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  طلب العروض األّول: موضوعالفصل 

ن بين المرّسمي للمحاماة، منيتمثل موضوع طلب العروض في اختيار محاٍم أو شركة مهنية 
  لنيابة المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة بجدول المحامين، 

ضائية لدى المحاكم وسائر الهيئات الق والدفاع عنه ءات القانونّية في حقهراوالقيام بجميع اإلج  
 وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل.  

 مات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. زالتإلوا ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق 

 

  شروط المشاركة :2الفصل 

  يمكن المشاركة في طلب العروض:  

  للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:  

 االستئناف  

 للشركات المهنية للمحاماةو   في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب 

   

يبي بات ر تأدراتعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى ق ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين
أو محلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي 

 . 1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

 كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع
تيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة راوالت

و بأحد أالمدير العام للمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة المباشرة بين المحامي و 

                                                           

لجنة )إن التثّبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي 1 
يئة العليا قبة ومتابعة نيابة المحامين بالهرا،  وانما يندرج ضمن صالحيات اللجنة المختّصة لم (الفتح  والفرز المحدثة للغرض

من  16للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 
ءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل راالمتعلق بضبط شروط  واج 2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

  العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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أعضاء هياكل التسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية 
من  32او اي مانع اخر على معنى الفصل  محامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديهالل

 مرسوم المحاماة. 

  كيفية المشاركة :3الفصل 

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

   

   توزيع طلب العروض إلى حصص :4الفصل 

     يتكّون طلب العروض من:

  :موّجه إلى جميع 2قسط وحيد 

  المحامين المرسمين لدى:  

   ستئناف الذين لم اإلو أ سنوات  (5)خمس االستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم
  سنوات (5)خمس تتجاوز مدة ترسيمهم 

  المهنية للمحاماة والشركات العروضفي تاريخ صدور طلب  التعقيب 

 سحب ملف طلب العروض:  :5الفصل 

نص إعالن طلب العروض مصحوبا  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة يرسل 
تاريخ اإلعالن قبل  أيام على األقل 3بملف الدعوة إلى المنافسة إلى الهيئة الوطنية للمحامين 

  .  (https://avocat.org.tn)عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة 

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

 وحامين أس الشروط من موقع الهيئة الوطنية للماعلى الموقع المذكور. كما يمكن سحب كر 

                                                           

 1
ميع امكانياتهم ج ووضعيلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة  أكثريقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او 

على وثائق  باإلمضاءبدقة ومن هو مكلف  وحقوقهمالخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم  إلسداءلمهنية ا

  وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين. والصفقةالعروض 

 2
 .المحاكممي لدى عقد نيابة الهيكل العمو واحدةأو لشركة محاماة  واحديتّم وجوبا إسناد لمحاٍم مباشر 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
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عند االقتضاء. وباإلضافة إلى  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة موقع واب 
المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة الكائن س الشروط مباشرة من اذلك، تسحب كر 

 بدون مقابل. تونس ، المرسى 1057بشارع النزهة المنطقة السياحية قمرت 

  

  العروضصلوحية : 6الفصل 

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

  ومالحق ملف طلب العروض: تالتوضيحا :7الفصل 

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

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
ت التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس راالمتصلة بالمالحظات واالستفسا

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

لسنة  764من األمر عدد  4س الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل السحب كرّ 
ءات تكليف المحامين بنيابة االمتعلق بضبط شروط  واجر  2014جانفي  28المؤرخ في  2014

 الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. 

عند االقتضاء، المعطيات التكميلّية  اإلعاقة،المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي يوّجه 
جل طلب العروض في أ س الشروط قصد مزيد توضيح ملفراإلى المترشحين الذين سحبوا ك

قبل انتهاء أجل تقديم العروض قبل آخر أجل لتقديم العروض على أال أيام  (10)عشرة أدناه 
  تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية. 

  

  المالية: تالضمانا :8الفصل 

نظيم الصفقات تيب المتعلقة بتاالتر يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها 
 العمومّية. 
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  س الشروط: ا: الطعن في كر 9الفصل 

 سات الشروط مخالفة لألحكام الواردة رايمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بك

من نفس األمر  07أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  2014لسنة  764باألمر عدد 
بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة 

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 

 المركز الدولي للنهوضاللجنة وبمّجرد توّصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى تحيل  
 تعطي تاريخا ثابتا.  اإلعاقة بطريقةباألشخاص ذوي 

ءات حتى ارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجر ايمكن للجنة قبل اتخاذ قر 
 هرها. البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظا

أيام  عمل من  (10)رها في أجل أقصاه عشرة راقبة ومتابعة نيابة المحامين قراتتخذ لجنة م
وثائق مرفقة بجميع ال المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  بإجابةتاريخ توصلها 

  .ءاتار تعليق اإلجر اواإليضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قر 

  العروضطريقة تقديم  :10الفصل 

  واحدة.يتم تقديم العروض على مرحلة 

س امن هذا الكر  (11)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل 
 في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة:   

المركز الدولي إلنابة  يمتعلق بتكليف محام 2023لسـنة  04ال يفتح طلب عروض عدد
  اإلعاقة.للنهوض باألشخاص ذوي 

توّجـه الظروف المحتويـة على العروض الفنيـة والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق 
 رة إلى مكتب الضـبطشالبريد مضـمون الوصـول أو عن طريق البريد السـريع أو تسـلم مبا

  إيداع.مقابل وصل  الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  للمركزالمركزي التابع 

تسّجل الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في 
 الدفتر الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها. 
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 يقصى آلّيا:  

 كّل عرض ورد بعد اآلجال.  *

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.  *

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. 

س ار يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بك
  الشروط..

  الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل

  يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ال وثائق التالية: 

 بيان الوثيقة   العمليات المطلوبة  

 الوثائق  االدارية  

  وختم  وامضاء المشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخ.  5إلى  1تعمير المالحق من 

 في تقييم  العروض:   الوثائق  الفنية  المعتمدة

س الشـروط  وامضـاؤها وختمها في آخر الوثيقة مع راالمضـمنين بك 11إلى  6تعمير المالحق من 
 . االقتضاءبيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند 

مه بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين راامضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إب
من جهة المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة أو الشـركة المهنّية للمحاماة من جهة، 

 ثانية مع بيان التاريخ. 

   

عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرض غير  1يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  مالحظة:

تكمال المعنيين باس (ين)أنهّ يمكن للجنة بالنسبة لبقيةّ الوثائق اإلداريةّ أن تطالب العارض 

 عيّن. وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة. وثائقهم في أجل م
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  فتح الظر وف:: 12الفصل 

يم خاصة بفتح وتقي اإلعاقة لجنة باألشخاص ذوي المركز الدولي للنهوض تحدث لدى 
إلعاقة االدولي للنهوض باألشخاص ذوي  المدير العام للمركز العروض يتم تعيينها بمقرر من

 اإلعالن عن طلب العروض.  قبل

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

 ستثنائية المبررة. وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت اإل

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

 عليها.  

 ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض.  •

ذلك بفتح الظرف و  زمني لتاريخ قبول العروضيتّم الشـروع في عملّية الفتح طبقا للتسـلسـل ال -
  الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

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

  ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: :13الفصل 

سـليم، ت للمحامي الذي قّدم ترّشـحه في طلب عروض أن يسـحبه بطلب كتابّي، مقابل وصـليمكن 
الم عن طريق البريد مع اإلع اإلعاقة أوالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي يقّدم مباشـرة إلى 

يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من  (10)بالبلوغ في أجل أقص اه عشرة 
  .لمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقةاقبل 

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها. 

 غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 
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بهدف الموافقة  2014لسنة  764من األمر  07المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
 اكةر اتفاق ش إطارجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في ار تعليه. وفي صورة 

العمومية  كّل الهياكلوبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها 
جعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في ااريخ تر تحتسب، حسب الحالة، من ت (02)لمّدة سنتين 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل  تاريخالفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
أيام  (10)بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  اإلعاقة الذيالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي 
 عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه. 

  العروض متقيي :14الفصل 

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

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

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

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

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم 
أّيام  07العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز  يقّدموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب

ضبط  مباشرة بمكتب بإيداعهاعمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو 
دأ المساواة مب رامحتى ال تقصى عروضهم بشرط احتالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة 

 تغيير في محتواها. بين المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى 

 كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي: 

 1057المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ,شارع النزهة المنطقة السياحية قمرت 
. رسالها عن طريق البريد السريعإو أعلى ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط المرسى, تونس 

  لكتروني.ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال اإل
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يتّم إال من  ال تبعادهمّن  اسأ، فوبخصـوص المحامين الذين صـدرت في شـأنهم عقوبات تأديبّية
جانفي   28مّؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد  ىبمقتضقبة والمتابعة المحدثة راقبل لجنة الم

 لمحاكم،اءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى رايتعلق بضـبط شـروط  واج 2014
بعد التثّبت بدّقة في وضـعّياتهم المهنية بالتنسـيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات 

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

 ية: ها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالوتتولى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيب 

  محام ذو تكوين عام: باختيار: منهجّية تقييم العروض المتعلقة 1.14

 المركز الدولي للنهوض باألشخاصتعتمد المعايير الحصرّية التالية في صـورة رغبة  -أ  
 متخصصة.و شركة مهنية للمحاماة غير أاختيار محام  اإلعاقة فيذوي 

 

 العدد األقصى المسند                 معايير الفرز  العدد  

نقطة  60 التجربة  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين المرّسمين  1
  (و/أو تعقيب )استئنافبالقسم المطلوب 

 نقطة 30                   الستكمال الخبرة  والتكوينالمؤهالت العلمّية للمحامي  2

نقطة  10          ي في نيابة الهياكل العمومّيـة لـدى المحـاكم خالل الثالثتجربة المحام 3
 سنوات األخيرة 

 نقطة  100 المجموع العام  

  إسناد األعداد: :-ب

 التجربة العامة للمحامي أو ألعضـاء الشـركة المهنّية للمحامين بالقسـم  -

  (:نقطة 60) (استئناف و/ أو تعقيب)المطلوب 

  (.تعقيب و/ أو استئناف)نقطة بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب  10تسند           

في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب المشاركة          
في ذات القسط أو نفس طلب العروض  (سنوات 5أكثر من )للمرسمين في التعقيب واالستئناف 
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لمعني في القسم المرّسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي تحتسب الخبرة العاّمة للمحامي ا
 األقصى المشار إليه في الجدول. 

إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في 
  (استئناف أو تعقيب)القسم المعني 

 :(نقطة 30)برة الخوالتكوين الستكمال  المؤّهالت العلمّية للمحامي -

ه مرحلة ثالثة أو شهادة راشهادة دكتو  ه في القانون راشهادة الدكتو 
 الماجستير

 الشهادة العلمّية

 العدد المسند  5  10 

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

ـة دورة تكوينية متخّصـص  حنقاط لكّل محام شـارك فعليا أو تابع بنجا 05تسند بصفة آلية  -
ة الخبرة المهنّية التي تنظمها الهيئة الوطني الستكمالت التكوين المسـتمّر رافي إطار دو 

  .(10)عشرة سقف النقاط بهذا العنوان  غبالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبل

لكّل مشـاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطار  (01)واحدة تسند نقطة  -
 (. 05)خمسـة نقاط العنوان  أنشـطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلق سـ قف النقاط بهذا

                                                  

ت، يقّدم المحامي المترشـح نسـخة مطابقة لألصل االعلمّية والمشـاركة في هذه الدور  الشهائدإلثبات 
 من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية. 

