلب�العروض�تحتسب�الخ¶{ة�العاّمة�للمحامي�) سنوات�5أك×{�من�(التعقيب�

�bا�شار�إليه�"ي�الجدول مع�وجوب�ال�"ي�القسم�ا�رّسم�فيها�ع��fgzقHتقيد�بالسقف�العددي�.  

�القسم� �"ي �ترسيمه �تاريخ �تبّ�ن �الهيئة �من مة
ّ
�مسل �ترسيم �شهادة �ا�]{شح �يقّدم �العاّمة، �التجرية ©ثبات

�bتعقيب( ا�ع�( 

 ):نقطة�30(والتكوين�bستكمال�الخ�nة� ا�ؤّهRت�العلمّية�للمحامي��-

  

مرحلة�ثالثة�أو�شهادة��شهادة�دكتوراه  الشهادة�العلمّية

nxاجست�  ا

  شهادة�الدكتوراه�Zي�القانون 

  10  5  العدد�ا�سند
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إضافة�إ�ـى�الشـهادات�العلمّيـة�الpـ�bتحّصـل�عل}Pـا�ا�حـامي�تسـند�Hعـداد�بحسـب�عـدد�الـدورات�التكوينّيـة�

اها�أو�شارك�ف}Pا�عYى�النحو�التا�ي
ّ

  :ال�bpتلق

نقـاط�لكـّل�محـام�شـارك�فعليـا�أو�تـابع�بنجـاح�دورة�تكوينيـة�متخّصصـة�"ــي��05تسـند�بصـفة�آليـة� -

الخ¶ـــ{ة�ا�هنّيـــة�الpـــ�bتنظمهـــا�الهيئـــة�الوطنيـــة�بالتنســـيق��nســـتكمالإطـــار�دورات�التكـــوين�ا�ســـتمّر�

 ).10(للمحام�ن�ويبلغ�سقف�النقاط�PQذا�العنوان�عشرة��HعYىمع�ا�عهد�

لكــّل�مشــاركة�ناجحــة�"ــي�دورة�تكوينّيــة�قــام�PQــا�محــامي�"ــي�إطــار�أنشــطة�) 01(تســند�نقطــة�واحــدة� -

 .1)05(الهياكل�الدولّية�للمحام�ن�ويبلغ�سقف�النقاط�PQذا�العنوان�خمسة�نقاط�

©ثبــــات�الشــــهائد�العلمّيــــة�وا�شــــاركة�"ــــي�هــــذه�الــــدورات،�يقــــّدم�ا�حــــامي�ا�]{شــــح�نســــخة�مطابقــــة�

  .هادة�ا�شاركة�"ي�الدورة�ا�عنيةلÀصل�من�شهادة�العلمّية�وكذلك�ش

 )نقاط�10(تجربة�ا�حامي�Zي�نيابة�الهياكل�العمومّية�لدى�ا�حاكم�خRل�الثRث�سنوات��خnxة�

نقاط�لكّل�محام�تّمت�إنابته�من�قبل�هيكل�عمـومي�خـrل�الـثrث�سـنوات��05تسند�بصفة�آلية� -

 ).10(يبلغ�سقف�النقاط�PQذا�العنوان�عشرة� Hخ�{ة��و

ثبــات�هــذه�@نابــات�يقــّدم�ا�حــامي�نســخا�مــن�عقــود�@نابــات�أو�\تفاقيــات�ا�¶{مــة�مــع�الهيكـــل�©

 .العمومي�أو�شهادة�حسن�إPÂاء�مهّمة�تكليف�ممضاة�من�قبل�الهيكل�العمومي

  

  نقطة�100من���b60تقبل�إ�bالعروض�ا�تحّصلة�عOى�العدد�الف����دنى�

  

تـــتّم�عملّيـــة�التقيـــيم�وترتيـــب�العـــروض�مـــن�الناحيـــة� :والتقيـــيم�تحســـ�nxأعمـــال�لجنـــة�الفـــ: 2.14

  :الفنّية�عYى�الّنحو�الّتا�ي

                                                 
1

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

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

أو شركة المحاماة فـي شـبكة  ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي. اإلنجليزية

  .مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه
 



10 
 

ى�لجنــة�الفــتح�و  •
ّ
عYــى�أســاس�ا�عطيــات�ا�مضــاة�وا�بّينــة�بعرضــه��Pــاوترتي³العــروض�تقيــيم��التقيــيمتتــو�

وبقية�ا�rحق�ا�نصوص�عل}Pا�بملف�طلب�العـروض�ا�دعومـة�با�ؤيـدات��وطبقـا�للمعـاي�{�وا�قـاييس�

  .ا�علنة�بكّراس�الشروط

ــة�أعضــاءها�بأســماPÜم�وصــف½Pم� •
ّ
تضــّمن�اللجنــة�أعمالهــا�بتقريــر�لتقيــيم�العــروض�ممhــ�bgمــن�قبــل�كاف

 .حاتهومؤشر�عYى�كافة�صف

نســخة�أصــلّية�(يتــو�ى�الهيكــل�العمــومي�بعــد�\ن½Pــاء�مــن�هــذه�Hعمــال�توجيــه�تقريــر�تقيــيم�العــروض�� •

رة�تقديميــــــة�لطلــــــب�) نســــــخ�رقميــــــة�7ورقّيــــــة�و
ّ

إضــــــافة�إ�ــــــى�أصــــــول�العــــــروض�ويكــــــون�مصــــــحوبا�بمــــــذك

جنـــة�ا�ختّصـــة�للمراقبـــة�وا�تابعـــة�بالهي�الهيكـــل�العمـــوميالعـــروض�ممضـــاة�مـــن�قبـــل�رئـــيس�
ّ

ئـــة�إ�ـــى�الل

زمــــة��20العليــــا�للطلــــب�العمــــومي�"ــــي�أجــــل�أقصــــاه�
ّ
rيومــــا�مــــن�تــــاريخ�فــــتح�العــــروض�©جــــراء�ا�راقبــــة�ال

 . عل}Pا

  haicop@pm.gov.tnمكن�بالتوازي�مع�هذا�إرسال�ا�لف�كام�rعYى�العنوان�@لك]{وني�التا�ي�يو 

  :تعيxن�ا�حامي�أو�شركة�محاماة: 15الفصل

�7تجري�اللجنة�ا�ختّصة�للمتابعة�وا�راقبة�ا�حدثة�بالهيئة�العليا�للطلب�العمومي�طبقـا�¿حكـام�الفصـل�

لى ء�إللجواءات�اجرإشرعّية مراقب½Pـا�عYــى��2014جــانفي��28وا�ــؤّرخ�"ـي��2014لسـنة��764مـن�Hمـر�عــدد�

 بـتتتثّو. لشـروطها لةبـومقلالصبغة امن  كـدتتأّو. شفافيتها و قيتهاصـدامترتيـب�العـروض�و و لمنافسةا

