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 طلب العروض   األّول: موضوعالفصل 

اختيار   في  العروض  للمحاماة    02عدد  يتمثل موضوع طلب  مهنية  أو شركة  مباشر  محاٍم 
قسطين،  على  المحامين،  موزعين  بجدول  المرّسمين  بين  لسجل  لنيابة  من  الوطني  المركز 

اإلج   المؤسسات بجميع  وسائر  ر والقيام  المحاكم  لدى  عنه  والدفاع  حقه  في  القانونّية  اءات 
 مل.   الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها الع

 امات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.  ز ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللت 
 شروط المشاركة  :2الفصل 

  والتعقيب االستئناف لمحامين المرسمين بجدول المحامين لدىايمكن المشاركة في طلب العروض 
 للمحاماة. المهنية  وللشركاتفي تاريخ صدور طلب العروض 

تأديبي بات  قرار  ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى  
الثالث سنوات   المختّصة خالل  المحكمة  قبل  إلغاؤه من  يتّم  لم  العاجل ما  بالنفاذ  أو محلى 

 . التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض 

حاال إحدى  في  الموجودين  المحامين  مشاركة  يمكن  ال  عليها  كما  المنصوص  المنع  ت 
والت  المرتبطة    راتيببالتشريع  المصالح  تضارب  بسبب  تنشأ  التي  تلك  أو  العمل  بها  الجاري 

أو   التسيير  بأحد أعضاء هياكل  أو  العمومي  الهيكل  المحامي ورئيس  بين  المباشرة  بالعالقة 
للمحامي  المهنّية  الشركة  أعضاء  أو  المحامي  فيها  يكون  التي  تلك  أو  أّي  المداولة  قبل  قد  ن 

 من مرسوم المحاماة.   32خر على معنى الفصل آي مانع  أو أ دعوى ضّد جهة تعمل لديها

 كيفية المشاركة :3الفصل 

العروض طلب  في  المشاركة  المباشر  للمحامي  اتفاقية    يمكن  إطار  في  أو   شراكة منفردا 
 وضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.  

 توزيع طلب العروض إلى حصص  :4الفصل 

 قسطين:  من  يتكّون طلب العروض
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والمرسمين لدى التعقيب في تاريخ   استثناءموّجه إلى جميع المحامين المباشرين دون  ل:وّ القسط األ 
التعقيب  لدى  محامي  األقل  على  تتضمن  أن  على  المحاماة  وشركات  العروض  طلب   صدور 

 . بالمركز الوطني لسجل المؤسسات ومسجلين  محل مخابرتهم بتونس الكبرى  والكائن

الثاني:  لم  القسط  الذين  استثناء  دون  المباشرين  المحامين  إلى جميع  ترسيمهم موّجه  مّدة  تتجاوز 
العروض تاريخ صدور طلب  في  سنوات  مّدة خمس  بتونس    والكائن  باالستئناف  مخابرتهم  محل 

 . بالمركز الوطني لسجل المؤسسات ومسجلين الكبرى 

قبل   من  المحّدد  التقديري  المالي  حجمها  مبلغ  يتجاوز  ال  التي  أنواعها  بمختلف  القضايا  ويشمل 
ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة   مئة ما قدره    المركز الوطني لسجل المؤسسات

 لكامل مّدة التكليف. 
 سحب ملف طلب العروض:   :5الفصل 

نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة   المركز الوطني لسجل المؤسساتيرسل  
تاريخ اإلعالن عن طلب  قبل    أيام على األقل  3إلى المنافسة إلى الهيئة الوطنية للمحامين  

 https://avocat.org.tnالعروض بهدف نشره على موقع الهيئة 

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

المذك الموقع  كعلى  يمكن سحب  كما  للمحامين    راسور.  الوطنية  الهيئة  موقع  من  الشروط 
 home.registre-entreprises.tnالمركز الوطني لسجل المؤسساتأوموقع واب 

  للمركز  المركزي   الضبطمكتب  لدى  س الشروط مباشرة  كراسحب  يمكن  وباإلضافة إلى ذلك،  
 تونس.   1بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة نهج  01والكائن بعدد  الوطني لسجل المؤسسات

 صلوحية العروض: 6الفصل 

المشارك وعشي يصبح  مائة  لمدة  تقديمها  بمجّرد  بعروضهم  ملزمين  يوما(  120)يوما    رون ن 
 من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. ابتداء

 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
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 ومالحق ملف طلب العروض:   تالتوضيحا :7الفصل 

أقصاه عشرة أجل  في  إيضاحات  كتابيا  يطلب  أن  لكل مشارك  تاريخ    (10)  يمكن  من  أيام 
 العروض. نشر اإلعالن عن طلب  

والتوضيحات   اإلجابات  يتضّمن  االقتضاء،  عند  العروض،  طلب  لملف  ملحق  إعداد  ويتّم 
ويوجه إلى جميع ساحبي كراس  ن،  ي ت التي يطلبها المترشح االمتصلة بالمالحظات واالستفسار 

يتجاوز خمسة التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض    (05)  الشروط في أجل ال  أيام قبل 
االستمارة  في  المبّين  للمحاماة  المهنية  للشركة  أو  للمحامي  اإللكتروني  البريد  عبر  وذلك 

الثانية من الفصل    راس اإللكترونية لسحب ك بالفقرة  إليها  من األمر عدد    4الشروط المشار 
اءات تكليف  ر المتعلق بضبط شروط  واج   2014جانفي    28المؤرخ في    2014لسنة    764

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

المعطيات التكميلّية إلى المترشحين  ، عند االقتضاء،  المركز الوطني لسجّل المؤسساتيوّجه  
ك سحبوا  عشرة راالذين  أدناه  أجل  في  العروض  ملف طلب  توضيح  مزيد  قصد  الشروط   س 

بالخاصيات    (10) التكميلية  المعطيات  هذه  تمس  أال  على  العروض  تقديم  أجل  انتهاء  قبل 
 والمعايير الفنية والجوهرية.  

 المالية:  تلضمانا ا :8الفصل 

المتعلقة بتنظيم الصفقات   التراتيبيعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها  
 العمومّية.  
 الشروط:   سا كر : الطعن في 9الفصل 

المضمنة   البنود  اعتبر  محتمل  مشارك  لكل  الواردة   الشروط  سبكرايمكن  لألحكام  مخالفة 
بالفصل    2014لسنة    764باألمر عدد   المحدثة  اللجنة  لدى  يتظلم  من نفس األمر    07أن 

خالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة  ض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه اإل بتقديم مطلب في الغر 
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أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل  (  10)في أجل أقصاه عشرة  
 أيام.   (10)أيام في الحاالت التي يحدد فيها أجل قبول العروض بعشرة ( 5)إلى خمسة  

إلى   العريضة  من  نسخة  بالتظلم  توّصلها  وبمّجرد  اللجنة  لسجل  تحيل  الوطني  المركز 
 بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.   المؤسسات

اءات حتى  ر ارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلج ر اتخاذ قيمكن للجنة قبل  
 البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.  