رة األخيتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  -
  (نقاط 10)

نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث  05تسند بصفة آلية  -
  .(10)عشرة سقف النقاط بهذا العنوان  غسنوات األخيرة  ويبل

إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع 
 الهيكل العمومي أو شـهادة حسـن إنهاء مهّمة تكليف ممضـاة من قبل الهيكل العمومي. 

 نقطة  100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 
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  محام ذو تكوين خاص: باختيار: منهجّية تقييم العروض المتّعلقة  41.2

تعتمد المعايير الحصرّية التالية في صورة رغبة الهيكل العمومي في اختيار محام او  -أ
 شركة مهنية للمحاماة متخصصة. 

ال تنطّبق هذه المنهجّية إال في الحالة التي يرى فيها الهيكل العمومي ضرورة وجود محامي 
متخّصص في ميدان معّين ضمن قائمة المحامين الذين سيكلفون بنيابته. وفي هذه الحالة يجب 
أن يؤسس لجوء الهيكل العمومي إلى معيار التخصص على مقاييس موضوعّية ووجيهة يثبتها 

  عاته. زا واقعه وطبيعة ن

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

ألعضاء الشركة المهنية للمحامين المرسمين بالقسم التجربة العامة للمحامي أو  1
 المطلوب )استئناف او تعقيب(

 نقطة 40

في التجربة الخصـوصية للمحامي او ألعضاء الشركة المهنية للمحامين  2
 االختصاص المطلوب 

 نقطة 30

 نقطة 20 المؤهالت العلمية للمحامي والدراسات والبحوث والمقاالت المتخصصة  3

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  4
 األخيرة 

 نقطة 10

 نقطة 100 المجموع  العام 
 

 

 

 

لمكاتب  ةة في شبكة مهنية دوليو شركة المحاماأالمحامي  المقاييس، انضواءالى هذه  إضافةاالخذ بعين االعتبار  اإلنجليزية. ويمكن، كذلك،
 محاماة من عدمه

 

  إسناد األعداد: :-ب

التجربة العامة للمحامي أو ألعضـاء الشـركة المهنّية للمحامين بالقسـم  -
  (:نقطة 40) (استئناف و/ أو تعقيب)المطلوب 
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 . (تعقيب و/ أو استئناف)نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب  8تسند           

في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب المشاركة          
في ذات القسط أو نفس طلب العروض ( سنوات 5أكثر من )للمرسمين في التعقيب واالستئناف 

تحتسب الخبرة العاّمة للمحامي المعني في القسم المّرسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي 
 يه في الجدول. األقصى المشار إل

إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في 
  (استئناف أو تعقيب)القسم المعني 

التجربة الخصـوصـّية للمحامي أو ألعضـاء الشـركة المهنّية للمحامين في  -
  خالل الخمسة سنوات األخيرة (نقطة 30)االختصاص المطلوب 

معالجة  وقدرته على تتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمام المحامي باختصاص في ميدان معّين
  القانونية.إشكالياته 

تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها في الميدان 
 2018جانفي  01من  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  المطلوب أو المشابه من قبل

 إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:  

  

 إنابة   25أكثر من 

 إنابة  25و 21ما بين   
  16ما بين 

 إنابة   20و

ما بين 
11  

 إنابة   15و

ما بين  
06  

 إنابة   10و

 01ما بين 
  05و

  

 30  25  20  15  10  05 

العدد المسند 
 المراجعبعنوان 
 الخصوصية 

  

 ج. صيغ تقديم العّينات من المّؤيدات: 
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تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف المشفوعة بنسخ من األحكام. 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. 

حفظ تسـنوات وحسـب طبيعتها بطريقة ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسـب ال
 ظص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسـائل حفاالمعطيات الشـخصـّية والّسـر المهني في أقر  حماية

المسـتعملة  يزاتالتجهسـتغاللها طبق مواصـفات تتالءم مع فيها الّضـمانات الفنّية إل راعيإلكترونّية ت
 في المجال وذلك لتقديمها صلب عرضه. 

  (:نقطة 20)الخبرة والتكوين الستكمال  المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

ه مرحلة ثالثة أو شهادة راشهادة دكتو  في القانون  راهشهادة الدكتو 
 الماجستير

 الشهادة العلمّية

 العدد المسند  5  10 

 إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي 

سـة أو مقال أو بحث ذو صـبغة علمّية وأكاديمّية قام رامن النقاط بعنوان كل د (1)تسند  
ـاص متعلقا باالختص (ا)بنشـرها المتّرشـح بشريات أو مجالت علمّية أكاديمّية يكون موضـوعه

  نقاط.   (05)سقف النقاط بهذا العنوان خمس  غالمطلوب من المحامي المترشح. ويبل

خة ت، يقّدم المحامي المترشح نسراالعلمية والمشـاركة في هذه الدو إلثبات الشهائد  •
  مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

سة أو مقال أو بحث ذو صبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشرها يقّدم راإلثبات كل د •
ث مع ذكر عنوان المجلة ة أو مقال أو بحراسالمحامي المترشـح نسـخة من كل د

  العلمّية وسنة النشر. 

 تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سـنوات األخيرة  -

  (نقاط 10)
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نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات  05تسند بصفة آلية  -
  .(10)عشرة سقف النقاط بهذا العنوان  غاألخيرة  ويبل

ع تفاقيات المبرمة مإلإلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو ا
 الهيكل العمومي أو شـهادة حسـن إنهاء مهّمة تكليف ممضـاة من قبل الهيكل العمومي. 