وط�وتعيـد�النظـر�لشراس�اكّر تلمقتضيا العمـومي الهيكـل قبـل من ا�عتمـدة التقيـيم ايـيسمقمطابقـة� من

  . ف}Pا،�عند�\قتضاء

إ�ــى�الهيكــل�العمــومي�) يــن(اللجنــة�ا�ــذكورة�قــرار�تعيــ�ن�ا�حــامي� بعــد�\ن½Pــاء�مــن�هــذه�Hعمــال،�توّجــه و

 .ا�ع��bلتنفيذه

  :نشر�نتائج�الدعوة�إ+ى�ا�نافسة�وإمضاء�العقد�:16الفصل�

ينشـــر�الهيكـــل�العمـــومي�وجوبـــا�نتـــائج�الـــدعوة�إ�ـــى�ا�نافســـة�واســـم�ا�تحصـــل�عYـــى�عقـــد�@نابـــة�عYـــى�لوحـــة�

ويوجـــه�هــذا�@عــrن�إ�ــى�الهيئـــة�.الخــاص�بــه�عنــد�\قتضــاء إعrنــات�موجهــة�للعمــوم�وعYــى�وموقـــع�الــواب

ا�شــارك�ن�الــذين�لــم�يــتّم�تعييــPÏم�PQــذه�النتــائج�بكــل�وســيلة�مادّيــة�أو��يــةالوطنّيــة�للمحــام�ن�ويــتّم�إعــrم�بق

  .بطريقة�تعطي�تاريخا�ثابتا�nمادّية

يمكـــن�الطعـــن�"ـــي�قـــرار�@ســـناد�الصـــادر�عـــن�اللجنـــة�ا�ختّصـــة�للمتابعـــة�وا�راقبـــة�ا�حدثـــة�بالهيئـــة�العليــــا�

�2014جـــانفي��28وا�ــؤّرخ�"ـــي��2014لســـنة��764مـــن�Hمـــر�عــدد��7للطلــب�العمـــومي�طبقــا�¿حكـــام�الفصــل�

  . لدى�ا�حكمة�ا�ختّصة

ويمكـــن�إضـــافة�. يجـــب�عYـــى�ا�حـــامي�إمضـــاء�العقـــد�ا�حـــرر�باللغـــة�العربيـــة�طبـــق�النمـــوذج�ا�صـــاحب�لهـــذا

بنـــود�يـــرى�الطـــرف�ن�أهمّي½Pـــا�وضـــرورة�توضـــيحها�وذلـــك�حســـب�مقتضـــيات�وواقـــع�نشـــاط�الهيكـــل�العمـــومي�
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  . دون�تغي�{�البنود�الجوهرية�للعقد�وا�ساس�با¿تعاب

وعYى�إثر�ا�صادقة�عYى�العقد�وإمضائه،�يتو�ى�صاحب�العقد�اتخاذ�كل�@جراءات�الضرورية�لضمان�

  .انطrق�ا�هّمة�بمجرد�تسلم�@ذن�بذلك

ه،�"ي�صورة�نكول�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�ال�bpوقع�إختيارها�PÂائيا�لjناب
ّ
ا�شاركة�"ي�يحرم�من�ة�إ�nأن

�كّل  �تنظمها bpال� �@نابات ��عقود �سنت�ن ��ّدة �العمومية �) 02(الهياكل �من �بقبوله��تاريختحتسب إعrمه

  .أيام�عمل) 10(الPÏائي�الذي�بقي�دون�رّد��ّدة�تجاوزت�عشرة�

بعة�ومراقبة�"ي�هذه�الحالة�يقّدم�ا�ش]{ي�العمومي�تقريرا�خاصا�"ي�الغرض�إ�ى�اللجنة�ا�ختّصة��تا و

وتتخذ�. نيابة�ا�حام�ن�يتضّمن�مق]{ح�حرمان�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�من�ا�شاركة�"ي�طلبات�العروض

 . اللجنة�قرارها�"ي�هذا�الشأن�وتعلم�الهيئة�الوطنّية�للمحام�ن�بذلك

قرار� تبليغ يخرتا من مياأسبعة  جلأفي وذلك�لنيابة عقد�ا ءمضاإ رمستشفى�الحبيب�ثام يتولى

ص�لمنصوت�وا�عطيات�البيانااتتضمن  عقد�النيابة دسناببطاقة�إ للجنةة�افاامو عليهيتعين  و للجنةا

  .بالعقد
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  ا�Rحق
  وثيقة�التعّهد:  1 ملحق�عدد

  بطاقة�إرشادات�عامة�حول�ا�شارك: 2ملحق�عدد�

   إجراءات�التعي�ن�ومراحل�إنجاز�ا�هّمةتصريح�عYى�الشرف�بعدم�التأث�{�"ي�مختلف�: 3ملحق�عدد�

  صاحب�طلب�العروض) الهيكل�العمومي(تصريح�عYى�الشرف�بعدم�مباشرة�العمل�لدى�: 4ملحق�عدد�

�4تصريح�عYى�الشرف�بعدم�الوجود�"ي�إحدى�الحاnت�@قصائّية�ا�نصوص�عل}Pا�بالفصل�: 5ملحق�عدد�

  من�كّراس�الشروط

  او�الخصوصّية�ا�ذكورة�"ي�العرض/ الشرف�بصّحة�البيانات��وا�راجع�العاّمة�وتصريح�عYى�: 6ملحق�عدد�

  ) "ي�صورة�تجّمع(أو�ا�حام�ن�ا�باشرين�) ا�نفرد(ا�حامي� ال]Zام: 7ملحق�عدد�

أو�أعضاء�الشركة�ا�هنّية�للمحاماة�بنيابة�الهيكل�العمومي�لدى�ا�حاكم�و�سائر�الهيئات�القضائّية�

  و@دارّية�والتعديليةوالتحكيمية�

 أو�للمحام�ن�ا�نتم�ن) "ي�حالة�مجمع(أو�ا�حام�ن�ا�باشرين� التجربة�العامة�للمحامي�ا�باشر�:8ملحق�عدد�

  )من�تاريخ�ال]{سيم�إ�ى�تاريخ�فتح�العروض(للشركة�ا�هنّية�للمحاماة�

nستكمال�الخ¶{ة�و�الدراسات�الشهائد�العلمّية�وقائمة�الدورات�التكوينية�ا�تخصصة�: 9ملحق�عدد�

  .وا�قاnت�والبحوث�ا�تخّصصة

   لدى�ا�حاكم�خrل�الثrث�سنوات��Hخ�{ة قائمة�تجربة�ا�حامي�"ي�نيابة�الهياكل�العمومّية: 10ملحق�عدد�

عقد�النيابة�ا�¶{م�ب�ن�ا�حامي�ا�باشر�أو�مجمع�ا�حام�ن�ا�باشرين�أو�الشركة�ا�هنّية�: 11ملحق�عدد�

  .للمحاماة�،�والهيكل�عمــومي
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  1ملحق�عدد�

  وثيقة�التعّهد
  

 ....................................................................................................................1)\سم�واللقب�والصفة( إني�ا�م�bghأسفله�-

 .....................................................................................................:................ولحسابا�تصرف�باسم��-

  ................................................... لسنة...............................: .......... ا�نخرط�بصندوق�الحيطة�و�التقاعد��تحت�عدد�-

  ..............................................................................................)........................ذكرالعنوان�بالكامل(ا�عّ�ن�محل�مخابرته�بـ�-

-��bpبصف..................... :.............................................................................................  

