
 

ّةــــــــةّالتونسي ّــــــــــالجمهوري ّ

 ةـــــــةّالحكومــــــرئاس

ّوميــــاّللطلبّالعمــــةّالعليـــالهيئ
ّ

           

 

 نبتكليفّمحامياسّالشروطّالمتعلقّكرّ 

 مهنيةّللمحاماةّشركاتّأو

ّشركةّالتونسيةّللشحنّوالترصيفال لنيابة

ّلدىّالمحاكمّوسائرّالهيئاتّالقضائية

 2025-2023لسنوات 

 
1/2023ّطلـــــــبّعـــروضّعـــدد

 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

2023ّفيفـــــــــريّ



1 

 

 الفهرس
 2 : موضوع طلب العروض الفصل األول 

 2 : شروط المشاركة2الفصل 
 3 : توزيع طلب العروض إلى حصص3 الفصل
 4 سحب ملف طلب العروض  :4 الفصل
 4 صلوحية العروض: 5 الفصل
 4 حات ومالحق ملف طلب العروضلتوضي: ا6 الفصل
 4 : الضمانات المالية7 الفصل
 5 : الطعن في كراس الشروط8 الفصل
 5 : طريقة تقديم العروض 09 الفصل
 6 : الوثائق المكّونة للعرض10 الفصل
 7 : فتح العروض11 الفصل
 7 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات12 الفصل
 8 : تقييم العروض13 الفصل
 8 : منهجّية تقييم العروض المتعّلقة باختيار محام متخصص1.13 الفصل
: منهجّية تقييم العروض المتعّلقة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف 2.13 الفصل

 11 الخمس سنوات

 13 : تعيين المحامي أو الشركة المهنّية للمحاماة14 الفصل

 13 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد 15 الفصل
 15 المالحق

 

 

 



2 

 

 
 كراسّالشروطّاإلداريةّالخاصة

 طلب العروضموضوع األّول:  الفصل

للمحاماة، من بين  مهنية ين أو شركاتمباشر  ين  محام (13)يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
في  القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو تونسية للشحن والترصيف الشركة النيابة المرّسمين بجدول المحامين، ل

 .الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما  هاوالدفاع عن هاحق

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.ويبّين عقد النيابة         

 : شروط المشاركة 2الفصل 

 و للشركات المهنية للمحاماة  االستئناف والتعقيبلدى  بجدول المحامينتفتح المشاركة للمحامين المرسمين 

 منفردا  -1

 أو في إطار اتفاقية شراكة  -2

على أن تضم على األقل محام مرسم  ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل أو -3
 .لدى التعقيب

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

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

 أو ضمن إتفاقية الشراكة  نفس طلب العروض )بشكل فردي مرتين فيألي محامي المشاركة  قكما ال يح
 للمحاماة(. مهنيةوضمن شركات أ

                                                 

ــــف التونســـية الشـــركةإن التثّبـــت مـــن الوضـــعية القانونيـــة للمحـــامي أو الشـــركة المهنيـــة للمحامـــاة ال يـــدخل ضـــمن مشـــموالت 1    ــــن والّترصيـ  للّشحـ
)لجنــــــة الفــــــتح والفــــــرز المحدثــــــة للغــــــرض(، وإنمــــــا ينــــــدرب ضــــــمن صــــــالحيات الّلجنــــــة المختّصــــــة لمراقبــــــة ومتابعــــــة نيابــــــة المحــــــامين بالهيئــــــة العليــــــا 

ــــا ألحكــــام  ــــد االقتضــــاء، طبق ــــيس الفــــرع الجهــــوي المخــــتّص، عن ــــة أو رئ ــــة الوطني ــــب العمــــومي بالتنســــيق مــــع الهيئ عــــدد مــــن األمــــر  16الفصــــل للطل
ـــــــي ال 2014لســـــــنة  764 ـــــــدى  2014 جـــــــانفي 28مـــــــ ّر  ف ـــــــة ل ـــــــة الهياكـــــــل العمومي ـــــــل المحـــــــامين بنياب ـــــــق بضـــــــبط شـــــــروط وإجـــــــراءات ت لي المتعّل