نقطة ويقصى كل عرض  100من  60ال تقبـل إال العروض المتحّصـلـة على العـدد الفني األدنى 
  نقطة بعنوان التجربة الخصوصّية. (0)تحّصل على 

  : منهجّية تقييم العروض الخاّصة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف  43.1

  سنوات: 5

م لفي صورة رغبة الهيكل العمومي في تعيين أكثر من محام يجب عليه اختيار محام  -أ
 للمعايير الحصرّية التالية  سنوات وفقا 5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف 

 العدد األقصى المسند  معايير الفرز  العدد  

 نقطة  50      سنوات( 5من  لمّدة أقلمّرسم باالستئناف ) التجربة العامة للمحامي 1

 نقطة  30                                                   المؤهالت العلمّية للمحامي   2

تجربـة المحـامي في نيـابـة الهيـاكـل العمومّيـة أو األشخاص الطبيعيين أو  نقطة  20
 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة 

 3 

      وع العام المجم نقطة  100

 ب-: إسناد األعداد:  

 : (نقطة 50) (سنوات 5مرّسـم باالسـتئناف لمّدة اقل من )التجربة العامة للمحامي  -

  نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف. 10تحذف          

  نقطة( 30)الخبرة والتكوين الستكمال  المؤّهالت العلمّية للمحامي -

ه مرحلة ثالثة أو شهادة راشهادة دكتو  ه في القانون راشهادة الدكتو 
 الماجستير 

 الشهادة العلمّية 

 العدد المسند  5  10 
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 لدوراتاإضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي: 

دورة تكوينية متخّصـصـة   حنقاط لكّل محام شـارك فعليا أو تابع بنجا 05تسند بصفة آلية  -
الخبرة المهنّية التي تنظمها الهيئة الوطنية  الستكمالت التكوين المسـتمّر رافي إطار دو 

  .(10)عشرة بالتنسـيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلق سقف النقاط بهذا العنوان 

لكّل مشـاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطار  (01)واحدة تسند نقطة  -
 1(. 05)سـقف النقاط بهذا العنوان خمسـة نقاط  غأنشـطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبل

، يقّدم المحامي المترشـح نسـخة مطابقة الدوراتإلثبات الشهائد العلمّية والمشـاركة في هذه 
 لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية. 

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشـخاص الطبيعيين أو المعنويين  -
  (.نقطة 20)الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة 

 01هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها من تسند األعداد بخصـوص 
 إلى تاريخ آخر أجل  لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:   2018 جانفي

 إنابة 30و 21ما بين  إنابة 30أكثر من 
 20و 11ما بين 

 إنابة
  إنابات 10و 01ما بين 

20 15 10 05 
العدد المسند بعنوان 

 المراجع

 

 صيغ تقديم العّينات من المّؤيدات: -ج 
امة ه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عرا تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما ي 

يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن 
 احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال. 

اية حم  ظويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسـب السـنوات وحسـب طبيعتها بطريقة تحف
إلكترونّية   ظفص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسـائل حراالمعطيات الشـخصـّية والّسـر المهني في أق
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عملة في المجال المست  التجهيزاتفيها الّضمانات الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع  تراعي
 وذلك لتقديمها ضمن عرضه. 

  والتقييم:سير أعمال لجنة الفتح : 31.4

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو التالي: 

  تتولى لجنة الفتح  والتقييم تقييم العروض وترتيبها على أساس المعطيات الممضـاة
والمبّينة بعرضـه وبقية المالحق المنصـوص عليها بملف طلب العروض المدعومة 

 س الشروط. اّ والمقاييس المعلنة بكر  بالمؤيدات  وطبقا للمعايير

 من قبل كافة أعضاءها  ىتضـّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضـ
  بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته.

  االنتهـاء من هذه  بعـداإلعاقة المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي يتولى
إضافة  (نسخ رقمية 7أصـلّية ورقّية ونسـخة )األعمـال توجيـه تقرير تقييم العروض 

إلى أصول العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض ممضاة من 
ة اللجن إلىاإلعاقة لمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي ل  العام مديرالقبل 

يوما  20قبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي في أجل أقصاه راالمختّصـة للم
  الالزمة عليها.  المراقبة إلجراءمن تاريخ فتح العروض 

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

 : تعيين المحامي أو شركة محاماة:  15الفصل

 ام المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحك والمراقبةتجري اللجنة المختّصـة للمتابعة 

قبتها على رام 2014 جانفي 28والمؤرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  7الفصل 
ن مء إلى المنافسة وترتيب العروض ومصداقيتها وشفافيتها. وتتأكد جو اءات اللجر ّعية إشر 

المركز الدولي  قبل منمطابقة مقاييس التقييم المعتمدة  من. وتتّثبت طهاالمقبولة لشروالصبغة 
  القتضاء.اوط وتعيد النظر فيها، عند شر اس الكر لمقتضيات ّ  للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة 

mailto:haicop@pm.gov.tn
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لمركز اإلى  (ين)ر تعيين المحامي راوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة ق
  لتنفيذه. لي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة الدو 

  العقد: المنافسة وإمضاء: نشر نتائج الدعوة إلى 16الفصل 

وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ينشر 
 الخاص بهالمتحصل على عقد اإلنابة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب 

ويوجه هذا اإلعالن إلى الهيئة الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقية المشـاركين  عند االقتضاء.
 الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا. 