�ذكرها �Íتي �الوثائق �جميع �عYى �\طrع ��2وبعد �ا�حامي �بإنابة ق
ّ
�ا�تعل �العروض �طلب ��لف �الهيكل�(وا�كّونة يحدده

  ) :العمومي

  .ملف�طلب�العروض(1)

ل�وثيقة) 2( 
ّ
 .\ل]Zام وثيقة�التعهد�ال�bpتمث

 .عقد�النيابة) 3( 

  .وبعد�أن�قّدرت�عYى�مسؤولي�bpطبيعة�وشروط�الخدمات�ا�زمع�انجازها�

  : أتعّهد�وأل]Zم�بما�يYي

 .قبول�ا�هّمة�ا�سندة��ي�دون�تحّفظ) 1 

انجاز�الخدمات�القانونّية�ا�طلوبة�وفقا�للشروط�ا�بينة�بالوثائق�ا�ذكورة�أعrه،�مقابل�Hجرة�ا�حّددة�طبق�بنود�) 2

  .العقد

 تاريخ��@عrم�به� من�أيام�10التقارير�الخاّصة�با©نابات�لدى�ا�حاكم�موضوع�الصفقة�خrل�مدة�قدرها�تسليم�) 3

  .وفقا��ا�ينص�عليه�العقد

  .يوما�ابتداء�من�اليوم�ا�وا�ي�äخر�أجل�محدد�لقبول�العروض )120( مدة @بقاء�عYى�شروط�هذا�التعهد) 4

و"ي�صورة�ثبوت�. "ي�حالة�تضارب�مصالح�أو�أّي�حجر�قانوني) أمثلها�ليست�الشركة�الbp أو�أّن (أشهد�أن��bلست�) 6

  .فسخ�العقد�بصفة�آلية�وأتحمل�مسؤولي�bpالقانونية�ا�]{تبة�عن�ذلكفإنه�يتم��خrف�ذلك،
  

�ال¶{يد �أو �بالبنك �ا�فتوح �الحساب �إ�ى �وتحويلها �الصفقة �عقد �بموجب �ا�ستوجبة �ا�بالغ �العمومي �الهيكل : يدفع

�عدد.................... ........................................................................ ........... .....................................................: ...............تحت

  )البنكية�أو�ال¶{يدية ذكر�الهوّية(
  

  ......................"ي.................. حرر�بـ�

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(                                                 

  ")صالح�للمشاركة�"ي�طلب�العروض" يكتب�ا�شارك�بخط�اليد�عبارة�(

                                                 
1

دون )" ذكر المجمع(إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع "في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة 
  .النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعدإدراج البيانات المتعلقة 

  

2
  ضاءيمكن إضافة وثائق أخرى عند االقت
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  2 ملحق�عدد

  

  بطاقة�إرشادات�عامة�حول�ا�شارك
  

  ................................................................................................................................إسم�شركة�ا�حـاماة�\سم�واللقب�أو�

  .....................................................................................................السنة/ الشهر/ اليوم: تاريخ�ال]{سيم�"ي�قسم�\ستئناف�

�� �التعقيب �قسم �"ي �ال]{سيم / الشهر/ اليوم: تاريخ

  ...........................................................................................................................السنة

عنوان�

..................................................................................................................................................................................ا�قّر 

................................................... ...............  

�لjجر �عنوان �وفقا �واب �موقع �للمحامي �كان �إذا �الواب �القانونّيةموقع : اءات

...............................................................................................................................  

...................................................................................................................................:..........................................لهاتفا

................................................... ..................  

  .......................................................................................................................العنوان�@لك]{وني�للمحامي�أو�شركة�ا�حاماة

�ا�عّرف� رقم

.........................................................................................................................................................................................الجبائي

...........................................................  

  

�العرض �وثائق �©مضاء �ا�فّوض �واللقب�(الشخص \سم

  ........................................................................................................)..........والصفة

  

  ............................................"ي.......... ......................حّرر�بـ�

  

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(                                                                                                  

  

  

  . "ي�صورة�تجّمع�شركات�محاماة�أو�محام�ن،�يجب�عYى�كّل�عضو�تقديم�الوثيقة�الخاّصة�به�:مRحظة
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  3ملحق�عدد�
  

  

nxى�الشرف�بعدم�التأثOتصريح�ع  

  Zي�مختلف�إجراءات�التعيxن�ومراحل�إنجاز�ا�هّمة�

  

ي�ا�م�bghأسفله�
ّ
قب(إن

ّ
  .....................................................................................................................................).\سم�والل

ل�الشركة�ا�هنّية�للمحام�ن
ّ
  ................................................................................................................................................ممث

  ....................................................................بتاريخ...........................................................ا�سّجل�بالهيئة�الوطنّية�تحت�عدد�

) العنوان�الكامل(ا�عّ�ن�محّل�مخابرته�بـ�

.................................................................................................................................................................................................................................  

  "ا�شارك"ا�سّم�fفيما�يYي�

شر"ي�بعدم�قيامي�وأل]Zم�بعدم�القيام�مباشرة�أو�بواسطة�الغ�{�بتقديم�وعود�أو�عطايا�أو�أصّرح�عYى�

  .الصفقة�لفائدتي�هدايا�قصد�التأث�{�"ي�مختلف�إجراءات�إسناد

  

  .........................................."ي��.............................حّرر�بـ�

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(
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  4ملحق�عدد�

  

  رمستشفى�الحبيب�ثامتصريح�عOى�الشرف�بعدم�مباشرة�العمل�لدى�

  

ي�ا�م�bghأسفله�
ّ
قب(إن

ّ
  ..............................................................................................................................................................................................................................) \سم�والل

ل�الشركة�ا�هنّية�للمحام�ن
ّ
................ .................................................................................................................................ممث

............................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................بتاريخ.................................................ا�سّجل�بالهيئة�الوطنّية�تحت�عدد

) العنوان�الكامل(ا�عّ�ن�محّل�مخابرته�بـ�

...........................................................................................................................................................................................................................  