 .المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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التراتيب  المنصوص عليها بالتشريع وكما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع 
رئيس الالجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي و 

أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون  المدير العام للشركة التونسّية للّشحن والّترصيل
فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على 

 من مرسوم المحاماة. 32معنى الفصل 

الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من  واألساتذةتقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين  الو 
 .اةترسيمهم بجدول المحام

 إلى حصص طلب العروض توزيع :3الفصل 

  :1كما هو مبين بالجدول التاليأقساط  عّدة يت ّون طلب العروض من

 المجالّالترابي
محلّ

 المخابرة
ّالفرع عددّالمحامين الترسيم اإلختصاص  القسط

كاملّترابّ

 الجمهورية

تونس 

 الكبرى

 يــــجزائ
ّتعقيب

 
1 1.1ّ

ّ:1القسطّ

 تونسّالكبرىّ

 حري/ـــبنقل 

 نــــشح

 غـــوتفري

 

ّإستئنافّأكثر

 سنوات05ّمنّّ
3ّ

 

2.1 

 تعقيب

 

5 3.1 

 :ّسوسة2القسطّ 1 سوسة

 :ّصفاقس3القسطّ 2 صفاقس

تونس 

 الكبرى

 
ّإستئنافّأقل

 سنوات05ّمنّّ
1ّ

قسطّخاصّبالمحامينّ

ّالشبان

 
 
 
 

                                                 

 اة والشركة التونسية للّشحــن والّترصيــف.يتم إبرام عقد صفقة بين محام واحد أو شركة مهنية للمحام1
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 : سحب ملف طلب العروض 4الفصل 

ــــى الشررررركة التونسررررية للشررررحن و الترصرررريف ترســــل        نــــص إعــــالن طلــــب العــــروض مصــــحو ا بملــــف الــــدعوة إل
تــــــاريخ اإلعــــــالن عــــــن طلــــــب العــــــروض قبررررررل  أيــــــام علــــــى األقــــــل 3الهيئــــــة الوطنيــــــة للمحــــــامين  المنافســــــة إلــــــى

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

 الخاص بالصفقات العمومية  تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب يتولى المترشح
)www.marchespublics.gov.tn( من موقع الهيئة الوطنية للمحامين أو (https://avocat.org.tn)  بعد

 . االستمارة اإلل ترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكورأن يتم تعمير 

سحب كراس الشروط مباشرة من الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات  بالشركة التونسية للشحن والترصيف يمكن و 

  نهج بيار دي كوبرتان  تونس. 08

 ضصلوحية العرو : 5الفصل 

من اليوم الموالي  ابتداء( ايوم 120) ايوم تسعون لمدة  تقديمهاد ن بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخ

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:6الفصل 

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

  توضيحات المتصلة باإلستفساراتالاإلجابات و يتضّمن  لملف طلب العروض،ويتّم إعداد ملحق 

تمس هذه المعطيات الت ميلية بالخاصيات والمعايير  ودون أن التي يطلبها المترشحون  التكميليّة والمعلومات
اريخ ( أيام قبل الت10) عشرة، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز الفنية والجوهرية

األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإلل تروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في 
لسنة  764عدد من األمر  4االستمارة اإلل ترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 

ل العمومية ـــــة الهياكـابـن بنيـوإجراءات ت ليل المحاميالمتعّلق بضبط شروط  2014جانفي  28م ّر  في ال 2014
 .ات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةـــــــاكم والهيئـــــلدى المح

 المالية ات:الضمان7الفصل 

  .الصفقات العمومّية بتنظيمالتراتيب المتعّلقة  تقتضيهاالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
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 :الطعن في كراس الشروط8الفصل 

 764لألحكام الواردة باألمر عدد يمكن ل ل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 
بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير  من نفس األمر 07اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2014لسنة 

عن  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة  الالزمةت ومدعما بالم يدات خالالاإلمفصل يبين فيه 
  .طلب العروض