الهيئة المحدثة ب اقبةوالمر ر اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة رايمكن الطعن في ق
 28والمؤرخ في  1420لسنة  764من األمر عدد  7العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 

   لدى المحكمة المختّصة.  2014جانفي 

 نلهذا. ويمكيجب على المحامي إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصاحب 
إضـافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضـرورة توضـيحها وذلك حسـب مقتضـيات وواقع نشاط الهيكل 

 العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.  

رورية ءات الضراوعلى إثر المصادقة على العقد  وامضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلج
 د تسلم اإلذن بذلك. لضمان انطالق المهّمة بمجر 

م من نهائيا لإلنابة يحر  اختيارهاإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 
تحتسب من  (02)سنتين المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كّل  الهياكل العمومية لمّدة 

 أيام عمل.  (10)ة إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشر  تاريخ

عة خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتاب راوفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقري
حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في   حنيابة المحامين يتضّمن مقتر  ومراقبة

  رها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. راطلبات العروض. وتتخذ اللجنة ق

إمضاء عقد النيابة   وذلك في  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي االعاقة لى تو ي
اد عقد افاة اللجنة ببطاقة إسنمو  عليه يناللجنة ويتع رارق غتاريخ تبلي منسبعة أيام  7 أجل 

 ص بالعقد. صو البيانات  والمعطيات المن منالنيابة تتض
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 المالحق     

 وثيقة التعّهد  :1ملحق عدد 

 : بطاقة  ارشادات عامة حول المشارك 2ملحق عدد 
  

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

 المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  : تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 4ملحق عدد 

 من كّراس الشروط  4المنصوص عليها بالفصل  إلقصائية: تصريح على الشرف بعدم الوجود في  احدى الحاالت ا5ملحق عدد 

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

اعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة  او (تجّمعفي صورة )المحامين المباشرين  ( اوالمنفرد): التزام المحامي 7ملحق عدد 
 والتعديلية  داريةإلواالهيئات القضائيّة والتحكيمية  وسائرالهيكل العمومي لدى المحاكم 

    

او للمحامين المنتمين للشركة  (في حالة مجمع): التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين المباشرين 8ملحق عدد 

  (من تاريخ الترسيم  الى تاريخ فتح العروضللمحاماة )المهنيّة 

 (باختيار محام او اعضاء الشركة المهنيّة للمحامين في االختصاص المطلوبيتعلّق فقط ): 9ملحق عدد  
 (في حالة مجمع)قائمة المراجع المبيّنة للتجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر او المحامين المباشرين 

  (يخ فتح العروضالى تار 2018جانفي 1من ) ألخيرةاو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات ا

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

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

  (ضوالى تاريخ فتح العر 2020جانفي 1من خيرة )ألالخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات ا

والمقاالت والبحوث  والدراسات: الشهائد العلميّة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة 10ملحق عدد 

 المتخّصصة. 

 بالنسبة)لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  االخيرة  : قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة11ملحق عدد 

 (للمحامين ذو تكوين عام وتكوين متخصص

    

 والهيكل للمحاماة،: عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر او مجمع المحامين المباشرين او الشركة المهنيّة 13ملحق عدد 

 عمومي. 
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  1ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد  

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

  .......................................................................... :ولحسابالمتصرف باسم  -

 ....لسنة.......................... عدد: .................. والتقاعد تحتالحيطة  ق بصندو المنخرط  -

  ........................................................(ذكر العنوان بالكاملبــ)المعّين محل مخابرته  -

 .......................................................................................... :بصفتي -

 بإنابةوالمكّونة لملف طلب العروض المتعلق   2وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها 
  لدى المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة:المحامي 

 ملف طلب العروض.  (1) 

  م.لتزاوثيقة التعهد التي تمثل وثيقة اإل (2) 

  عقد النيابة. (3)

 وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.  

 أتعّهد وألتزم بما يلي:  

  .ظتحفقبول المهّمة المسندة لي دون  (1 

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

تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  (3
 من تاريخ  اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد. ( ........................يحددها الهيكل العمومي)

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

                                                           

ج البيانات راإد المجمع(" دون ذكر )الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع  عبارة "إنيفي صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج 1 
  صندوق الحيطة والتقاعد.  النخراط لدىالمتعلقة 

  يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2 
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في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني.  وفي  (أو أّن  الشركة التي أمثلها ليست)أشهد أنني لست  (6
نه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك. يدفع اصورة ثبوت خالف ذلك، ف

المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى  غالمبال ز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقةالمرك
 تحت عدد:  .البريد.............................................................بالبنك أو  حالحساب المفتو 

  (.ذكر الهوّية البنكية أو البريدية).......................... 

  

  

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

  (إمضاء وختم المشارك)                                                 

  

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

  

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 
  

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

 اليوم/ الشهر/السنة.................................................  االستئناف:تاريخ الترسيم في قسم 

 اليوم/ الشهر/ السنة...................................................  التعقيب:سم تاريخ الترسيم في ق 

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

  موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيةّ: ........................................ عنوان

   .الهاتف: .............................................................................................

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

 رقم المعّرف الجبائي..................................................................................  

  (قب  والصفة.........................................االسم والل)العرض الشخص المفّوض إلمضاء وثائق  

 
 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    

مختلف  تصريح على الشرف بعدم التأثير في
  حل إنجاز المهّمة راءات التعيين وماإجر 

  

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

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

 . الصفقة لفائدتي عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

  

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

  (إمضاء وختم المشارك)
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4ملحق عدد   

  

  

المركز الدولي للنهوض باألشخاص تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 ذوي اإلعاقة 

  

  

  .واللّقب( ...............................................................االسم )إنّي الممضي أسفله 

 .......................... ......................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين...

 عدد..............................بتاريخ.............................  المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

 المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو 
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.  