أيام  عمل من  (10) في أجل أقصـاه عشـرة    رارهاقبة ومتابعة نيابة المحامين قراتتخذ لجنة م
المطلوبة وفي غياب ذلك    المركز  بإجابة تاريخ توصـلها   الوثائق واإليضـاحات  مرفقة بجميع 

 .راءاتتعليق اإلج رار يرفع ق

 طريقة تقديم العروض :10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

( بالفصل  المبّينة  اإلدارّية  والوثائق  الفني  العرض  ظرفين  11ُيضمَّن  في  الكّراس  هذا  من   )
 يدرجان في ظرف ثالث خارجي يكتب عليه عبارة: ومختومين   منفصلين 

 02/2023"ال يفتح طلب عروض عــدد 
المركز الوطني لسجل اختيار محامي مباشر أو شركة مهنية لمحامين لنيابة 

 " 2026 -2023للسنوات  المؤسسات 
السريع   البريد  طريق  عن  أو  الوصول  مضمون  البريد  طريق  عن  العروض  توّجه  أن  يجب 

مباشر  الضبطأوتسّلم  مكتب  إلى  لسجل  التابع    المركزي   ة  الوطني   الكائن المؤسسات  للمركز 
بــ   البحيرة  01مقّره  بحيرة طوبا، ضفاف  أجل    تونس،  1نهج  في  وذلك  إيداع،  مقابل وصل 

 (. 00و 14س)  الثانية ظهراعلى الساعة  2023مارس  21أقصاه يوم الثالثاء 

 العروض.كما يقصى بصفة آلّية: يقصى كّل عرض مخالف لشروط طلب 
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الوصول - تاريخ  لتحديد  يعتمد  الغرض  ولهذا  اآلجال.  بعد  ورد  الضبط    كّل عرض  مكتب  ختم 
 . للمركز الوطني لسجّل المؤسسات المركزي 

يتّم رفعها    ولمكّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشارك على بنود كّراس الشروط   -
 المركز. خالل األجل االضافي الممنوح له من قبل 

 كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة.  -
 بتعويض.  وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة

طب  التعهد  وثيقة  ذلك  في  بما  بالحبر  بكاملها  العروض  تحّرر  أن  بكراس يجب  الملحقة  للنماذج  قا 
 ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.  الشروط
 الوثائق المكّونة للعرض: : 11الفصل

 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية:  
 : اإلداريةالوثائق  -1

 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة  ع/ر 

1 

 --- كراس الشروط

ختم وإمضاء المشارك على كّل 

صفحة وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع  

 بيان التاريخ. 

2 
 وثيقة التعّهد 

بالملحق طبقا لألنموذج المدرج 

 ( 1عدد )

إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ. 

3 
 بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 2عدد )

إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ. 

4 

 الوضعية الجبائية 

يتم التثبت من الوضعية الجبائية  

للمشارك عبر موقع الواب التابع  

 E-Situationلوزارة المالية )

fiscale)  وذلك خالل جلسة

 .فتح العروض 

يجب أن تكون الوضعية الجبائية  

للمشارك مسواة طبقا للتراتيب 

 الجاري بها العمل. 

شهادة انخراط بصندوق الحيطة  5

 والتقاعد للمحامين 
 الشهادة. نسخة من

ممضاة من قبل الشخص المفّوض له 

 وختمها مع بيان التاريخ. 
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شهادة مهنية في ترسيم بجدول  (2 6 (1

 المحامين 

أو قرار ترسيم الشركة المهنية  

 للمحاماة بجدول المحامين.  

أصل الشهادة المهنية أو نسخة 

منها أو من قرار ترسيم الشركة 

 المهنية للمحاماة. 

الكاتب العام للهيئـة  إمضاء العميد أو 

أو رئيس الفرع الجهوي دون سواهم  

 وختمه مع بيان التاريخ. 

شهادة االنخراط بالصندوق الوطني   (4 7 (3

 للضمان االجتماعي   

)بالنسبة للمعاونين واألعوان( أو   

تقديم تصريح على الشرف بعدم 

 االستعانة بمعاونين أو أعوان.

 نسخة من الشهادة.

لعام  إمضاء الرئيس المدير ا

للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي أو من الشخص المفّوض  

 له وختمه مع بيان التاريخ. 

8 
عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة  

 والمهنيّة 
 نسخة من العقد 

إمضاء الرئيس المدير العام لشركة 

التامين أو من الشخص المفّوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ. 

يلتزم بموجبه تصريح على الشرف  9

المشارك بعدم القيام مباشرة أو 

بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا  

أو هدايا قصد التأثير في مختلف 

إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

 المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 3عدد )

إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ. 

دّمه المشارك تصريح على الشرف يق (6 10 (5

بأنّه لم يكن عونا عموميا لدى 

المركز الوطني لسجل المؤسسات، 

أو مضت عن انقطاعه عن العمل به 

 مدّة خمس سنوات على األقّل. 

وفي خالف ذلك، يجب تقديم 

الترخيص أو نسخة منه أو نسخة من  

مكتوب اإلعالم )حسب الحالة( طبقا  

للتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة 

من األمر عدد  5كام الفصل منها أح

  28المؤّرخ في  1998لسنة   1875

المتعلق بضبط  1998سبتمبر 

الشروط واإلجراءات المتعلّقة بإسناد 

الموظفين العموميين ترخيصا 

لممارسة نشاط خاص بمقابل له 

 عالقة مباشرة بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 4عدد )

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر 

 لوثيقة مع بيان التاريخ. ا

 

 

تصريح على الشرف بعدم الوجود   (8 11 (7

 في إحدى

الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها  

 من كّراس الشروط 2بالفصل  

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (5عدد   )

إمضاء المشارك وختمه مع بيان  

 التاريخ.
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 العروض: الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم اعتمادها في فرز  -2
 

 بيان الوثيقة  ع/ر 
العمليات 

 المطلوبة 
 واجبات المشارك

1)  
تصريح على الشرف بصّحة البيانات والمراجع  

نة بالعرض.  العاّمة و/أو الخصوصيّة المضمَّ

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 6عدد )

إمضاء المشارك وختمه مع 

 بيان التاريخ. 

التزام لكل محام مشارك )منفرد أو في إطار شركة   (2

مهنية للمحاماة( بنيابة المركز الوطني لسجل  

المؤسسات والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في  

حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات 

 والتعديليّة.  ،واإلداريةالقضائية، والتحكيميّة، 

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 7)عدد 

إمضاء المشارك وختمه في  

 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ. 

 

قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي   (3

المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة  

بالنسبة األخيرةللمحاماة خالل الخمس سنوات 

 . للقسط األّول

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 8عدد )

إمضاء المشارك وختمه في  

 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ. 

 
قائمة المراجع المبيّنة لتجربة المحامي في نيابة  

الهياكل العموميّة أو األشخاص الطبيعيين أو 

المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث 

إلى تاريخ فتح   2020جانفي 1سنوات األخيرة )من  

 .قسط الثانيبالنسبة للالعروض( 

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 9عدد )

المشارك وختمه في  إمضاء 

آخر الوثيقة مع بيان التاريخ. 

يقدّم المحامي المترشح نسخة 

من شهادة المشاركة في الدورة 

 المعنية. 

 

 

العلميّة وقائمة الدورات التكوينية   الشهائد 

المتخصصة الستكمال الخبرة والدارسات 

 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 10عدد )

نسخة طبق األصل من الشهادة 

العلمية ونسخ من شهائد  

الدورات التكوينية ونسخة من 

كل دارسة أو مقال أو بحث مع 

العلميّة  ذكر عنوان المجلة 

 وسنة النشر

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات   (5

الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر 

  ،واإلدارية،والتحكيميّةالهيئات القضائية،  

 والتعديليّة.

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 11عدد )

إمضاء المشارك وختمه في  

 التاريخ. آخر الوثيقة مع بيان 

6)  
مشروع عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو 

الوطني   والمركز الشركة المهنيّة للمحاماة من جهة،

 لسجل المؤسسات من جهة ثانية 

طبقا لألنموذج  

المدرج بالملحق 

 ( 12عدد )

إمضاء صاحب العرض 

)محام منفرد أو وكيل شركة 

مهنية للمحاماة( وختمه في  

 الوثيقة مع بيان التاريخ. آخر 
 

تقييم  مالحظة:   ضمن  تندرج  والتي  الفنية  الجوانب  صلب  عليها  المنصوص  المالحق  تقديم  عدم  يمّثل 
بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن    للمركزالعرض سببا موجبا لإلقصاء اآللي للعرض ويجوز  
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بيانات   أيام من تاريخ جلسة فتح العروض، كتابيا استكمال  07يطلب عند االقتضاء، في أجل ال يتجاوز  
 ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. 