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتاالّشركة نسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلو مّجرد توّص  اللجنةتحيل  

حتى البت نهائيا إذا  اإلجراءاتقرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  قبل اتخاذ للجنةيمكن 
قرارها في أجل أقصاه  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ . .كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها

مرفقة بجميع الوثائق  والّترصيــفالشركة التونسّيــة للّشحــن عمل من تاريخ توصلها بإجابة أيام  ( 10)عشرة 
 .اإلجراءاتالمطلو ة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق  واإليضاحات

 طريقة تقديم العروض:  9الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

من هذا ال ّراس في ظرفين  (11)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع م يداتها المبّينة بالفصل 
 الث خارجي يختم ويكتب عليه عبارةمنفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ث

 1/2023" ال يفتح طلب عروض عدد

 أوّشركاتّمهنيةّللمحاماةّنبتكليفّمحاميمتعلقّ

ّالشركةّالتونسيةّللشحنّوالترصيف لنيابة

ّلدىّالمحاكمّوسائرّالهيئاتّالقضائية

  2025-2023لسنوات 

والوثائق اإلدارية وجميع الم يدات عن طريق البريد مضمون  توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية
ركة التونسية للشحن ـــشّ للالمركزي التابع الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط 

 مقابل وصل إيداع. نهج بيار دي كو رتان تونس  08والترصيل 
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 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 

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

 يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذب الملحقة بكراس الشروط.

 الوثائق المكّونة للعرض: 10 الفصل

 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية:

 

ّ

 نلللي  لللتو العلللروق موجبلللا إلقصلللاه العلللرق  يلللر  نّللل  1يمثّلللل  للليم تقللليير الملحللل  رقلللر :ّمالحظةةةة

يمكلللن للجنلللة بالنسلللبة لبقيّلللة الوةلللائ  اإلداريّلللة  ن تلاللللب العلللارق ثيلللن  المعنيلللين باسلللتكما  وةلللائقهر  لللي 

  جل معيّن. وتقصى العروق التي لر تستكمل ما طلب منها  ي اآلجا  المضبوطة.

 
 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

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

 :العروض  تقييمفي    الفنّية المعتمدة  الوثائق

المضــــمنين بكــــراس الشــــروط وإمضــــاؤها وختمهــــا فــــي آخــــر الوثيقــــة مــــع بيــــان التــــاريخ  11إلــــى  6تعميــــر المالحــــق مــــن 
 وتقديم الم يدات عند اإلقتضاء.

لشــــركة اأو المباشــــر أو مجمــــع المحــــامين المباشــــرين   لمحــــاميإمضــــاء وخــــتم مشــــروع عقــــد النيابــــة المزمــــع إبرامــــه بــــين ا
 من جهة ثانية مع بيان التاريخ. الشركة التونسية للشحن و الترصيف  اة من جهة، والمهنّية للمحام
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 روف:فتح الظ: 11الفصل 
لجنة خاصة بفتح وتقييم الشركة التونسية للشحن والترصيل المدير العام  رئيسالمقرر من مقتضى ب أحدثت
 .1/2023الخاصة بطلب العروض عددالعروض 

في التاريخ والمكان المحّددْين بنص  علنّيــة جلسةفي  على الوثائق اإلدارية والفنيةتفتح الظروف المحتوية 
 .المنافسةإعالن الدعوة إلى 

 ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب. -

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.  -  كما ال يخوَّ

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

وذلك بفتح الظرف الخارجي  لفتح طبقا للتسلسل الزمني لتاريخ قبول العروضيتّم الشروع في عملّية ا  -
 للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلو ة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلو ة دون يتم  -
 تعدادها.