  "ا�شارك"ا�سّم�fفيما�يYي�

ي�لم�أكن�أعمل�ضمن�أعوان�أو�إطارات
ّ
  رمستشفى�الحبيب�ثام أصّرح�عYى�شر"ي�أن

  .أو�مضت�عن�انقطاéي�عن�العمل�به�مّدة�خمس�سنوات�عYى�Hقّل �

  

،�ف]{فـق�نســخة�مـن�مكتــوب�1998لسـنة��1875و"ـي�صـورة�القيــام�بـإعrم�الهيكـل�طبــق�أحكـام�Hمـر�عــدد�(

ة�تاريخ�ذلك�أو�@دnء�بعrمة�البلوغ�عند�\قتضاء
ّ
ر�عليه�من�قبل�الهيكل�يوّضح�بدق

ّ
  .)@عrم�مؤش

  

  ............................"ي�....................... ......حّرر�بـ�

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(
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  5ملحق�عدد�

  

  

  تصريح�عOى�الشرف�بعدم�الوجود�Zي�إحدى

  من�كّراس�الشروط�2الحاbت�iقصائّية�ا�نصوص�عل��ا�بالفصل�

  

ي�ا�م�bghأسفله�
ّ
قب(إن

ّ
  .................................................................................................................................).\سم�والل

ل�الشركة�ا�هنّية�للمحام�ن
ّ
..................... ..................................................................................................................................ممث

..................................................................................................................................................................................................................................  

�................................................................................................................................................ا�سّجل�بالهيئة�الوطنّية�تحت�عدد

  ....................................................................................................................................................................................................................بتاريخ

) العنوان�الكامل(محّل�مخابرته�بـ�ا�عّ�ن�

..............................................................................................................................................................................................................................  

  "ا�شارك"ا�سّم�fفيما�يYي�

ل�مـن�ا�حـام�ن�ا�ق]ـ{ح�ن
ّ

ة�أعضاء�الفريـق�ا�تـدخ
ّ
ي�وكاف

ّ
�nنوجـد�"ـي��،\قتضـاء،�عنـد�أصّرح�عYى�شر"ي�أن

م��هنة�ا�حاماة
ّ
  .إحدى�حاnت�ا�نع�ا�نصوص�عل}Pا�با�رسوم�ا�نظ

نا��nنوجد�"ي�إحدى�الحاnت�ا�نصـوص�عل}Pـا�بـالفقرة�Hخ�ـ{ة�مـن�الفصـل�الثـاني�مـن�كـراس�
ّ
كما�أصّرح�أن

  . شروط�طلب�العروض

  

  ............................"ي............................. حّرر�بـ

  ) إمضاء�وختم�ا�شارك(
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  6ملحق�عدد�
  

  

  تصريح�عOى�الشرف�بصّحة�البيانات�

  ا�ذكورة�Zي�العرض

  

  

ي�ا�م�bghأسفله�
ّ
قب(إن

ّ
  .........................................................................................................................................................................................................................) \سم�والل

ل�الشركة�ا�هنّية�للمحام�ن
ّ
....................................... .............................................................................................................ممث

............................................................................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................بتاريخ...............................................................................................................ا�سّجل�بالهيئة�الوطنّية�تحت�عدد�

) العنوان�الكامل(ا�عّ�ن�محّل�مخابرته�بـ�

.............................................................................................................................................................................................................................  

  "ا�شارك"ا�سّم�fفيما�يYي�

� �العرض �هذا �"ي �قّدم½Pا bpال� �البيانات �بصّحة رف
ّ

�الش �عYى �وأصّرح �العاّمة �التجربة �ذلك �"ي أو�/ بما

  .الخصوصّية

فة�بالفرز��ا�
ّ
جنة�ا�كل

ّ
وأتحّمل�مسؤولّي�bpالقانونّية�"ي�صورة�ثبوت�خrف�ذلك�أو�تبعا�لعدم�تقديم�bلل

  .يثب½Pا�من�وثائق�بعد�طلP³ا�م��b�ّّدة�تتجاوز�عشرة�أّيام

  

  

  ............................"ي�............................. حّرر�بـ�

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(
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  7ملحق�عدد�
  

  ) Zي�صورة�تجّمع(أو�ا�حامxن�ا�باشرين�) ا�نفرد(ا�حامي� ال�oام

لدى�ا�حاكم�و�سائر�الهيئات��رمستشفى�الحبيب�ثامأو�أعضاء�الشركة�ا�هنّية�للمحاماة�بنيابة�

  القضائّية�والتحكيمية�وiدارّية�والتعديلية
  

قب(إني�ا�م�bghأسفله�
ّ
�،\قتضاء،�عند�أقّر�بأّن�الفريق�ا�تدخل…………...............................................................……………………………………) \سم�والل

ة�ا�علومات�الواردة�PQذا�) أل]Zم(Íتي�ذكرهم�يل]Zم�وا�تكّون�من�السّيدات�والسادة�
ّ
بإنجاز�ا�هّمة�كما�أقّر�بصحة�كاف

  :العرض

  

 سم�واللقب�\ 

  

 ال]{سيم

 

  محل�ا�خابرة

  

  إمضاء�ا�حامي�

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  ............................"ي............................. حّرر�بـ

  

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(
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 8ملحق�عـدد�

 أو�للمحامxن�ا�نتمxن) Zي�حالة�مجمع(أو�ا�حامxن�ا�باشرين� التجربة�العامة�للمحامي�ا�باشر

  للشركة�ا�هنّية�للمحاماة

  )إ+ى�تاريخ�فتح�العروض� الnoسيم من�تاريخ�( 

  

  

 �سم�واللقب

  

 

  

  رقم�التسجيل�بالهيئة�الوطنّية�للمحامxن��وتاريخه�
 

 

  ) *السنة/ الشهر/ اليوم(تاريخ�الnoسيم�بقسم��ستئناف�

 

 

  ) *السنة/ الشهر/ اليوم(تاريخ�الnoسيم�بقسم�التعقيب�

 

 

  محل�ا�خابرة

  

 

 

  .نسخة�من�شهادة�الnoسيم�تعطي�تاريخا�ثابتا�للnoسيم* 

  

  ............................"ي............................. حّرر�بـ

  ) إمضاء�وختم�ا�شارك(
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  9ملحق�عـدد�

و�الدراسات��الشهائد�العلمّية�وقائمة�الدورات�التكوينية�ا�تخصصة�bستكمال�الخ�nة

 .وا�قاbت�والبحوث�ا�تخّصصة

 رع� ا�قال�العلمي/ الدورة/ الشهادة� السنة

  العلمّية�الشهائد

   

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

 أنشطة�الهياكل�الدولية�إطار الدورات�التكوينية�للمحامxن�Zي�

   

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

  

4  

  الدورات�التكوينية�و�شهائد�استكمال�الخ�nة�ا�سلمة�من�قبل�الهيئة�الوطنية�بالتنسيق�مع�ا�عهد��عOى�للمحامxن

 