 وف: ر فتح الظ: 12الفصل 

لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر  المركز الوطني لسجّل المؤسساتتحدث لدى 
 اإلعالن عن طلب العروض.   المدير العام قبل من 

المنافسة  إلى  الدعوة  بنص إعالن  المحّددْين  والمكان  التاريخ  في  العروض  فتح  وتعقد جلسة 
 لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.  

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.  

ن المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب. كما  ال يسمح للحاضري  •
ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضـهم أو إدخال أّي إضافات عليها.     ال يخوَّ

 واردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض.  الال تفتح إاّل العروض  •

الشـ يتمّ  - ال  للتسـلسـل  طبقا  الفتح  عملّية  في  العروضروع  قبول  لتاريخ  بفتح    زمني  وذلك 
 الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة. 

الوثائق   - بوجود  التصريح  على  واالقتصـار  الفّني  العرض  على  المحتوي  الظرف  فتح 
 المطلوبة دون تعدادها.  

 ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  :13الفصل 

يسـحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل   ترّشـحه في طلب عروض أن  قّدم  الذي  للمحامي  يمكن 
أو عن طريق البريد مع اإلعالم  وطني لسجل المؤسسات  المركز التسـليم، يقّدم مباشـرة إلى  

من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من    أيام(10)بالبلوغ في أجل أقصـاه عشـرة
 . المركز الوطني لسجل المؤسساتقبل 
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ويبقو  التقييم،  أعمال  في  االعتبار عروضهم  بعين  تؤخذ  األجل،  هذا  ملزمين    ن وبانقضاء 
 بها.  

 غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه  

بالفصل   عليها  المنصوص  المختّصة  للجنة  األمر    07المترّشح  بهدف 2014لسنة    764من 
ت  صورة  وفي  عليه.  المحام  راجعالموافقة  أو  المحاماة  شركة  أو  المتعهد ي المحامي  في  ي ن  ن 

شاتف  إطار التي  رااق  العروض  في طلبات  المشاركة  من  يحرم  الفتح،  عملية  إتمام  وبعد  كة 
الهياكلتنظمها   سنتين    كّل  لمّدة  ت (  02)العمومية  تاريخ  الحالة، من  جعه  راتحتسب، حسب 

عدم الرّد من  تاريخالكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من  
بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة أيام    المركز الذيطرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل  
 عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.  

 تقييم العروض :14الفصل 

بالفصل   إليها  المشار  الخاّصة  اللجنة  قبل  من  العروض  فتح  هذا   12بعد  من 
 اللجنة وجوبا:    الكّراس،تقصى

بهدف   - العارض  قبل  من  تعميرها  المستوجب  المالحق  إحدى  تتضّمن  لم  التي  العروض 
 .  اعتمادها للتقييم الفني

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

العروض التي يتولى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة   -
 جّمع. سواء في إطار فردي أو م

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

أو    07يتجاوز   السريع  البريد  طريق  عن  وذلك  الظروف  فتح  جلسة  تاريخ  من  عمل  أّيام 
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بمكتب ضبط    بإيداعها المؤسساتمباشرة  لسجل  الوطني  تقصى عروضهم    المركز  حتى ال 
 مبدأ المساواة بين المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.   رامبشرط احت 

 boc@e-rne.tnااللكتروني بالعنوان التالي:كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد 

على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها عن طريق البريد السريع. ويعتمد  
 في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. 

ال يتّم إال   فاّن اسـتبعادهموبخصـوص المحامين الذين صـدرت في شـأنهم عقوبات تأديبّية، 
مّؤرخ في   2014لسـنة  764قبة والمتابعة المحدثة بمقتضـى األمر عدد راالممن قبل لجنة 

العمومية   بنيابة الهياكلتكليف المحامين    شـروط واجراءاتتعلق بضـبط الم2014جانفي 28
لدى المحاكم، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسـيق مع الهيئة الوطنية للمحامين  

 .  2014جانفي  28مؤرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 

   وتتولى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالية: 

 : األول القسط التعقيب  لدىباختيارمحام: منهجّية تقييم العروض المتعلقة  1.14

                      تقييم   02/2023تتوّلى اللجنة الخاصة بفتح وتقييم العروض الخاصة بطلب العروض عدد         

 العروض بالنسبة للقسط األول وفقا للمراحل التالية:            

الّذاتّية  (1 والّسيرة  الّشرف  على  الّتصاريح  في  المبّينة  المعطيات  أساس  على  العروض  وترتيب  تقييم 
وطبقا   العروض  طلب  بملف  عليها  المنصوص  المالحق  وبقية  المترّشحين  قبل  من  الممضاة 

 له. للمعايير والمقاييس المعلنة أسف
اللجن  (2 والمتابعة تقرير  إعداد    ة تتولى  بالمراقبة  المختّصة  الّلجنة  إلى  توجيهه  يتّم  الغرض  في  تقييم 

الفصل   عليها طبقا ألحكام  الاّلزمة  المراقبة  العمومي إلجراء  للطلب  العليا  األمر   10بالهيئة  من 
الّلج 2014مارس    13المؤرخ في    2014لسنة    1039عدد   المذكورة . وإذا ما اقتضت أعمال  نة 

بخصوص   به  التصريح  تم  ما  حول  إضافية  مؤيدات  أو  بالتصاريح  المضمنة  المؤّيدات  طلب 
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المركز الوطني المؤهالت العلمية والمهنية، فإّن هذا الطلب يوّجه إلى المشاركين المعنيين من قبل  
 المؤسسات. لسجل 

الشركة   أو  المحامي  الختيار  وترتيبها  العروض  تقييم  للمحامينيتّم  على    المهنّية  حصريا،  باالعتماد، 
 المقاييس التاليــة: 

 وتقصى وجوبا: 

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -
فترة اإلمهال  - انقضاء  الصفقة بعد  للمشاركة في  المطلوبة  الوثائق اإلدارية  تنقصها  التي  العروض 

 من هذا الكراس.  11والمحّددة في الفصل 
 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -
 الصفقة. العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس -

تأديبّية، فإّن   ورفض ترّشحاتهم   استبعادهموبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات 
  28مؤّرخ في    2014لسنة    764ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  

 العدد
 معايير الفرز 

العدد األقصى 
 المسند 

 نقطة  50 المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 1

 نقطة  20 المؤهالت العلمّية للمحامي   2

ــة للمحــامي أو شــركة  3 المحامــاة مــن قبــل الهياكــل حجــم المهــام الموكول
 العمومّية وعددها

 نقطة  30

 نقطة  100 المجمــــــوع العـــــام



 

13 

 

المحاكم    2014جانفي   لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلق 
والتحكيمية والتعديلية  والعسكرية  واالدارية  القضائية  المهنية  والهيئات  وضعّياتهم  في  بدّقة  التثّبت  بعد   ،

 المذكور آنفا.من األمر  15بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 إسناد األعداد : 2.14

سنوات   -أ الخمسة  خالل  للمحامين  المهنّية  الشركة  ألعضاء  أو  للمحامي  العامة  المراجع 
 نقطة(:  50)األخيرة

 كيفية إسناد األعداد:. 1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل الخمس  

 إلى تاريخ تقديم العروض.  2018سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
التقيد  في صورة تقديم عرض في إطار شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف األ عضاء مع وجوب 

 بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول التالي،  
نصوص   من  عّينة  من  نسخ  اعتماد  يتم  بها،  المصّرح  المراجع  بعنوان  المسند  العدد  احتساب  وبهدف 
األحكام بعد معالجتها من قبل المشارك بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية  

 على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. التعرف
 40ما بين  عدد اإلنابات لدى المحاكم 

إنابة  50و
خالل الخمسة  
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب  

 العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات  
لتاريخ  السابقة 

 طلب العروض 

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

العدد المسند بعنوان المراجـع 
 العامة

10 20 30 40 50 

 
 



 

14 

 

 تقديم العّينات من المؤّيدات:  . صيغ2أ.
المشارك إلمضاء  والعاّمة   تبعا  الخصوصّية  بالتجربة  المتعّلقة  البيانات  بصّحة  الشرف  على  للتصريح 

 (، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها. 6)الملحق عدد 
حس التكليف  رسائل  أو  اإلنابات  عّينة  يتولى تعتمد  عامة  وبصفة  العروض.  طلب  في  المشارك  يراه    بما 

 المشارك تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة. 