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:12الفصل 

يمكن للمحامي الذي قّدم ترّشحه في طلب عروض أن يسحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقّدم مباشرة 
 أيام( 10أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه عشرة )الشركة التونسية للشحن والترصيل إلى 

 .الشركة التونسية للشحن والترصيلول العروض المعلن عليه من قبل من تاريخ آخر أجل لقب

 و انقضاء هذا األجل، ت خذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

يقّدمه المترّشح للجنة  غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل
بهدف الموافقة عليه. وفي صورة تراجع  2014لسنة  764من األمر  07عليها بالفصل المنصوص  المختّصة

اتفاق شراكة و عد إتمام عملية الفتح، يحرم من  إطارأو المحامون المتعهدون في  المحامي أو شركة المحاماة
سب الحالة، من ( تحتسب، ح02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كلّ 

عدم الرّد من طرفه تاريخ تاريخ تراجعه ال تابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
( أيام عمل ما لم تنقض 10)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  الّشركةعلى إعالمه بقبوله النهائي من قبل 

 مدة صلوحية عرضه.
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 العروضتقييم :13الفصل

 وجو ا:اللجنة  يمن هذا ال ّراس، تقص 12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

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

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

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

عند االقتضاء للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم يقّدموا الم يدات  يمكن
أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح  07اتهم في أجل ال يتجاوز المطلو ة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملف

 للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةالظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط 
 حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال ي دي ذلك إلى تغيير في محتواها.

 يتم أومكتب الضبط ب الحقا تودع األصول أنعلى أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االل تروني  كما يمكن
 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االل تروني. ،عن طريق البريد السريع إرسالها

و خصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقو ات تأديبّية، فإّن استبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة 
بضبط شروط  عل المتو 2014جانفي  28م ّر  في  2014لسنة  764والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

وإجراءات ت ليل المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق 
  28م ّر  في  2014لسنة  764من األمر عدد  15مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .2014جانفي 

 لمنهجيات التالية:لالعروض وترتيبها حصريا وفقا وتتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييم 

 :متخصصمنهجّية تقييم العروض المتعّلقة باختيار محام   13.1

المعايير  اعتماد 1/2023تتولى اللجنة الخاصة بفتح وتقييم العروض الخاصة بطلب العروض عدد  -أ
 المطلوب. االختصاصالحصرّية التالية في اختيار محام أو شركة مهنية للمحاماة في 

ان القانون محامي متخّصص في ميد الختيارهذه المنهجّية  اعتمادتختار الشركة التونسية للشحن والترصيل 
 بحري )شحن و تفريغ(.نقل التشريع الالجزائي أو متخصص في 
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 إسناد األعداد: :-ب

التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين بالقسم المطلوب )استئناف و/ أو تعقيب(  -
 نقطة(: 40)

 تعقيب(.إستئناف أو  نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب ) 08تسند 

إلثبات التجر ة العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في القسم المعني 
 )إستئناف أو تعقيب(

( 1.1-1الشركة المهنّية للمحامين في النزاع الجزائي) قسط  التجربة الخصوصّية للمحامي أو ألعضاء -
 (.3.1-1) قسط النقل البحري  و( والشحن والتفريغ 2.1-1النقل البحري ) قسط  و والشحن والتفريغ 

 نقطة( خالل الخمسة سنوات األخيرة 30) 

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

تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها في الميدان المطلوب 
تاريخ آخر أجل لتقديم  إلى 2018في جان 01أو المشابه من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيل من 

 العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:

  

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

الشركة المهنّية للمحامين المرّسمين  التجر ة العامة للمحامي أو ألعضاء 1
 بالقسم المطلوب ) استئناف و/أو تعقيب(

 نقطة 40

التجر ة الخصوصّية للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين في  2
 االختصاص المطلوب 

 نقطة 30

 نقطة 20 الم هالت العلمّية للمحامي و الدراسات و البحوث والمقاالت المتخّصصة 3

تجر ة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث  4
 سنوات األخيرة

 نقطة 10

 نقطة 100 المجمرررررروع العرررررام
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 ج. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:

و صفة عامة  تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل الت ليل المشفوعة بنسخ من المآالت واألحكام عند اإلقتضاء
يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن احتساب 

 التجر ة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية المعطيات 
ني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ إل ترونّية تراعى فيها الّضمانات الشخصّية والّسر المه

 الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات المستعملة في المجال وذلك لتقديمها صلب عرضه.