   1  

   2  

   3  

  )ذكر�ا�يدان�ا�طلوب�أو�ا�شابه. ( وا�قاbت�والبحوث�ا�تخّصصةالدراسات�

   1  

   2  

   3  

   4  

  .يقّدم�ا�حامي�ا�noشح�نسخة�مطابقة�ل¥صل�من�الشهادة�ا�عنية

ة�العلمّية�وسنة�النشر
ّ
  .يقّدم�ا�حامي�ا�noشح�نسخة�من�كل�دراسة�أو�مقال�أو�بحث�مع�ذكر�عنوان�ا�جل

  ............................"ي............................. حّرر�بـ

  )إمضاء�وختم�ا�شارك(
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   10ملحق�عدد�

  

�الثRثقائمة�تجربة�ا�حامي�Zي�نيابة�الهياكل�العمومّية�لدى�ا�حاكم�خRل�

  سنوات��خnxة

  
  

قة�أو�نتائج�
ّ

النتائج�ا�حق

 �عمال�ا�نجزة

  

 تاريخ�إنجاز�هذه��عمال�

  

 ميدان�ال¨�اع�

الهيكل�العمومي�أو�الشركة�الناشطة�Zي�

القطاع�العام�ال©��قام�ا�حامي�أو�شركة�

 ا�حاماة�بنياب�ªا

 ..................................سنة�

    

    

    

    

 ..................................سنة�

    

    

    

    

 ..................................سنة�

    

    

    

  

  إمضاء��وختم�ا�]{شح
  

  ............................"ي............................. حّرر�بـ

قبـل��يقّدم�ا�حامي�نسخا�من�عقود�iنابات�أو��تفاقيات�ا��nمة�مع�الهيكل�العمومي�أو�شهادة�حسـن�إ»�ـاء�مهّمـة�تكليـف�ممضـاة�مـن

  .الهيكل�العمومي
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 11ملحق�عدد�

عقد�النيابة�ا��nم�بxن�ا�حامي�ا�باشر�أو�مجمع�

ا�حامxن�ا�باشرين�أو�الشركة�ا�هنّية�للمحاماة�،�

  1والهيكل�عمــومي
 

  

  :تعريف�ا�هّمـة: الفصل��ّول 

ل�مهمة
ّ
  : تتمث

  ...................................................................................................Hستاذ��

  أو�

�الشراكة(  �اتفاقية �موضوع �ا�حام�ن ) مجّمع

.................................................................................................................  

  أو

........... ....................................................) ..............الشركة�ا�هنّية�للمحاماة( 

................................................................................................................  

�الحطبق�هذه�\تفاقية�"ي�نيابة� ) ها(والقيام�بجميع�@جراءات�القانونّية�"ي�حقه ربيب�ثاممستشفى

  .لدى�ا�حاكم�وسائر�الهيئات�القضائية�سواء�"ي�تونس�أو�كذلك�خارجها�عند�\قتضاء) ها(والدفاع�عنه

 ................................................................................................................. بـوا�ع�ن�محل�مخابرته�

  :التشريع�والnoاتيب�ا�طّبقة�بالعقد:  2الفصل��

�للتشريع �الصفقة �هذه �العمل و تخضع �PQا �الجاري �إ�ى��.ال]{اتيب �وأعوانه �العقد �صاحب �يخضع كما

 .الجبائي�والضمان�\جتماéي�نا�يداالتشريع�الساري�ا�فعول�"ي�
 

�تعــاب:  3الفصل�
2
 :  

�طبق� �جزافّية �جملّية �بصفة �أعrه �Hّول �بالفصل �ا�شار�إل}Pا �ا�هاّم �بخصوص �ا�حاماة �أتعاب تضبط

أحكام�القرار�ا�ش]{ك�الصادر�عن�وزير�العدل�والوزير�ا�كلف�بالتجارة�وال�bpتشمل�معاليم�نشر�القضايا�

قة�باستخدون�تلك�وا�صاريف�ا�كتبّية�ومعاليم�الطوابع�الجبائية،�
ّ
 .راج�Hحكاما�تعل

� �تجميع �و �(02)يتم �أدنى �كحد )04( أربعةقضية
1
�"ي��  �واحدة �قضية �وتعت¶{�أتعاب fgzأق� �كحد قضايا

  :صورة�توفر�الشروط�التالية

                                                 
1

 .يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اMنابات وخصوصيّاتھا
2

 .بجب المحافظة على الفقرات الثTث المكّونة للفصل المتعلّق باRتعاب
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�أو� • �أو�السبب �ا�وضوع �وحدة �بالنظر�إ�ى �ببعضها �مرتبطة �تعد bpوال� �الطور �نفس �"ي القضايا

  .ا�ادة

• � �بالنظر�إ�ى �العرائض �عYى �أو�Hذون �أو�سهولة�القضايا �أو�تداولها �تشاPQها �حيث �من طبيع½Pا

  معالج½Pا�نظرا�nستقرار�فقه�القضاء�بشأPÂا

� �ثام ـليمكن �الحبيب � رمستشفى �له �تب�ن �ما �إذا �نتائج��أن، �وحقق �الrزمة �العناية �بذل �قد ا�حامي

�بالنظر� �قبله��إ�يإيجابية �تقّدر�من �تكميلية �منحة �له �يسند �أن �تشعP³ا، �ودرجة �PQا �ا�تعهد القضية

يتّم�عرض�مشروع�.  وذلك�بعد�استكمال�جميع�أطوار�التقا�bgíوإمضاء�ملحق�"ي�الغرض�ب�ن�الطرف�ن

مسبقا�عYى�اللجنة�ا�ختّصة�للمتابعة�وا�راقبة�ا�حدثة�بالهيئة�العليا�للطلب�العمومي�عYى�أن��ا�لحق

 .خل�هذه�ا�نحة�ضمن�السقف�ا�حّدد�للمحاميتد

  : عقد�تأمxن�عن�ا�سؤولّية�ا�دنّية�وا�هنّية:4الفصل�

�ا �عن �تأم�ن �عقد �تقديم �@نابة �عقد �صاحب �ا�حامي �عYى �ساري يتع�ن �وا�هنية، �ا�دنية ��سؤولية

  . ا�فعول�"ي�تاريخ�إبرام�العقد�وقبل�الشروع�"ي�أي�قضّية

العقد،�تجديد�عقد�التأم�ن�سنويا�إ�ى�ح�ن�@عrم�) ة(كما�يجب�عYى�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�صاحب

د�PQا�وانقضاء�كامل�مدة�العقد�بما�"ي�ذلك�السنة�الرابعة�وال�bpتم� ق�بآخر�قضية�ُمتَعهَّ
ّ
بالحكم�ا�تعل