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال. 

 نقطة(:  20)للمحامي المؤّهالت العلمّية   -ب
إلــى الخبــرة المتميــّزة فــي  وباالستناديهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة 

، مــن ناحيــة، وإلــى المــؤهالت العلميــة للمتعهــد المركــز الــوطني لســجل المؤسســاتالميدان المطلــوب مــن قبــل  
 من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب.  -
 أعضاء شركة المحاماة. -

التكوينّية   الدورات  التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد  العلمّية  إضافة إلى الشهادات 
 على النحو التالي: التي تلّقاها أو شارك فيها 

آلية   - بصفة  في    05تسند  متخّصصة  تكوينية  دورة  بنجاح  تابع  أو  فعليا  شارك  متعهد  لكّل  نقاط 
الخبرة المهنّية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس    الستكمال إطار دورات التكوين المستمّر  

 (. 10لعنوان عشرة )بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا ا
في إطار أنشطة   ( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها المشارك01تسند نقطة واحدة )  -

 (. 10الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )
 نية. إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المشارك نسخة من شهادة المشاركة في الدورة المع
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  30للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية وعددها )  لةو الموكحجم المهام   -ت
 نقطة( 

المحامي   يكون  ما  بقدر  لذلك  المتفّرغين.  للمتعهدين  فرص  أكثر  إعطاء  إلى  المعيار  هذا  يهدف 
العنوان    المشارك بهذا  إليه  المسند  العدد  يرتفع  ما  بقدر  للمهّمة  على  متفّرغا  وذلك  بالعكس  والعكس 

 النحو التالي: 
يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ     -

 نقاط.  10تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
اف في تاريخ  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئن   -

 نقاط.  10تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو ذات معنوّية أو مادّية خاصة   -

 نقاط.  10لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
 منهجّية تقييم العروض الخاّصة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف :  3.14

 : )القسط الثاني( سنوات 5

عدد   العروض  بطلب  الخاصة  العروض  وتقييم  بفتح  الخاصة  اللجنة  العروض   02/2023تتوّلى    تقييم 
 للمراحل التالية:   وفقا الثاني لقسط ل بالنسبة

الّذاتّية  - والّسيرة  الّشرف  على  الّتصاريح  في  المبّينة  المعطيات  أساس  على  العروض  وترتيب  تقييم 
وطبقا   العروض  طلب  بملف  عليها  المنصوص  المالحق  وبقية  المترّشحين  قبل  من  الممضاة 

 للمعايير والمقاييس المعلنة أسفله. 
اللجن  - الّلج   ة تتولى  إلى  توجيهه  يتّم  الغرض  تقييم في  بالهيئة إعداد  والمتابعة  بالمراقبة  المختّصة  نة 

الفصل   ألحكام  طبقا  عليها  الاّلزمة  المراقبة  إلجراء  العمومي  للطلب  عدد   10العليا  األمر  من 
. وإذا ما اقتضت أعمال الّلجنة المذكورة طلب 2014مارس    13المؤرخ في    2014لسنة    1039

م أو مؤيدات إضافية حول  بالتصاريح  المضمنة  المؤهالت المؤّيدات  به بخصوص  التصريح  تم  ا 
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قبل   من  المعنيين  المشاركين  إلى  يوّجه  الطلب  هذا  فإّن  والمهنية،  لسجل  العلمية  الوطني  المركز 
 المؤسسات.

 يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي باالعتماد، حصريا، على المقاييس التاليــة: 
 العدد األقصى المسند  معايير الفرز   العدد   

  نقطة  50(سنوات  5مّرسم باالستئناف لمّدة  اقل من )العامة للمحاميالتجربة  1

 نقطة   30 للمحامي المؤهالت العلمّية  2

 نقطة    20 تجربـة المحـامي في نيـابـة الهيـاكـل العمومّيـة أو األشخـاص الطبيعيين أو   3

 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة  

 : إسناد األعداد:  -144.

 :       (نقطة   50) سـنوات  5مرّسـم باالستئناف لمّدة اقل من ال التجربة العامة للمحاميأ/ 

 رسيم بقسم االستئناف. ة ت نقاط بعنوان كل سن  10تحذف 

 : (نقطة  30)  والتكوين الستكمال الخبرة المؤّهالت العلمّية للمحاميب/ 

مرحلة ثالثة أو شهادة  دكتوراهشهادة  في القانون  الدكتوراهشهادة 
 الماجستير 

 الشهادة العلمّية 

 العدد المسند 5 10

 الدوراتإضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:  

تكوينية   بنجاح دورةنقاط لكّل محام شـارك فعليا أو تابع  (  05خمسة)  تسـند بصـفة آلية  -
ت التكوين المسـتمّر إلسـتكمال الخبرة المهنّية التي تنظمها امتخّصـصـة في إطار دور 

سـقف النقاط بهذا العنوان   غلى للمحامين ويبلالهيئة الوطنية بالتنسـيق مع المعهد االع
 .(10)عشرة 

 نقطة  100 المجمــــــوع العـــــام
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لكّل مشـاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطار  (  01)واحدة  تسـند نقطة  -
 (5)قف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط سـ  غأنشـطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبل

ت، يقّدم المحامي المترشـح نسخة مطابقة  راالعلمّية والمشاركة في هذه الدو  إلثبات الشهائد
 لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.  

 

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين  ج/ 
 ( نقطة 20)الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة 

 01تسـند األعداد بخصـوص هذا المعيار حسـب عدد اإلنابات التي سـبق للمحامي التعهد بها من 
 ض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:   إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العرو 2020جانفي 

 إنابة  30أكثر من 
  30و  21ما بين 

 إنابة 

  20و  11ما بين 

 إنابة 
  إنابات 10و  0ما بين

20 15 10 05 
العدد المسـند  

 المراجع بعنوان 

 

 صيغ تقديم العّينات من المّؤيدات:   -ج 

ي  التكليف حسبما  أو رسائل  اإلنابات  عّينة  العروض.    راه تعتمد  المشارك في طلب  المترشح 
وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع  

 اإلنابة وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.  

 حمايةتحفظ  ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسـب السـنوات وحسـب طبيعتها بطريقة  
في   المهني  والّسـر  الشـخصـّية  ممغنطة المعطيات  وسـائل    اقراص  في  كذلك  أو  ليزرّية   ظ حفأو 

 التجهيزات المستعملة مواصفات تتالءم مع  لطبقا  فيها الّضمانات الفنّية الستغاللها    راعىت إلكترونّية  
 في المجال وذلك لتقديمها ضمن عرضه.  

 : والتقييم سير أعمال لجنة الفتح : 31.4

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو التالي:  
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تقييم العروض وترتيبها على أسـاس المعطيات الممضـاة والمبّينة   الفتح والتقييم تتولى لجنة  •
  يدات وطبقابالمؤ وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب العروض المدعومة  بالعرض

 الشروط.   راسللمعايير والمقاييس المعلنة بك

من قبل كافة أعضاءها بأسمائهم  ى تضـّمن اللجنة أعمالها بتقرير تقييم العروض ممض  •
 وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته. 