 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة  )  -

 العلمّية الشهادة
 شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة

 أو شهادة الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند
( من النقاط بعنوان كل دراسة أو مقال أو 1إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند )

علمّية أكاديمّية يكون موضوعه)ا(  تبنشريات أو مجالبحث ذو صبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشرها المترّشح 
 ( نقاط  .05ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمس)متعّلقا باالختصاص المطلوب من المحامي المترشح. 

  إلثبات الشهائد العلمّية والمشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من
 شهادة المشاركة في الدورة المعنية. الشهادة العلمّية وكذلك

  إلثبات كل دراسة أو مقال أو بحث ذو صبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشرها يقّدم المحامي المترشح نسخة
 أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر.  من كل دراسة أو مقال

 نقاط( 05خالل الثالث سنوات األخيرة ) تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم -

ط ل ّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات األخيرة ويبلغ انق 05تسند بصفة آلية  -
 (.10) خمسةسقف النقاط بهذا العنوان 

 عدد
 اإلنابات

 01ما بين 
 و 

 إنابات 05

 ما بين 
 إنابة 10و 06

 ما بين 
 إنابة 15و 11

 ما بين 
 إنابة 20و 16

 ما بين 
 إنابة 25و 21

 أكثر من
 إنابة 25 

العدد المسند 
بعنوان المراجع 

 الخصوصية
05 10 15 20 25 30 



11 

 

عمومي أو إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل ال
 شهادة حسن إنهاء مهّمة ت ليل ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

يقصى كل عرض تحّصل على نقطة و  100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 
 ( نقطة بعنوان التجربة الخصوصّية.0)

 سنوات: 5ترسيمه باالستئناف باختيار محام لم تتجاوز مّدة  المتعلقةمنهجّية تقييم العروض   13.2

لم في تعيين أكثر من محام يجب عليه اختيار محام  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةفي صورة رغبة  -أ
 :للمعايير الحصرّية التالية وفقا سنوات 5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف 

 إسناد األعداد: :-ب
 نقطة(: 50سنوات( ) 5اقل من  التجربة العامة للمحامي )مرّسم باالستئناف لمّدة -

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف. 10تحذف

 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

 الشهادة العلمّية
 دكتوراه مرحلة ثالثة شهادة

 أو شهادة الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند
إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات الت وينّية التي 

 تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
نقاط ل ّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة ت وينية متخّصصة في إطار دورات  05تسند بصفة آلية  -

للمحامين ويبلغ  األعلىالت وين المستمّر إلست مال الخبرة المهنّية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد 
 (.10سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 سنوات( 5للمحامي ) مرّسم باالستئناف لمّدة  اقل من   التجر ة  العامة 1
 نقطة 30 الم هالت العلمّية للمحامي  2

أو  نتجر ـــــة المحـــــامي فـــــي نيابـــــة الهياكـــــل العمومّيـــــة أو األشـــــخاص الطبيعيـــــي 3
 نقطة 20 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 نقطة 100 المجمرررررروع العرررررام
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( ل ّل مشاركة ناجحة في دورة ت وينّية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل 01تسند نقطة واحدة )  -
 .1(05الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط )

إلثبات الشهائد العلمّية والمشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من  -
 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.شهادة العلمّية وكذلك ال

 

أو المعنويين الخواص لدى المحاكم  نتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيي -
 نقطة( 20خالل الثالث سنوات األخيرة )

 جانفي  01تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها من 
 إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:  2020

 

 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: -ج 

تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل الت ليل حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. و صفة عامة يتولى 
وال يدخل ضمن احتساب التجر ة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة  المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة

 القضايا التي تّم رفضها شكال.

خزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية المعطيات ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وت
الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ إل ترونّية تراعى فيها الّضمانات 

 .الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات المستعملة في المجال وذلك لتقديمها ضمن عرضه

 

                                                 

ــة، ي خــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، بعــين االعتبــار ضــمن هــذا المع1 يــار عنــدما يتعّلــق األمــر بت ليــل محــامي بقضــايا فــي الخــارب مــن قبــل الهياكــل العمومّي
امهــا أمالفرعــي دورات ت وينّيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة الهياكــل الدولّيــة للمحــامين مــدى إلمــام المحــامي المترّشــح بلغــة المحكمــة المنشــورة 

 .القضّية أو اللغة المتّفق عليها في العقد
 

 عدد
 اإلنابات

 ما بين 
 إنابة 10و 01

 ما بين 
 إنابة 20و 11

 ما بين 
 إنابة 30و 21

 أكثر من
 إنابة 30 

 20 15 10 05 العدد المسند بعنوان المراجع
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 والتقييم: تحسير أعمال لجنة الف 3.13

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

  على أساس المعطيات الممضاة والمبّينة بعرضه و قية  هاوترتيبالعروض تقييم  التقييمتتوّلى لجنة الفتح و
للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس  بالم يدات وطبقاالمالحق المنصوص عليها بملف طلب العروض المدعومة 

 الشروط.

  تضّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضي من قبل كاّفة أعضاءها بأسمائهم وصفتهم وم شر
 .على كافة صفحاته

 بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم العروض  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةتولى ت
نسخ رقمية( إضافة إلى أصول العروض ويكون مصحو ا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض  7)نسخة أصلّية ورقّية و
إلى الّلجنة المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي في  الهيكل العموميممضاة من قبل رئيس 

 يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها.  20جل أقصاه أ

 haicop@pm.gov.tnمكن بالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإلل تروني التالي يو 

 تعيين المحامي أو شركة محاماة: 41الفصل

من  7تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 
 لمنافسةا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرشمراقبتها على  2014جانفي  28والم ّر  في  2014لسنة  764األمر عدد 

 اييسمقمطابقة  نم بتتتّثو .وطهالشر  لةبولمقا لصبغةا نم كدتتّأو شفافيتها.و قيتهااصدمو وترتيب العروض
وتعيد النظر فيها، عند  وطرلشا اسرّك تلمقتضيا للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركة قبل نم المعتمدة التقييم

 االقتضاء. 

للّشحــن  التونسية الشركةاللجنة المذكورة قرار تعيين المحامي )ين( إلى  و عد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه
 .والّترصيــف

 د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق15الفصل 

 عقد اإلنابةوجو ا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةنشر ت
الهيئة إلى  اإلعالنويوجه هذا  االقتضاء.عند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة 

بطريقة  المشاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقية
 .تعطي تاريخا ثابتا
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اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب  يمكن الطعن في قرار
لدى المحكمة  2014جانفي  28والم ّر  في  2014لسنة  764من األمر عدد  7العمومي طبقا ألحكام الفصل 

 المختّصة. 

لهذا. ويمكن إضافة بنود  يجب على المحامي إمضاء العقد المحرر باللغة العر ية طبق النموذب المصاحب
 للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةيرى الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط 

 دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 

ة لضمان انطالق وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضروري
 المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

المشاركة في يحرم من إال أّنه، في صورة ن ول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
إعالمه بقبوله النهائي الذي  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةقّدم توفي هذه الحالة 
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات 

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

 قرار تبليغ يخرتا نم مياأ سبعة جلأ فيذلك و  لنيابةا عقد ءمضاإ الشركة التونسية للشحن والترصيل تتولى
 .ص بالعقدولمنصا المعطياتو  تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم  لي ن يتعيو للجنةا
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 المالحق

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 
  تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة: 3ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
من كّراس  4المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية: 5ملحق عدد 

 الشروط
 الخصوصّية المذكورة في العرض أوتصريح على الشرف بصّحة البيانات والمراجع العاّمة و/ : 6 ملحق عدد
المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة  التزام: 7 ملحق عدد

 لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية للّشحــن والّترصيــف التونسية كةالشر بنيابة 
شركة لل للمحامين المنتمينأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجر ة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد 

 إلى تاريخ فتح العروض( اة )من تاريخ الترسيمالمهنّية للمحام
 )يتعّلق فقط باختيار محام أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين في االختصاص المطلوب( : 9ملحق عدد 

للمحامين أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر للمحامي الخصوصّيةلتجر ة قائمة المراجع المبّينة ل
 إلى تاريخ فتح العروض( 2018جانفي 1من  خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين

 سنوات(  5)يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف : مكرر 9ملحق عدد 
أو المعنويين الخواص لدى  نقائمة المراجع المبّينة لتجر ة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيي

 إلى تاريخ فتح العروض2020جانفي 1من اكم خالل الثالث سنوات األخيرة المح
الشهائد العلمّية وقائمة الدورات الت وينية المتخصصة الست مال الخبرة والدراسات والمقاالت والبحوث : 10ملحق عدد 
 المتخّصصة.
) بالنسبة  لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة الهياكل العمومّية قائمة تجر ة المحامي في نيابة: 11ملحق عدد 

 للمحامين ذو ت وين عام وت وين متخصص(
اة ، لشركة المهنّية للمحاماأو المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 

 .للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةو 
 نسخة من عقد تامين عن المس ولية المدنّية والمهنّيــة
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 1 ملحق عدد

 تعّهدالوثيقة 

 ح فيه عند االقتضاء.............................(ش) ذكر القسط المتر 

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

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

 لسنة............................................. تحت عدد:الحيطة والتقاعد  صندوق ب منخرطال -

 (......................................................العنوان بال امل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -

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

بإنابــــــة طلــــــب العــــــروض المتعّلــــــق ملــــــف المكّونــــــة لو  2اآلتــــــي ذكرهــــــا الوثــــــائقجميــــــع علــــــى  االطــــــالع عــــــد و 
 ( :للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركة احددهتالمحامي )

 ملف طلب العروض.(1)

 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يّدرت على مس وليتو عد أن ق

 وألتزم بما يلي:  أتعّهد

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ.1

ـــــة 2 ـــــة المطلو  ـــــة بوفقـــــا للشـــــروط ال( انجـــــاز الخـــــدمات القانونّي ـــــائق المـــــذكورة مبين ـــــل  أعـــــاله،الوث  األجـــــرةمقاب
 المحّددة طبق بنود العقد.

                                                 

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرب عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراب البيانات 1
 المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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  تاريخ من (أيام 10) موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 العقد.نص عليه يوفقا لما اإلعالم به 

آلخــــر أجــــل محــــدد لقبــــول  يومــــا ابتــــداء مــــن اليــــوم المــــوالي (120) مــــدة إلبقــــاء علــــى شــــروط هــــذا التعهــــدا( 4
 العروض.

في قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6
 القانونية المترتبة عن ذلك.العقد بصفة آلية وأتحمل مس وليتي فسخ فإنه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت 

 

 بواسطة صك بن ي.بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ   الشركة التونسية للشحن والترصيل دفعت

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

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

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

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

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

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

 ......................... ............................................................عنوان المقرّ 

 موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب و قا لإلجراهات القانونيّة: .................................... عنوان

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

 ........................................................ و شركة المحاماة............. اإللكتروني للمحامي العنوان

 الجبائي............................................................................... المعّرفرقم 

 الصفة(.....................................االسم واللقب و )إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال

 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 

 

 

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

ّ 
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 3ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة

 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصرررّرل علرررى شررررفي بعررردم  يرررامي وألترررشم بعررردم القيرررام مباشررررو أو بواسرررطة ال يرررر بتقرررديم وعرررود أو عطايرررا أو 

 .الصفقة لفائدتي هدايا  صد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 4ملحق عدد 

 صاحب طلب العروضالشركة التونسية للشحن و الترصيف  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى

 

 ...........................................................إنّي الممضي أسفله )االسم والّلقب( ..............