  

نسخة من مكتوب   ق، فترف1998لسنة  1875أحكام األمر عدد   قالهيكل طب بأعالموفي صورة القيام )

  .(مة البلوغ عند االقتضاءاللك أو اإلدالء بعذبدقّة تاريخ  حمؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّض  ماإلعال

  

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

  (إمضاء وختم المشارك)
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 5ملحق عدد 
 

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية 
 من كارس الشروط 2المنصوص عليها بالفصل 

  

  .واللّقب( ..........................................................االسم )إنّي الممضي أسفله 
 .............. ....................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين................................

 المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد................................ بتاريخ...................... 
  ..................................................... (العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ 

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 
ال نوجد  ،االقتضاءالمتدّخل من المحامين المقترحين، عند   قرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريشصوّرح على أ

 م لمهنة المحاماة. ظعليها بالمرسوم المن  صفي إحدى حاالت المنع المنصو 
عليها بالفقرة األخيرة من الفصل الثاني من كراس   وصكما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنص

  العروض.شروط طلب 
  

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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6 عددملحق   

تصريح على الشرف بصّحة البيانات  
 المذكورة في العرض 

  

  
 ......... .......................................................... (االسم واللّقب)أسفله إنّي الممضي 

  ........................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين
 ........ ..المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ............................بتاريخ........................

 ..............................................................  (العنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ 
 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

 لك التجربة العاّمة و/ أوذا العرض بما في ذأصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في ه
 الخصوصيّة. 

يثبتها  ز لماعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفر لك أو تبعا لذف الوأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خ
 بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.   قمن وثائ

  

  

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 7 عددملحق 

 

 (في صورة تجّمع)أو المحامين المباشرين  (المنفرد)م المحامي التز إ
المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية وسائرلدى المحاكم اإلعاقة 

  

 أقّر ...………...........................…………...............…واللّقب( االسم )إني الممضي أسفله 
المهّمة بإنجاز  (ألتزم)كرهم يلتزم ذ، والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي االقتضاءالمتدخل، عند   قبأّن الفري

 : العرض ذاكما أقّر بصحة كافّة المعلومات الواردة به

  االسم واللقب   الترسيم محل المخابرة   إمضاء  المحامي    

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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  8ملحق عدد 
 

  (مجمعفي حالة )التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين 
 للمحامين المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة أو

  (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض) 

  

  
 االسم واللقب    

  

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه  

 *  (/ الشهر/ السنةاليوم) االستئنافتاريخ الترسيم بقسم   
 *  (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                                               

 (محام أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين في االختصاص المطلوبيتعلق فقط باختيار )

 للتجربة الخصوصّية للمحامي المباشر أو المحامين المباشرينجع المبّينة راقائمة الم

أو للمحامين المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة خالل الخمس  (في حالة مجمع)
 (إلى تاريخ فتح العروض 2018جانفي 1من )سنوات األخيرة 

  

  ءبداية وانتها  تاريخ
 المهمة

 الطور

 
 عدد القضية

 

 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة

 

  صالعمومي أو الشخالهيكل  
 الخاص

 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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 سنوات( 5 باالستئنافمحام لم تتجاوز مّدة ترسيمه يتعلق فقط باختيار )مكرر   9ملحق عـدد
 لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيينجع المبّينة راالم قائمة

إلى  2018جانفي 1من )األخيرة أو المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات 
 (تاريخ فتح العروض

  ءبداية وانتها  تاريخ
 المهمة

 الطور

 
 عدد القضية

 

 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة

 

والشخص    العمومي أالهيكل  
 الخاص

 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 



 

 30 

  

لخبرة ا التكوينية المتخصصة الستكمال الدوراتالشهائد العلمّية وقائمة  10ملحق عـدد 
 والمقاالت والبحوث المتخّصصة. والدارسات

 ع ر  الشهادة / الدورة/ المقال العلمي  السنة 

  الشهائد العلميّة

    
  

 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 

  الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة. ( ذكر الميدان المطلوب أو المشابه)

     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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  (تكوين عام وكذلك المحامي ذو تكوين متخّصصيتّعلق باختيار محامي ذو ) 11ملحق عدد 

  

 قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة
  

 

النتائج المحققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 

 تاريخ إنجاز هذه األعمال

 

 ميدان النزاع

 الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في

العام  التي قام المحامي أو القطاع 

 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 شـهادة حسـن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة 
 من قبل الهيكل العمومي. 
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  12ملحق عدد 

المحامين المباشرين أو الشركة  ومجمععقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر 
 مركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقةوال للمحاماة،المهنّية 

  

  

 الفصل األّول: تعريف المهّمـة: 
 تتمثّل مهمة:  

 ..........................................................................................  ذاألستا 
 أو  
 ...................................................  (مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة) 

 أو 
 ......................... ..........................................  (الشركة المهنيّة للمحاماة) 

جراءات بجميع اإل والقياماإلعاقة المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي االتفاقية في نيابة  ذهه قطب
لك ذلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو ك (ها)والدفاع عنه (ها)يّة في حقهالقانون

 خارجها عند االقتضاء. 
   (الكر العنوان كام)ذوالمعين محل مخابرته ب 

 التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:  :2الفصل  
شريع يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى الته الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما ذتخضع ه

  جتماعي. الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإل
  :²األتعــاب :3الفصل 

  قببصفة جملّية جزافيّة ط الهالمهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع  صتضبط أتعاب المحاماة بخصو 
أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا 

 تلك المتعلّقة باستخراج األحكام.  الجبائية، دون والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع 
 

 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصّياتها. 1
 بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعّلق باألتعاب.  2
جب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة ي 3