تقييم    المركز الوطني لسجل المؤسساتيتولى   • بعـد االنتهـاء من هذه األعمـال توجيـه تقرير 
و )العروض ورقّية  أصـلّية  ويكون    إضـافة(  رقميةنسـخ    7نسـخة  العروض  أصـول  إلى 

قبل   العروض ممضاة من  تقديمية لطلب  بمذّكرة  للمركزمصحوبا  العام  اللجنة    المدير  إلى 
ل أقصـاه  لمراالمختّصة  أجل  في  العمومي  للطلب  العليا  بالهيئة  والمتابعة  من    20قبة  يوما 

 قبة الالزمة عليها.  اء المر اتاريخ فتح العروض إلجر 

اإللكتروني   العنوان  على  كـامال  الملف  إرسال  هـذا  مع  بـالتوازي  التالي  ويمكن 
haicop@pm.gov.tn 

 :  تعيين المحامي أو شركة محاماة : 15الفصل

 قبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام  اتجري اللجنة المختّصـة للمتابعة والمر 

عدد    7الفصل   األمر  في    2014لسـنة    764من  على  امر   2014جانفي  28والمؤرخ  قبتها 
اللج جر إ  عيةرش   منومصـداقيتها وشفافيتها. وتتأكد  ،وترتيب العروض  ،المنافسةء إلى  و اءات 

المقبولة   وتتّثبت  لشروطهاالصبغة  المعتمدة    من.  التقييم  مقاييس    المركزقبل    منمطابقة 
 االقتضاء. وط وتعيد النظر فيها، عند شر اس الكر لمقتضيات  

ق المذكورة  اللجنة  توّجه  األعمال،  هذه  من  االنتهاء  المحار وبعد  تعيين    المركز إلى    ينمار 
 لتنفيذه. 
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 العقد:  المنافسة وامضاء: نشر نتائج الدعوة إلى 16الفصل 

اإلنابة على لوحة   يعلى عقد  ين وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسـة واسـم المتحصـل المركزينشر 
إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب الخاص به عند االقتضـاء.ويوجه هذا اإلعالن إلى  

ل  الهيئة الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقية المشـاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بك
 وسيلة مادّية أو المادّية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.  

قبة المحدثة بالهيئة  ااإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمر  راريمكن الطعن في ق
والمؤرخ في   1420لسـنة   764من األمر عدد  7العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـل 

 ة.  لدى المحكمة المختّص  2014جانفي  28

 لنموذج المصـاحب لهذا. ل اطبقإمضـاء العقد المحرر باللغة العربية   ينيجب على المحامي
ويمكن إضـافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضـرورة توضـيحها وذلك حسـب مقتضـيات وواقع  

 دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.    المركزنشاط 

اءات الضرورية ر وعلى إثر المصادقة على العقدوامضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلج 
 م اإلذن بذلك.  لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسل

المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم    نكول إال أّنه، في صورة  
تحتسب   ( 02)   الهياكل العمومية لمّدة سنتينكلّ من المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها 

 أيام عمل.   (10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاريخمن  
قبة  اخاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومر   اتقرير   المركزوفي هذه الحالة يقّدم  

حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات    حنيابة المحامين يتضّمن مقتر 
 ها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك.  قرار العروض. وتتخذ اللجنة  

المؤسساتلى  يتو  لسجل  الوطني  أيام    المركز  سبعة  أجل  في  وذلك  النيابة  عقد    منإمضاء 
البيانات     مناللجنة ببطاقة إسناد عقد النيابة تتض فاة  موا  عليه   اللجنة ويتعينار  ر ق  غ تاريخ تبلي 

 بالعقد.   ا عليه  ص صو والمعطيات المن 

 

 

 



 

20 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 المالحق



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هد: وثيقة التع 1ملحق عدد 

 عامة حول المشارك   بطاقة ارشادات: 2ملحق عدد 

 

 التعيين ومراحل  انجاز المهّمة    مختلف اجراءات: تصريح على الشرف بعدم التاثير في 3ملحق عدد 

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

من  4: تصريح على الشرف بعدم الوجود في  احدى الحاالت االقصائّية المنصوص عليها بالفصل  5ملحق عدد 
 كّراس الشروط  

 العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض   البيانات والمراجع: تصريح على الشرف بصّحة 6ملحق عدد 

او اعضاء ( جّمعتصورة  في)او المحامين المباشرين (المنفرد): التزام المحامي 7ملحق عدد 
ئر الهيائت القضائّية  العمومي لدى المحاكم و سا المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكلالشركة 

 واالدارّية والتعديلية  والتحكيمية

  

او للمحامين المنتمين   (في حالة مجمع): التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين المباشرين 8ملحق عدد 
 (من تاريخ الترسيم  الى تاريخ فتح العروض)للشركة المهنّية للمحاماة  

 (سنوات  5يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف ): 9ملحق عدد 

   

 لمبّينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية او االشخاص الطبيعيين او المعنويين قائمة المراجع ا

 ض( الى تاريخ فتح العرو 2020جانفي1من )الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات االخيرة

العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات   : الشهائد10ملحق عدد 
 والمقاالت والبحوث المتخّصصة. 

 ): قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّيةلدى المحاكم خالل الثالث سنوات   االخيرة 11ملحق عدد 
 (بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام وتكوين متخصص

  

 12ملحق عدد 
: عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر او مجمع المحامين المباشرين او الشركة المهنّية للمحاماة ، والهيكل  

 عمـومي. 
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 1ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد   

 ( ذكر القسط المترشح فيه ).............................
 

أسفله   - الممضي  واللقب  )إني  االسم 
 .......................................... ...................1(والصفة

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

 لسنة........................... ........ .....عدد: .......... التقاعد تحت المنخرط بصندوق الحيطة و  -

 ..........................  ..................................(ذكر العنوان بالكامل)المعّين محل مخابرته بـ -

 بصفتي...............................................  -

 نابة المحامي:  اوالمكّونة لملف طلب العروض المتعلق ب  ذكرهاوبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي 

 ملف طلب العروض.  (1)

 . زاموثيقة التعهد التي تمثل وثيقة االلت (2)

 عقد النيابة. (3)

 وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.  

 أتعّهد وألتزم بما يلي:  

 .  ظقبول المهّمة المسندة لي دون تحف (1

انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله، مقابل األجرة المحّددة طبق    (2
 بنود العقد. 

قدرها  (  3 مدة  الصفقة خالل  المحاكم موضوع  لدى  باإلنابات  الخاّصة  التقارير  يوماتسليم  تاريخ    ثالثون  من 
 اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد. 

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.   (120)اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  (4

أشهد أنني لست أو أّن  الشركة التي أمثلها ليست في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني.  وفي  (  5
نه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك. يدفع  إ صورة ثبوت خالف ذلك، ف

 أو البريد:   المفتوح بالبنك إلى الحساب  الصفقة وتحويلهاالمستوجبة بموجب عقد  غالهيكل العمومي المبال

................................................................................ ....................... ... 
 ( ذكر الهوّية البنكية أو البريدية)................ ............................................تحت عدد:  

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

 (إمضاء وختم المشارك)

 
المجمع  1 وكيل  أسفله بصفتي  الممضي  إني  تدرج عبارة   قبل مجمع،  العرض من  تقديم  المجم)في صورة،    إدراج دون     ع(ذكر 

 لدى صندوق الحيطة والتقاعد.   لالنخراط البيانات المتعلقة 
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 2ملحق عدد

 

 )القسط عدد .....(بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 
 
 
 
 

 ........................   . االسم واللقب أو إسم شركة المحـاماة.........................................

     : التعقيب  أو  اإلستئناف  قسم  في  الترسيم  تاريخ 
........................................ .................... 

المقّر     عنوان 
.........................................................................   .................... 