  .بمقت�fghملحق�"ي�الغرض�عند�\قتضاء�إضاف½Pا

�ح� �إ�ى �التأم�ن �عقد �PQا�ويسري �تعّهد �äخر�قضّية �بالحكم �@عrم �يوم �من �بداية �أسبوع�ن �انقضاء ن

bة(ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�ا�ع�.(  

ق�بآخر�قضية�يتعهد�
ّ
ويصبح�عقد�التأم�ن�nغيا�بانقضاء�أسبوعان�بداية�من�يوم�@عrم�بالحكم�ا�تعل

bا�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�ا�ع�PQ)ة.(  

قبل�انقضاء�Hجل�ا�ذكور�أعrه� رمستشفى�الحبيب�ثاملتأم�ن�ا�عنّية�من�قبل�وإذا�تم�إعrم�شركة�ا�

لة�ومضمونة�الوصول�مع�@عrم�بالبلوغ�أو�بأية�وسيلة�أخرى�تعطي�تاريخا�
ّ
وذلك�بمقت�fghرسالة�معل

bم،�بأّن�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�ا�ع�rلم�تف(لم�يف�) ة(ثابتا�لهذا�@ع (اماتهZ[بال)التعاقدّية،�يتم�) ها

�بشهادة�"ي�الغرض�. نعقد�التأم��انقضاء\ع]{اض�عYى�
ّ
nغيا�إnيصبح�عقد�التأم�ن��n�،و"ي�هذه�الحالة

مها�
ّ
  .رمستشفى�الحبيب�ثاميسل

  

    :�ل�oامات�ا�وضوعة�عOى�كاهل�الهيكل�العمومي�:   5الفصل�

ولهذا�الغرض،�يتو�ى�بصفة�. يل]Zم�الهيكل�العمومي�بتوف�{�الظروف�ا�rئمة�©نجاز�ا�حامي��هّمته  - أ

�رسالة� �مع �تضّمن �رفعها �ا�حامي �من �تطلب bpال� �القضايا �مؤيدات �أصول �توف�{�كل خاصة

                                                                                                                                                         
1

في إحدى مكن جمعھا قبل اMعTن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الھيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي 
  .التقاضير اطوأ
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�ا�حامي �من fghمم� م
ّ
�تسل �وصل �مقابل �توضيحية�. التكليف �بمذكرة �وجوبا �ا�لف �يضّمن كما

 .رمستشفى�الحبيب�ثامت�ا�لف�وطلبات�تلخص�معطيا

تمك�ن�ا�حامي�من�ا�عطيات�ا�طلوبة�سواء�من�طرفه�أو�من�طرف�ا�حكمة�أو�الهيئة�أو�الهيكل�  - ب

 .ا�ع��bقبل�موعد�الجلسة،�أو�\جتماع،�بأسبوع�عYى�Hقل

 .ميعدم�نشر�أو�توزيع�تقارير�ا�حامي�وا�ؤيدات�ال�bpقّدمها�"ي�إطار�نيابة�الهيكل�العمو   - ت

قة�با�حامي�أو� رالحبيب�ثام �ستشفى�nيمكن�  - ث
ّ
كشف�ا�عطيات�ا�الّية�وا�ؤيدات�العلمّية�ا�تعل

لسنة��764من�Hمر�عدد��15بشركة�ا�حاماة�ا�تعاقد�معه�طبق�أحكام�الفقرة�Hو�ى�من�الفصل�

2014� �"ي �28ا�ؤّرخ �� �بنيابة��2014جانفي �ا�حام�ن �تكليف �وإجراءات �شروط �بضبط ق
ّ
ا�تعل

�والتعديلية� �والعسكرية �و@دارية �القضائية �والهيئات �ا�حاكم �لدى �العمومية الهياكل

  .والتحكيمية

  :�ل�oامات�ا�وضوعة�عOى�كاهل�ا�حامي�أو�الشركة�ا�هنية�للمحاماة�:  6الفصل�
    

  :يYييل]Zم�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة�بما�

�غ�{� - �الرفض �صورة �و"ي �ا�ستوجبة �القانونّية �@جراءات �بجميع �والقيام �التكليف �رسالة قبول

ا�شاركة�"ي�عقود�@نابات�ال�bpا�¶{ر�يعت¶{�ذلك�نكو�nموجبا�لفسخ�عقد�النيابة�ولحرمانه�من�

�كّل  ��تنظمها �سنت�ن ��ّدة �العمومية �) 02(الهياكل �من �ا�هّمة�تاريختحتسب �بقبوله الذي��رفضه

  .أيام�عمل) 10(بقي�دون�رّد��ّدة�تجاوزت�عشرة�

و"ي�هذه�الحالة�يقّدم�ا�ش]{ي�العمومي�تقريرا�"ي�الغرض�إ�ى�اللجنة�ا�ختّصة��تابعة�ومراقبة�

�طلبات� �"ي �ا�شاركة �من �ا�حاماة �شركة �أو �ا�حامي �حرمان �مق]{ح �يتضّمن �ا�حام�ن نيابة

  . لشأن�وتعلم�الهيئة�الوطنّية�للمحام�ن�بذلكوتتخذ�اللجنة�قرارها�"ي�هذا�ا. العروض

�أو�الهيئات� - �ا�حاكم �أمام �له �نيابته �عند �العمومي �الهيكل �مصالح �عن �للدفاع �الrزمة �العناية بذل

 .القضائّية

حضور�كل�الجلسات�بنفسه�أو�بواسطة�مساعديه،�عند�\قتضاء،�وإعrم�الهيكل�العمومي�كتابيا� -

 .أيام�من�تاريخ�انعقادها�أو�@عrن�عPÏا�من�الجهة�ا�تعّهدةبمآلها�"ي�أجل�أقصاه�ثrثة�

�أو�بدراسة� - �العمومي �الهيكل �بZðاعات �ا�تعلقة �ا�سائل �للنظر�"ي �ا�خّصصة �\جتماعات حضور

 .ا�لفات�ال�bpوقع�تكليفه�PQا�قصد�إبداء�رأيه�ف}Pا�أو�إحاطة�الهيكل�العمومي�ف}Pا

  ولهذا�الغرض،

دعوته�كتابيا�سواء�عن�طريق�الفاكس�أو�ال¶{يد�@لك]{وني�لحضور� راممستشفى�الحبيب�ثيتو�ى��

  .هذه�\جتماعات�وذلك�قبل�انعقادها�و"ي�ح�Z�ّزم��bمعقول 
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م،�من�مشروع�العريضة�قبل�إمضاPÜا�ح�fpتبدي��، رمستشفى�الحبيب�ثامتمك�ن� -
ّ
مقابل�وصل�تسل

بمrحظات�حولها�"ي�أجل�أقصاه�أربعة�أيام� رمستشفى�الحبيب�ثامو"ي�صورة�عدم�إبداء�. رأ�Pا�ف}Pا

�للمحامي� �وإذن �محتواها �عYى �منه �ضمنية �موافقة �ذلك �فيعّد �قبله، �من �تسلمها �تاريخ �من عمل