  عامة أو في إحدى أطوار التقاضي
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قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة  3(04)( قضية كحد أدنى وأربعة 02يتم تجميع )
 توفر الشروط التالية:

 أو المادة.  بأو السبر إلى وحدة الموضوع ظالقضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالن •
ر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها ظون على العرائض بالنذالقضايا أو األ •

 .الستقرار فقه القضاء بشأنها راظن

ا ما تبين له ان المحامي قد بالل العناية ال زمة ذإ للمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة،يمكن 
ّدر من قبله أن يسند له منحة تكميلية تق تشعبها،ر الي القضية المتعهد بها ودرجة ظوحق نتائج إيجابية بالن

لك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع ذفي الغرض بين الطرفين و  قوإمضاء ملح
مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل   قالملح

  ه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي. ذه
 تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:   د: عق4الفصل 

لمفعول ا والمهنية، ساري يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية 
 في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة.  

 مالاإلعسنويا إلى حين العقد، تجديد عقد التأمين  (ة)كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب
د بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في   قبالحكم المتعلّ   َ ي تم لك السنة الرابعة والتذبآخر قضية ُمتعهَّ

 اضافتها بمقتضى ملح  في الغرض عند االقتضاء. 
لمحامي ام بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها الويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلع

  )ة(أو شركة المحاماة المعني
ية يتعهد بها قض بآخر قالمتعلّ م بالحكم البانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلع اال غيويصبر عقد التأمين 

  .ة() المعنيالمحامي أو شركة المحاماة 
انقضاء  قبلة اإلعاقالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي م شركة التأمين المعنّية من قبل الا تم إعذوإ 

 م بالبلوغ أو بأية وسيلةاللك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعذو  الهكور أعذاألجل الم
 (لم تف)لم يف  (ة)المحامي أو شركة المحاماة المعني م، بأنّ الاإلعا ذأخرى تعطي تاريخا ثابتا له

عقد التأمين  حبه الحالة، ال يصذعقد التأمين. وفي ه انقضاءالتعاقديّة، يتم االعتراض على  (ها)بالتزاماته
 المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة.إاّل بشهادة في الغرض يسلّمها  االغي
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     :المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة الموضوعة على كاهللتزامات اإل  :5الفصل 
امي ئمة إلنجاز المحالروف المظبتوفير ال اإلعاقة المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي يلتزم  -أ

ا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من ذلمهّمته. وله
المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

 المركز. اتالملف وطلب معطيات صتلخكرة توضيحية ذالملف وجوبا بم
تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل  -ب

 المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل. 
وض المركز الدولي للنه عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة -ت

 إلعاقة.باألشخاص ذوي ا

ة المعطيات الماليةّ والمؤيدات العلميّ  كشفاإلعاقة للمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي ال يمكن  -ث
من  15الفقرة األولى من الفصل  أحكام قطبالمتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه 

 واجراءاتشروط المتعلق بضبط  2014 جانفي 28المّؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 
تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية 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: 
قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض غير المبرر يعتبر  -

لك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كّل  الهياكل ذ
ي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت تحتسب من تاريخ رفضه بقبوله المهّمة الذ (02)العمومية لمّدة سنتين 

 أيام عمل.  (10)عشرة 
قبة ار مو في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة  اوفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقرير 

المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات العروض.  حرمان حمقتر نيابة المحامين يتضّمن 
  بذلك.في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين  رارهاوتتخذ اللجنة ق

ابته له عند ني المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة حزمة للدفاع عن مصالالبالل العناية ال -
 أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة. 

ي أجل كتابيا بمآلها ف المركزم الحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإع -
 ن عنها من الجهة المتعّهدة. الثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالأقصاه ث
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المركز الدولي للنهوض  ر في المسائل المتعلقة بنزاعاتظحضور االجتماعات المخّصصة للن -
لمركز اأو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة  باألشخاص ذوي اإلعاقة

 فيها. 
 ا الغرض، ذوله

دعوته كتابيا سواء عن طري  الفاكس أو  المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة يتولى  
 ول. لك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقذه االجتماعات ولذالبريد اإللكتروني لحضور ه

ضة العري مقابل وصل تسلّم، من مشروع ، المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة  تمكين -
اه حولها في أجل أقص بمالحظاتالمركز قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

للمحامي  وإالنلك موافقة ضمنية منه على محتواها ذأربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد 
   .بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون 

 طرق خالص صاحب العقد:  :7 الفصل
  :التالية  الصيغ  حسب  صاحب العقد  الصيتّم خ

 :  قعن طري   الصيكون الخ
   تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد 
  (......يحددها الهيكل العمومي: صك، حوالة)أشكال أخرى     

 :   الصيتولى الخ     
   للمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة اإلدارة الماليّة  

 شروط الخالص  :8الفصل 
 دفع قسط أّول على الحساب:   - 1.8

ولي للمركز الدمن أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز  % 10تسند نسبة  
   القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به. اهذصاحب العقد  حمن اإلعاقةللنهوض باألشخاص ذوي 

 تقديم مذكرة األتعاب:  -  2.8
 بمذكرةة اإلعاقللمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي العقد بناء على موافاته  صاحب الصخيتّم 

 أتعاب. الصخ

 
يمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة على تسديد المستحقات  1

 في صورة اللجوء الى تجميع االناباتالجزئية 
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  :1المستحقاتتسديد  -   3.8
 اليممع الصخمن نسخة من شهادة في المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة يتّم تمكين  -

مة الوالتقاعد للمحامين وما يفيد س صندوق الحيطةانخراطه في وخالص معاليم الضمان االجتماعي 
 االتعاب.  الصلك وجوبا قبل خذبتأمين مسؤوليته المدنّية و  وقيامهوضعيّته الجبائيّة 