قع واب وفقا لإلجراءات القانونيةّ:  موقع الواب إذا كان للمحامي مو عنوان    

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

 ..... .................................................اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة....................... العنوان

 ......................................................................... : رقم المعرف الوحيد بالسجّل الوطني للمؤسسات 

إلمض المفوض  و  الشخص  اللقب  و  )االسم  العرض  وثائق  اء 
 ............  (الصفة

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

 

 (إمضاء وختم المشارك)

 

 
 
 
 
 
 
 

 في صورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، يجب على كّل عضو تقديم الوثيقة الخاّصة به.   :مالحظة
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 3ملحق عدد   

 

تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف 
 إنجاز المهّمة   راحلالتعيين وم راءاتإج

 

 

 ......................................................................................................................................(االسم واللقّب )إنّي الممضي أسفله 

 .........  .... ................................................................................................................................ممثّل الشركة المهنيةّ للمحامين

 .............................................................بتاريخ...........................................................المسّجل بالهيئة الوطنيةّ تحت عدد 

 ...................................................................................................................(العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ 

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

على   أو  أصّرح  أو عطايا  بتقديم وعود  الغير  بواسطة  أو  مباشرة  القيام  بعدم  وألتزم  قيامي  بعدم  شرفي 

 . الصفقة لفائدتي هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد 

 

 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 4ملحق عدد   

 
 المركز الوطني لسجل المؤسساتتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 

 

 ................................................................................................................ (االسم واللقّب )إنّي الممضي أسفله 

 ......... .................... ......................................................................................................... ممثّل الشركة المهنيةّ للمحامين

 .................................... .......................المسّجل بالهيئة الوطنيةّ تحت عدد.........................................بتاريخ

 .........................  .....................................................(العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ 

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

 المركز الوطني لسجل المؤسسات أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 

 مدّة خمس سنوات على األقّل.  بهأو مضت عن انقطاعي عن العمل  

 

، فترفـق نسـخة مـن مكتـوب 1998لسـنة    1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عـدد  

 اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء.(

 

ي ............................. حّرر بـ 
 ............................ ف 

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 5ملحق عدد   

 

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت 
 س الشروطار من ك  2اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 

 ................................................................................................................(االسم واللقّب) إنّي الممضي أسفله

 ............................................ .............................................................................ممثّل الشركة المهنيةّ للمحامين

 ...........................................................  بتاريخ .........................................المسّجل بالهيئة الوطنيةّ تحت عدد

 .................................................................................................(العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ  

 المسّمى فيما يلي "المشارك"  

الفري رّ أص أعضاء  وكافةّ  أنّي  شرفي  على  عند    قح  المقترحين،  المحامين  من  المتدّخل 

المنع   حاالت  إحدى  في  نوجد  ال  عليهااإلقتضاء،  المن با  المنصوص  لمهنة  ظّ لمرسوم  م 

 المحاماة. 

الحاالت   إحدى  في  نوجد  ال  أنّنا  أصّرح  عليهاكما  الفصل    المنصوص  من  األخيرة  بالفقرة 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض . 

 

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

 ( إمضاء وختم المشارك )
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 6عدد ملحق 

 

تصريح على الشرف بصّحة البيانات المذكورة في  
 العرض  

 

 

 ............  ....................................................................................................(االسم واللقّب)إنّي الممضي أسفله 

 .................................................................................. .......................................ممثّل الشركة المهنيةّ للمحامين

 ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيةّ تحت عدد 

 ....................................................................................................(العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ  

 المسّمى فيما يلي "المشارك"  

 . لك التجربة العاّمةذا العرض بما في ذأصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قدّمتها في ه

لك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلفّة بالفرز  ذف ال وأتحّمل مسؤوليتّي القانونيةّ في صورة ثبوت خ 

 بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أياّم.     قا من وثائلما يثبته

 

 

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

 ( إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد ملحق 

 ( في صورة تجّمع)أو المحامين المباشرين  ( المنفرد)التزام المحامي
لدى   المركز الوطني لسجل المؤسساتأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة  

 المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية 

 

 ……………………………………………….............................................………… (االسم واللقّب )إني الممضي أسفله 

الفري بأّن  اآلتي      قأقّر  والسادة  السيدّات  من  والمتكّون  اإلقتضاء،  عند  يلتزم  ذ المتدخل،    (بإنجاز ألتزم)كرهم 

 ا العرض: ذ المهّمة كما أقّر بصحة كافةّ المعلومات الواردة به

 االسم واللقب  لترسيم  محل المخابرة   إمضاء  المحامي 
    

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

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

 

 ( إمضاء وختم المشارك )
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 8عـدد ملحق 
 ( في حالة مجمع)التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين 

 أوللمحامين المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة 

 ( من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض)

 

 

 

 

 االسم واللقب 

  

 للمحامين وتاريخه رقم التسجيل بالهيئة الوطنيةّ 

 

 *   (اليوم/ الشهر/ السنة )تاريخ الترسيم بقسم االستئناف  

 

 *   (اليوم/ الشهر/ السنة)تاريخ الترسيم بقسم التعقيب   

 

 
 محل المخابرة 

 . نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 ( إمضاء وختم المشارك )
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 9ملحق عـدد 
 ( 2: قسط عدد سنوات 5 باإلستئناف  محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه يتعلق فقط باختيار )

 لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيين  المبّينة  راجع قائمة الم 

 أو المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة  

تاريخ بداية وانتهاء  
 المهمة 

 الطور 

 
 عدد القضية

 

 المحكمة 

 

موضوع  
 اإلنابة

 

 والشخص  الخاص العمومي أالهيكل  
العدد  
 الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

     
      7 

     
      8 

     
      9 

     
     10 

     

 
 

11 

     

 
 

12 

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

 ( إمضاء وختم المشارك )

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.  
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 10ملحق عـدد 
الخبرة   التكوينية المتخصصة الستكمال الدوراتالشهائد العلمّية وقائمة 

 . والدارسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة

 ع ر الشهادة / الدورة/ المقال العلمي السنة

 العلميّة الشهائد

  1 

   2 

   3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية 

   1 

   2 

   3 

  4 

 استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين  الدورات التكوينية و شهائد
 

  1 

  2 

  3 

 ذكر الميدان المطلوب أو المشابه   الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة

  1 

  2 

  3 

  4 

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

 ( إمضاء وختم المشارك)

 .  يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية  

 يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دارسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلة العلمّية وسنة النشر.
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 11ملحق عدد  
 

 

 نيابة الهياكل العموميةّ لدى المحاكم خاللقائمة تجربة المحامي في 

 الثالث سنوات األخيرة

 

 

أونتائج   المحققة  النتائج 
 األعمال المنجزة 

 

 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 

 ميدان النزاع 
الناشطة   الشركة  أو  العمومي  الهيكل 

القطاع   التيفي  أو    العام  المحامي  قام 
 شركة المحاماة بنيابتها 

 سنة.................................. 

    

    

    

    

 سنة..................................  

    

    

    

    

 سنة..................................  

    

    

    

 

 إمضاء  وختم المترشح  

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

يقّدم المحامي نسـخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شـ هادة حسـ ن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة  
 من قبل الهيكل العمومي. 
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 12ملحق عدد  
 عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو

مجمع المحامين المباشرين أو الشركة المهنّية للمحاماة 
 و المركز الوطني لسجل المؤسسات 

 

 

 : تعريف المهّمـة:  1الفصل 

 تتمثّل مهمة:   

 ...........................  )مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة( أو)الشركة المهنيةّ للمحاماة(األستاذ أو

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

 ...................... والمعين محل مخابرته بــ...........................................................................
 

 

  والقيام بجميع اإلجراءات القانونيةّ في حقه المركز الوطني لسجل المؤسسات  االتفاقية في نيابة    طبق هذه

 لك خارجها عند االقتضاء.ذ لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو ك والدفاع عنه

 المطبقة بالعقد  والتراتيب : التشاريع2الفصل 

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع    .ه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العملذ تخضع ه

 الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان االجتماعي.