  بمواصلة�@جراءات�ال�bpيقتض}Pا�القانون 
 

  :طرق�خRص�صاحب�العقد:  7الفصل

  :التالية�ةيتّم�خrص�صاحب�العقد�حسب�الصيغ

  لصاحب�العقدتحويل�إ�ى�الحساب�الجاري� -

 :يتو�ى�الخrص

 .رالحبيب�ثام �ستشفى@دارة�ا�الّية� -

  شروط�الخRص:  8الفصل�

  :دفع�قسط�أّول�عOى�الحساب  1.8

�� �نسبة �للهيكل��%10تسند �و�nيجوز �الحساب �عYى �أول �قسط �بعنوان �PQا �ا�تعّهد �القضّية �أتعاب من

  .طلبا�صريحا�للتمتع�بههذا�القسط�إ�n"ي�صورة�تقديمه� العمومي�منح�صاحب�العقد

 :تقديم�مذكرة��تعاب -2.8

  .بمذكرة�خrص�أتعاب رالحبيب�ثام �ستشفىيتّم�خrص�صاحب�العقد�بناء�عYى�موافاته�

:تسديد�ا�ستحقات -  3.8
1

  

- � �تمك�ن �ثام مستشفىيتّم �\جتماéي� رالحبيب �الضمان �معاليم �خrص �"ي �شهادة �من �نسخة من

وما�يفيد�سrمة�وضعّيته�الجبائّية��والتقاعد�للمحام�ن�الحيطة صندوق وخrص�معاليم�انخراطه�"ي�

  .Hتعابوذلك�وجوبا�قبل�خrص�مسؤوليته�ا�دنّية�و�قيامه�بتأم�ن�

 - � �وأربعون �خمس �أجل �"ي �الصفقة �لصاحب �الراجعة �ا�بالغ �إصدار�Hمر�بصرف �من�) 45(يتّم يوما

 .مستوفية�الشروط�وبعد�التصريح�الحكم�مذكرة�Hتعابتاريخ�إستrم�

و"ي�خrف�ذلك�يتمتع�صاحب�العقد�وجوبا�بفوائض�تأخ�{�تحتسب�ابتداء�من�اليوم�الذي�يYي�  

  ان½Pاء�Hجل�ا�ذكورة�أعrه،

������� �عYى �ثام مستشفىتحمل �والخ¶{اء� رالحبيب �@شهاد �عدول �أجرة �وكذلك �التنفيذ أجر�عدول

  .ا�لكية�العقاريةومصاريف�ال]{سيم�بإدارة�

                                                 
1

على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة العقد قبل اMعTن عن المنافسة  مشروع يكل العمومي التنصيص صلبھيمكن لل
 .اللجوء إلى تجميع اMنابات
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�� �يتحّمل �ثام مستشفىكما �تونس� رالحبيب �منطقة �مجال �خارج �با©نابات قة
ّ
�ا�تعل �التنقل مصاريف

�مراكز�الوnيات �أو�خارج �مخابرPÆم�الك¶{ى �محّل �عّينت �حيث bpال��bpال� �التنقل �مسافة �تتجاوز عندما

"ي�حدود�حاnت�التنقل�الفعلّية�والثابتة�كلم��30لهذا�الغرض��أو�أعضاء�شركة�ا�حاماةيقطعها�ا�حامي�

�@نابة�وذلك�طبقا�للتعريفة�ا�نصوص�
ّ

للمحامي،�شخصّيا،�أو�¿عضاء�شركة�ا�حاماة�ا�تعّهدين�بملف

  .2016أفريل��22بالتجارة�ا�ؤرخ�"ي��والوزير�ا�كلفعل}Pا�بالقرار�ا�ش]{ك�ب�ن�وزير�العدل�

ل�للخ�اقتضتوإذا�ما�
ّ

�التنق
ّ

ل�و@قامة�ضرورة�ا�لف
ّ

ل�الهيكل�العمومي�بتحّمل�مصاريف�التنق
ّ

ارج،�يتكف

  .حصرّيا�"ي�حدود�أّيام�ا�هّمة�دون�سواها�بما�"ي�ذلك�يومي�الذهاب�والرجوع

قة�بالنقل�و@قامة�"ي�الخارج�موضوع�مشروع�
ّ
و"ي�كل�الحاnت،�يجب�أن�تكون�النفقات�التقديرية�ا�تعل

�أ �عYى �مسبقة �وبصفة �وجوبا �يعرض �ملحق �بالفصل �ا�حدثة ��07نظار�اللجنة �Hمر�عدد وذلك��764من

 .من�هذا�العقد�ا�تعلق�با¿تعاب�03بصرف�النظر�عن�الفصل�عدد�

ه�و"ي�صورة�تسبقه�ا�صاريف�من�قبل�ا�حامي�أو�شركة�ا�حاماة،�يتو�ى�الهيكل�العمومي�خrصها�
ّ
�أن

ّ
nإ

مة�من�
ّ
ا�عني�ن�القائم�ن�با¿عمال�موضوع�\س]{جاع�وذلك�عYى�أساس�فوات�{�مثبتة�لهذه�Hعمال�مسل

  .إثر�التثبت�من�القيام�با�همة�عYى�أساس�قاعدة�العمل�ا�نجز
  

  :مّدة�العقد�:  9الفصل�
  

  .تضبط�مّدة�العقد�بـثRثة�سنوات�تبدأ�من�تاريخ�إمضاء�العقد�بxن�الطرفxن

�ولم �العقد �مّدة �إن½Pاء �تاريخ �"ي �جارية �قضايا �وجود �صورة �مهنّية��و"ي �أو�شركة �محامي �تعي�ن يتم

�العمومي �للطلب �العليا �بالهيئة �ا�حدثة �وا�راقبة �للمتابعة �ا�ختّصة �اللجنة �قبل �من فيتو�ى� للمحاماة

صاحب�العقد�مواصلة�هذه�القضايا�وفق�قواعد�العناية�ا�هنّية�وذلك�إ�ى�ح�ن�ان½Pاء�طورها�الجاري،�

  .دون�سواه�والتصريح�بالحكم

 :نفيذ�العقد�ت:  10الفصل�

�للهيكل� �Hحوال �من �حال �بأي �و�nيمكن �بنفسه �العقد �مقتضيات �بتنفيذ �يل]Zم �أن �ا�حامي �عYى يجب

�بالفصل� أو�حدوث�أمر�طارئ�أو�قوة�قاهرة��11العمومي�تغي�{�ا�حامي�\�"ي�الصورة�ا�نصوص�عل}Pا

  .حالت�دون�قيام�صاحب�العقد�بتنفيذ�ال]Zاماته

ا�حامي�إعrم�الهيكل�العمومي�بذلك�كتابيا�و�nيمكنه�مناولة�النيابة�إ�ى�أي��و�"ي�هذه�الصورة�يجب�عYي

  .محام�أخر

� �ا�حامي �تخYي �صورة �العقد(و�"ي ��)صاحب �بالفصل �عل}Pا �ا�نصوص �الحاnت أو��11بخrف