يوما من  (45)يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون  -
 الحكم. ح كرة األتعاب مستوفية الشروط وبعد التصريذم مالاست تاريخ

تهاء األجل ي يلي انذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذف الوفي خ 
 ،  الهكورة أعذالم

هاد لك أجرة عدول اإلشذوك ذأجر عدول التنفيالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة تحمل على       
                                                  الملكية العقارية. دارةإبوالخبراء ومصاريف الترسيم 

ج مجال المتعلّقة باإلنابات خار  مصاريف التنقل المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة كما يتحّمل
الواليات التي حيث عيّنت محّل مخابرتهم عندما تتجاوز مسافة التنقل منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز 

كلم في حدود حاالت التنقل الفعلّية  30ا الغرض ذالتي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة له
فة لك طبقا للتعريذوالثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة و 

 . 2016أفريل  22عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في   صالمنصو 
ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  اقتضتا ما ذوإ

 هاب والرجوع. ذلك يومي الذحصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما في 
وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع مشروع 

لك ذو  764من األمر عدد  07يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أن ار اللجنة المحدثة بالفصل   قملح
 باألتعاب.   قا العقد المتعلذمن ه 03بصرف الن ر عن الفصل عدد 

صها الورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل العمومي خإاّل أنّه وفي ص
لك إثر ذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع و ذعلى أساس فواتير مثبتة له

  التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز. 
   العقد:ّمّدة  :9الفصل 

 ثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين. التضبط مّدة العقد بـث 
مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة  انتهاءوفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ 

ب العقد حمن قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى صا
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 حلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه والتصريذقواعد العناية المهنيّة و   قه القضايا وفذمواصلة ه
 بالحكم. 

 
 تنفيذ العقد:   :10الفصل 

  
مركز الدولي للمقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال  ذيجب على المحامي أن يلتزم بتنفي

أو حدوث  11بالفصل  عليها صالمنصو تغيير المحامي اال في الصورة للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة 
 التزاماته.  ذأمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفي

 لك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة إلى أي محام أخر. ذب المركزم اله الصورة يجب علي المحامي إعذه وفي
أمر أو حدوث  11بالفصل  عليها صالمنصو ف الحاالت البخ (صاحب العقد)صورة تخلي المحامي  وفي

 أخر ضمانا الستمرارية سير(ين)اإلجراءات المستوجبة بهدف تعيين محام  المركز ذطارئ أو قوة قاهرة يتخّ 
 . 2014لسنة  764من األمر  5عن المهّمة تطبيقا للفصل  (ن)عوضا عن المحامي المتخلي العام قالمرف
  د. ا العقذاألولى من الفصل السادس له المّطة قتطبيالصورة األخيرة  هذهفي  المركز يجب علىكما 

 العقد:  : فسخ11الفصل 
 ا العقد، آليا في الحاالت التالية:   ذفسخ هي، 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.  -
هوض المركز الدولي للنالصورة يوجه له  هذهعدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي  -

اته في ه فيها إلى القيام بالتزامتنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعو  باألشخاص ذوي اإلعاقة
للمركز ن ا األجل، يمكذعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء ه يقّل عنأجل محّدد ال 

 ا العقد. ذاألولى من الفصل السادس له المّطة قوتطبيفسخ العقد 
ل صاحب العقد بالتزامه وإهدار الإخالمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ا ثبت لدى ذإ -

في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد  المركز قح
 التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه. 

بل الهيكل قويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من 
 العمومي. 

 

  



 

 38 

  

 :13الفصل 
تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة في صورة قرار 

تعابه كاملة له وجوبا أ الحالة تصرفه ذلك  ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذقانونّية أو واقعية ثابتة ل
من المرسوم عدد  40لك عم  بأحكام الفصل ذه االتفاقية و ذالتي تحتسب طب  أحكام الفصل الثالث من ه

 بتن يم مهنة المحاماة.   قوالمتعلّ  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79
 : الحفاظ على السرية 14الفصل 

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

 : النزاهة 15الفصل 
يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية والترتيبية 

  المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح. 
    النزاعات: : فّض 16الفصل  

يتولى  ا الغرضذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذف في تأويل أحكام هالفي حالة نشوب خ
األمر  نم (7) الفصلمكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة أوال 

تكليف المحامين  وإجراءاتالمتعلق بضبط شروط   2014جانفي   28مؤرخ في  2014لسنة  764عدد 
بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها 

 القت ار  تسوية صلحّية أو تقديم مقتر  أخر لفض الخالف. 
ين لحضور الجلسة لفض الن ازع المعروض عليها وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممثل الهيئة الوطنّية للمحام

 بالحسنى  . 
يمكن ف وديّا، فالوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخ

 للطرف األكثر حرصا لمواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة. 
    مصـاريف التسجيل:  :17الفصل  

 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو شركة المحاماة. 

 : صحة العقد: 18الفصل 
 إال بعد إمضائه من قبل:  ذاا العقد نافذال يكون ه

  للمركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة.المدير العام   □
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 : محّل المخـابرة: 19الفصل 
ك بمقتضى لذ. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير الهكور أعذفي عنوانه المعيّن كل طرف محل مخابرته 

 . ذم بواسطة عدل التنفيالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك عن طري  إعالرسالة مضمونة الوصول مع اإلع
  

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

   اإلمضــاءات 
 المركز الدولي للنهوض                                                      المحــــــــــــامي    
 أو                                  باألشخاص ذوي اإلعاقة    

 المحامين تجمع 
                                                                 أو      

 الشركة
  

  

  

  

  

  

  