 :األتعــاب: 3الفصل 

  طبق أحكام بصفة جمليّة جزافيةّ    الهالمهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع  ص تضبط أتعاب المحاماة بخصو

القضايا   نشر  معاليم  تشمل  والتي  بالتجارة  المكلف  والوزير  العدل  وزير  عن  الصادر  المشترك  القرار 

 تلك المتعلقّة باستخراج األحكام.  الجبائية، دونوالمصاريف المكتبيةّ ومعاليم الطوابع 

قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة  (  04)قضية كحد أدنى وأربعة    (02)يتم تجميع  

 توفر الشروط التالية: 

 القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أوالسبب أو المادة.  •

ر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها ظون على العرائض بالن ذ القضايا أو األ •

 . را الستقرار فقه القضاء بشأنهاظن

المؤسسات يمكن   الوطني لسجل  إللمركز  با ما  ذ ،  قد  المحامي  ان  له  الذ تبين  العناية  نتائج  قزمة وحالل  ق 

بها ودرجة    بالنظرإيجابية   المتعهد  القضية  قبله وإمضاء   تشعبها، الي  تقدّر من  تكميلية  له منحة  يسند  أن 

 قلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع الملحذ في الغرض بين الطرفين و   قملح

تدخل ه أن  العمومي على  للطلب  العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختّصة  اللجنة  ه  ذ مسبقا على 

 المنحة ضمن السقف المحدّد للمحامي.

 :  تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة دعق :4الفصل 
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المفعول    والمهنية، سارييتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية  

 في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيةّ.  

المحاماة صاحب  أو شركة  المحامي  إلى حين اإلع  (ة)كما يجب على  التأمين سنويا  تجديد عقد  م ال العقد، 

د بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في  ق  المتعلق بآخربالحكم   لك السنة الرابعة والتي تم اضافتها  ذ ضية ُمتعهَّ

 الغرض عند االقتضاء.  في قملحبمقتضى 

م بالحكم آلخر قضيةّ تعّهد بها المحامي  الويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلع

 . ( ة )أو شركة المحاماة المعني

بآخر قضية يتعهد بها   قم بالحكم المتعلّ ال عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلع  حويصب 

 . (ة)المحامي أو شركة المحاماة المعني

كور ذ قبل انقضاء األجل الم  المركز الوطني لسجل المؤسسات م شركة التأمين المعنيّة من قبل  الا تم إعذ وإ

وذ و  الهأع معللّة  رسالة  بمقتضى  اإلعلك  مع  الوصول  تعطي  المضمونة  أخرى  وسيلة  بأية  أو  بالبلوغ  م 

له ثابتا  بأنّ ا  ذ تاريخا  المعني  اإلعالم،  المحاماة  شركة  أو  يف  (ة)المحامي  تف)لم    ( ها) بالتزاماته  (لم 

ر عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة يه الحالة، ال يصذ التعاقديةّ، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي ه

 المركز الوطني لسجل المؤسسات.ي الغرض يسلّمها ف

  االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي:   : 5الفصل 

ا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير هذ ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولالروف المظال المركز بتوفير يلتزم  -أ

التي   القضايا  تسلّم  يكل أصول مؤيدات  مقابل وصل  التكليف  المحامي رفعها تضّمن مع رسالة  تطلب من 

 المركز.معطيات الملف وطلبات ص كرة توضيحية تلخذ ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بم

تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني   -ب

 قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل. 

 .  المركز الوطني لسجل المؤسسات عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة  -ت

كشف المعطيات الماليةّ والمؤيدات العلميّة المتعلقّة بالمحامي أو  لوطني لسجل المؤسسات  لمركز الال يمكن   -ث

الفقرة األولى من الفصل     ق بشركة المحاماة المتعاقد معه طب   2014لسنة    764من األمر عدد    15أحكام 

كل العمومية اءات تكليف المحامين بنيابة الهيارالمتعلق بضبط شروط  واج  2014جانفي     28المّؤرخ في  

 .  لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة:   6الفصل 

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:  

المبرر  - المستوجبة وفي صورة الرفض غير  القانونيةّ  التكليف والقيام بجميع اإلجراءات  قبول رسالة 

كّل  لك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها  ذ يعتبر  

لمدّة سنتين    الهياكل الذي   (02)العمومية  المهّمة  بقبوله  تاريخ رفضه  لمدّة   تحتسب من  دون ردّ  بقي 

يقدّم  أيام عمل.    (10)تجاوزت عشرة   الحالة  المؤسسات وفي هذه  الوطني لسجل  في   راتقري  المركز 

ومر لمتابعة  المختّصة  اللجنة  إلى  يتضّمن  االغرض  المحامين  نيابة  حرمانقبة  أو   مقترح  المحامي 

ق اللجنة  العروض. وتتخذ  المشاركة في طلبات  المحاماة من  الهيئة  راشركة  الشأن وتعلم  رها في هذا 

 بذلك.الوطنيّة للمحامين 

عند نيابته له أمام المحاكم أو   المركز الوطني لسجل المؤسسات ح زمة للدفاع عن مصالالل العناية الذ ب -

 الهيئات القضائيةّ.  
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بن  - الجلسات  كل  وإعحضور  االقتضاء،  عند  مساعديه،  بواسطة  أو  لسجل المركزم  ال فسه  الوطني 

ث  المؤسسات  أقصاه  أجل  في  بمآلها  اإلعالكتابيا  أو  انعقادها  تاريخ  من  أيام  الجهة  ال ثة  من  عنها  ن 

 المتعّهدة. 

للن - المخّصصة  االجتماعات  بنزاعات  ظحضور  المتعلقة  المسائل  في  لسجل  المركزر  الوطني 

إحاطة   أو  المؤسسات  أو  فيها  رأيه  إبداء  قصد  بها  تكليفه  وقع  التي  الملفات  الوطني    المركز  بدراسة 

دعوته كتابيا سواء عن المركز الوطني لسجل المؤسسات  الغرض، يتولىا  ذ ولهفيها.    لسجل المؤسسات 

هق  طري لحضور  اإللكتروني  البريد  أو  وذ الفاكس  االجتماعات  حيزّ ذ ه  وفي  انعقادها  قبل  زمني لك   

 معقول.  

العريضة قبل إمضائها حتى    مقابل وصل تسلّم، من مشروع  ،المركز الوطني لسجل المؤسسات تمكين   -

ات حولها في أجل ظحالبمالمركز الوطني لسجل المؤسسات  تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء  

ن ذ إلا  لك موافقة ضمنية منه على محتواها وذ أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ  

 . للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد.  قصاحب العقد عن طري الص يتّم خ

 تتولى اإلدارة المالية للمركز خالص صاحب العقد. 