أخر�) ين(تعي�ن�محام��PQدف ا�ستوجبةيّتخذ�الهيكل�العمومي�@جراءات��حدوث�أمر�طارئ�أو�قوة�قاهرة

�س�{�ا�رفضم �nستمرارية �ا�تخYيانا �ا�حامي �عن �عوضا �العام ��)ن(ق �للفصل �تطبيقا �ا�هّمة من��5عن

  .2014لسنة��H764مر�
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ة�Hو�ى�من�الفصل�السادس�"ي�هذه�الصورة�Hخ�{ة�كما�يجب�عYى�الهيكل�
ّ
العمومي�تطبيق�ا�ط

  .لهذا�العقد

  :العقد�فسخ: 11الفصل�

  ،���:،�تفسخ�هذا�العقد،�آليا�"ي�الحاnت�التالية9مع�مراعاة�مقتضيات�الفقرة�Hخ�{ة�والفصل�

 .وفاة�ا�حامي�أو�حل�الشركة�ا�هنية�للمحاماة�أو�@حالة�عYى�عدم�ا�باشرة -

و"ي�هذه�الصورة�يوجه�له�الهيكل�العمومي�. عدم�إيفاء�صاحب�العقد�بال]Zاماته�التعاقدية -

سالة�مضمونة�الوصول�يدعوه�ف}Pا�إ�ى�القيام�بال]Zاماته�"ي�أجل�محّدد��nيقّل�تنب}Pا�بواسطة�ر 

الحبيب� �ستشفىوبانقضاء�هذا�Hجل،�يمكن�. عن�عشرة�أيام�ابتداء�من�تاريخ�تبليغ�التنبيه

ة�Hو�ى�من�الفصل�السادس�لهذا�العقدو  فسخ�العقد رثام
ّ
 .تطبيق�ا�ط

�لدى - �ثبت �ثام مستشفى إذا � رالحبيب �وإهدار�حق �بال]Zامه �العقد �صاحب  مستشفىإخrل

�ثام �أو� رالحبيب �أو�عطايا �وعود �الغ�{�بتقديم �أو�بواسطة �مباشرة �قيامه �أو�ثبت bgíالتقا� "ي

  .هدايا�قصد�التأث�{�"ي�مختلف�إجراءات�إبرام�العقد�وانجازه

طل¯�ا�كتابّيا�من�ويتو+ى�ا�حامي�إرجاع�الوثائق�ال©��بحوزته�Zي�أجل�أقصاه�خمسة�عشرة�يوما�من�

  .قبل�الهيكل�العمومي
  

  :21الفصل�

تغي�{�صاحب�العقد�دون�وجود�م¶{رات�قانونّية�أو�واقعية�ثابتة� رالحبيب�ثام مستشفى"ي�صورة�قرار�

�طبق� �أتعابه�كاملة�ال�bpتحتسب �وجوبا �جارية،�ففي�هذه�الحالة،تصرف�له لذلك�،�"ي�قضّية��nزالت

� �هذه لسنة��79من�ا�رسوم�عدد��40\تفاقية�وذلك�عم�rبأحكام�الفصل�أحكام�الفصل�الثالث�من

ق�بتنظيم�مهنة�ا�حاماة�2011أوت��20ا�ؤّرخ�"ي��2011
ّ
  .وا�تعل

  الحفاظ�عOى�السرية:31الفصل�

يخضع�الطرفان�لكل�\ل]Zامات�العامة� و يكت�bgóكامل�العقد�صبغة�السرية�من�حيث�شروط�التنفيذ

  .السريةا�تعلقة�با�حافظة�عYى�

  ال¨�اهة:41الفصل�

يخضع�كل�ا�تدخل�ن�مهما�كانت�صف½Pم�"ي�تنفيذ�هذا�العقد�لحساب�الطرف�Hول�لÀحكام�التشريعية�

  .وال]{تيبية�ا�تعلقة�بمقاومة�الفساد�وتضارب�ا�صالح

    :فّض�ال¨�اعات:   51الفصل�

ولهذا�الغرض�يتو�ى�. "ي�حالة�نشوب�خrف�"ي�تأويل�أحكام�هذا�العقد،�تبّجل،�وجوبا،�ا�ساéي�الصلحية

�nثام مستشفىأو� � رالحبيب �الفصل fghبمقت� �ا�حّدثة جنة
ّ

�الل �) 7(مكاتبة �Hمر�عدد لسنة��764من

2014�� �"ي �28مؤّرخ �� �بنيا�2014جانفي �ا�حام�ن �تكليف �وإجراءات �شروط �بضبط ق
ّ
�الهياكل�ا�تعل بة
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�سواها� �دون �والتحكيمية �والتعديلية �والعسكرية �و@دارية �القضائية �والهيئات �ا�حاكم �لدى العمومية

  .nق]{اح�تسوية�صلحّية�أو�تقديم�مق]{ح�أخر�لفض�الخrف

ل�الهيئة�الوطنّية�للمحام�ن�لحضور�الجلسة�لفض�الZðاع�ا�عروض�عل}Pا�
ّ
و"ي�هذه�الحالة�تتّم�دعوة�ممث

fبالحس�.    

وبانقضاء�أجل�شهر�من�تاريخ�توصل�اللجنة�بمكتوب�الهيكل�العمومي�دون�فصل�الخrف�ودّيا،�فيمكن�

  .�واصلة�@جراءات�القانونية�ال�bpيراها�للدفاع�عن�حقوقه�لدى�ا�حكمة�ا�ختّصة للطرف�Hك×{�حرصا
  

    :مصـاريف�التسجيل�:  61الفصل�

  .أو�شركة�ا�حاماة�تحمل�مصاريف�التسجيل�عYى�ا�حامي

  :صحة�العقد: 71الفصل�

  رالحبيب�ثام �ستشفى الرئيس�ا�دير�العام إمضائه�من�قبل �nيكون�هذا�العقد�نافذا�إ�nبعد       

 

  :محّل�ا�خـابرة: 81الفصل�

ه�يمكن�¿حد�الطرف�ن�تغي�{�ذلك�بمقت�fgh. عّ�ن�كل�طرف�محل�مخابرته�"ي�عنوانه�ا�ذكور�أعrه
ّ
غ�{�أن

  .عن�طريق�إعrم�بواسطة�عدل�التنفيذرسالة�مضمونة�الوصول�مع�@عrم�بالبلوغ�للطرف�Íخر�أو�كذلك�
  

  .....................................Zي�... ........................حــّرر�بـ

  

  iمضــاءات��

  

  ا�دير�العام                                    

                ا�حـــــــــامي                                                                                         رالحبيب�ثام �ستشفى        

                                  

  أو�  

  تجمع�ا�حامxن�������                                                                                                                                                       

  أو�����������                                                 

  الشركة�                                                                                                                                                                             
  