 : شروط الخالص 8الفصل 

 :قسط أّول على الحساب دفع 1.8

نسبة    الحساب وال يجوز    % 10تسند  بها بعنوان قسط أول على  المتعّهد  القضيةّ  أتعاب    حمن   للمركزمن 

 ا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به.   ذ صاحب العقد ه

 تقديم مذكرة األتعاب: - 2.8

صاحب يتّم   على    خالص  بناء  المركزالعقد  المؤسسات    موافاته  لسجل  خالص  كرة  ذ بمالوطني 

 . أتعاب 

 :  المستحقاتتسديد - 3.8

تمكين   - المؤسسات  يتّم  لسجل  الوطني  في  المركز  شهادة  من  نسخة  معاليممن  الضمان    خالص 

مة وضعيتّه  الوالتقاعد للمحامين وما يفيد س  صندوق الحيطةانخراطه في    وخالص معاليماالجتماعي  

 االتعاب.  الص لك وجوبا قبل خذ الجبائيةّ وقيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة و

أجل   - في  الصفقة  لصاحب  الراجعة  المبالغ  بصرف  األمر  إصدار  تاريخ  (  30) ثالثونيتّم  من  يوما 

 الحكم.ب  حكرة األتعاب مستوفية الشروط وبعد التصري ذ م استالم

ابتداء من اليوم الذ ف  الوفي خ يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب  انتهاء  ذ لك  ي يلي 

 ه،الكورة أعذ األجل الم

المؤسسات  تحمل  ي لسجل  الوطني  التنفيالمركز  عدول  والخبراء  ذ وك  ذ أجر  اإلشهاد  عدول  أجرة  لك 

 الملكية العقارية.  بإدارةومصاريف الترسيم 

المتعلقّة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس   مصاريف التنقلالمركز الوطني لسجل المؤسسات كما يتحّمل 

الواليات   مراكز  خارج  أو  التي  الكبرى  التنقل  مسافة  تتجاوز  عندما  مخابرتهم  محّل  عينّت  حيث  التي 

الفعليّة والثابتة    30ا الغرض  ذ يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة له التنقل  كلم في حدود حاالت 

و اإلنابة  بملّف  المتعّهدين  المحاماة  أو ألعضاء شركة  للتعريفة  ذ للمحامي، شخصياّ،  المنصوص  لك طبقا 

 .   2016أفريل22لقرار المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في با  عليها
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إقتضت ذ وإ ما  التنقّل واإلقامة    ا  بتحّمل مصاريف  العمومي  الهيكل  يتكفّل  للخارج،  التنقّل  الملّف  ضرورة 

 هاب والرجوع.  ذ لك يومي الذ حصرياّ في حدود أياّم المهّمة دون سواها بما في 

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلقّة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع مشروع  

على    رض يع  قملح مسبقة  وبصفة  بالفصل  رأي  وجوبا  المحدثة  عدد    07اللجنة  األمر  لك ذ و  764من 

 باألتعاب.   قا العقد المتعلذ من ه 03ر عن الفصل عدد ظبصرف الن

صها الإالّ أنهّ وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل العمومي خ

لك إثر ذ ه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذ على أساس فواتير مثبتة له

 التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز. 

 :العقدّمّدة  :9الفصل 

 ثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.  ال تضبط مدّة العقد بـث

مدّة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيةّ للمحاماة    تاريخ إنتهاءوفي صورة وجود قضايا جارية في  

العمومي  للطلب  العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختّصة  اللجنة  قبل  العقد   من  فيتولى صاحب 

ه الذ مواصلة  قواعد قضايا  ه  و  وفق  المهنيةّ  سواه ذ العناية  دون  الجاري،  طورها  انتهاء  حين  إلى  لك 

 بالحكم. ح  والتصري

 تنفيذ العقد:  :10الفصل 

تغيير    للمركزمقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال    ذ يجب على المحامي أن يلتزم بتنفي

أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام    11عليها بالفصل   ص المحامي اال في الصورة المنصو

 التزاماته. ذ صاحب العقد بتنفي

 لك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة إلى أي محام أخر.  ذ ب إعالمالمركزه الصورة يجب علي المحامي ذ ه وفي

أو حدوث أمر   11بالفصل    المنصوص عليهاف الحاالت  البخ  (صاحب العقد )صورة تخلي المحامي    وفي

أخر ضمانا الستمرارية    (ين)المستوجبة بهدف تعيين محام    المركز اإلجراءات ذ  طارئ أو قوة قاهرة يتخّ 

المرف المتخلي  قسير  المحامي  عن  عوضا  للفصل  (  ن) العام  تطبيقا  المهّمة  األمر    5عن  لسنة    764من 

2014 . 

األولى من الفصل    تطبيق المّطةه الصورة األخيرة ذ في ه  المركز الوطني لسجل المؤسسات كما يجب على  

 ا العقد.  ذ السادس له

 :  العقد : فسخ11الفصل 

 ا العقد، آليا في الحاالت التالية:    ذ فسخ ه ي ، 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.   -

ه - وفي  التعاقدية.  بالتزاماته  العقد  صاحب  إيفاء  له  ذ عدم  يوجه  الصورة  رسالة   المركزه  بواسطة  تنبيها 

بالتزاماته في أجل محدّد ال   القيام  تاريخ    يقّل عنمضمونة الوصول يدعوه فيها إلى  ابتداء من  أيام  عشرة 

ه وبانقضاء  التنبيه.  يمكن  ذ تبليغ  األجل،  المؤسسات  ا  لسجل  الوطني  العقد  المركز  المّطة فسخ    وتطبيق 

 ا العقد.  ذ األولى من الفصل السادس له

المركز الوطني   قل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حالإخالمركز الوطني لسجل المؤسسات  ى  ا ثبت لد ذ إ -

في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد  لسجل المؤسسات  

 التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه. 

التي   الوثائق  إرجاع  المحامي  قبل ويتولى  من  كتابياّ  طلبها  من  يوما  عشرة  خمسة  أقصاه  أجل  في  بحوزته 
 .  المركز
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 : 12الفصل 

قرر   المؤسسات  في صورة  لسجل  الوطني  أو  المركز  قانونيّة  مبررات  وجود  دون  العقد  تغيير صاحب 

تحتسب ه الحالة،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي  ذ لك، في قضيةّ ال زالت جارية، ففي هذ واقعية ثابتة ل

الثالث من ه   قطب لسنة    79من المرسوم عدد    40بأحكام الفصل     اللك عم ذ ه االتفاقية وذ أحكام الفصل 

 يم مهنة المحاماة. ظبتن  قوالمتعلّ  2011أوت   20المؤّرخ في   2011

 : الحفاظ على السرية 13الفصل 

لكل   الطرفان  ويخضع  التنفيذ  شروط  حيث  من  السرية  صبغة  العقد  كامل  المتعلقة  يكتسي  العامة  االلتزامات 

 .  بالمحافظة على السرية

 : النزاهة 14الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية والترتيبية  

 المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح. 

  :  فّض النزاعات: 15الفصل  

ا الغرض يتولى  هذ ا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولذ ي تأويل أحكام هف فالفي حالة نشوب خ

لسنة   764من األمر عدد    (7) مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل  المركز الوطني لسجل المؤسسات أوال  

في    2014 واج  2014جانفي     28مؤرخ  بنيابة  رالمتعلق بضبط شروط   المحامين  تكليف  الهياكل  اءات 

  تراح العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها الق 

 أخر لفض الخالف.    حتسوية صلحيّة أو تقديم مقتر 

الن لفض  الجلسة  لحضور  للمحامين  الوطنيّة  الهيئة  ممثل  دعوة  تتّم  الحالة  هذه  عليها  زاوفي  المعروض  ع 

 بالحسنى. 

بمكتوب   اللجنة  توصل  تاريخ  من  شهر  أجل  المؤسسات وبانقضاء  لسجل  الوطني  فصل   المركز  دون 

للدفاع عن حقوقه  الالخ يراها  التي  القانونية  اإلجراءات  لمواصلة  األكثر حرصا  للطرف  فيمكن  ودياّ،  ف 

 لدى المحكمة المختّصة. 

  : مصـاريف التسجيل:  16الفصل      

 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو شركة المحاماة. 

 : : صحة العقد17الفصل 

 . المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات  ا إال بعد إمضائه من قبلذ ا العقد نافذ ال يكون ه

 : محّل المخـابرة: 18الفصل 

لك بمقتضى  ذ ه. غير أنهّ يمكن ألحد الطرفين تغيير  الكور أعذ عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم

اإلع مع  الوصول  مضمونة  كالرسالة  أو  اآلخر  للطرف  بالبلوغ  عن  ذ م  إعالملك  عدل   طريق  بواسطة 

 . ذ التنفي

 

 حــّرر بـ......... في .................. 

 

 اإلمضــاءات

 المحامي أو الشركة                المدير العام للمركز 

 
 