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

 .............خ.........................بتاري.........................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد....

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

  الشركة التونسية للشحن و الترصيف أصّرل على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات

 ن العمل بها مّدو خمس سنوات على األ ّل.أو مضت عن انقطاعي ع 

 

، فترفق نسخة من مكتوب اإلعالم 1998لسنة  1875)وفي صورو القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

 مؤّشر عليه من  بل الهيكل يوّضح بد ّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اال تضاء.(

 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 5ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 

)االسم  إنّي الممضي أسفله

 والّلقب(................................................................................................................

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

 ................................................... بتاريخ..........نيّة تحت عدد.............ل بالهيئة الوطالمسجّ 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ال نوجد في  ، عند اإل تضاء،أصّرل على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين

 إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماو.

روط كما أصّرل أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالفقرو األخيرو من الفصل الثاني من كراس ش

 طلب العروض. 

 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 6ملحق عدد 

 المذكورة في العرض تصريح على الشرف بصّحة البيانات

 

 ......................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم والّلقب( 

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

 ..........................................بتاريخ.......................حت عدد .............المسّجل بالهيئة الوطنيّة ت

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 أصّرل على الّشرف بصّحة البيانات التي  ّدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو الخصوصيّة.

وأتحّمل مسؤولّيتي القانونيّة في صورو ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لّلجنة المكلّفة بالفرش لما يثبتها من 
 وثائق بعد طلبها منّي لمّدو تتجاوش عشرو أيّام.

 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 7عدد  ملحق

أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( التزام
 لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية الشركة التونسية للشحن والترصيف

 أ ّر بأنّ ……………….............................................…………)االسم والّلق إني الممضي أسفله

كما ش المهّمة )ألتشم( بإنجا والمتكّون من السيّدات والسادو اآلتي ذكرهم يلتشم ، عند اإل تضاء،الفريق المتدخل

 المعلومات الواردو بهذا العرض: كافّةأ ّر بصحة 

 محل المخابرة الترسيم قباللو   سماال
 

 المحامي  إمضاء
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 8عردد  ملحق

 للمحامينأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا

 اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين 

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض(

  قباللو االسم

  رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

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

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

  محل المخابرة

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 (وختم المشارك إمضاء)
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 9عردد  ملحق

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

 أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر للمحامي الخصوصّيةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل

  خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو 

 إلى تاريخ فتح العروض( 2018جانفي 1)من 

 بداية  تاريخ
موضوع  المحكمة عدد القضيّة الطور المهّمة وانتهاء

 اإلنابة

 الهيكل العمومي 
 الخاص الشخص أو

 العدد الرتبي

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

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

 (وختم المشارك إمضاء)

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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 مكرر  9عردد ملحق

 سنوات( 5محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باإلستئناف )يتعّلق فقط باختيار 

  نلتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعييقائمة المراجع المبّينة 
 محاكم خالل الثالث سنوات األخيرةأو المعنويين الخواص لدى ال

 إلى تاريخ فتح العروض( 2020  جانفي 1)من  

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 المحكمة عدد القضّية الطور
موضوع 
 اإلنابة

الشخص  الهيكل العمومي أو
 العدد الرتبي الخاص

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 
      12 

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

 (وختم المشارك إمضاء)

   الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.يمكن نسخ 
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 10عردد  ملحق

  الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة

 والدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة

 عّر /ّالمقالّالعلميالشهادةّ/ّالدورة السنة

ّالشهائدّالعلمي ة

  1 

  2 

  3 

 الدوراتّالتكوينيةّللمحامينّفيّاطارّأنشطةّالهياكلّالدولية

  1 

  2 

  3 

 ّ 4 
 استكمالّالخبرةّالمسلمةّمنّقبلّالهيئةّالوطنيةّبالتنسيقّمعّالمعهدّاألعلىّللمحامينّئدالدوراتّالتكوينيةّوّشها

  1 
  2 
  3 

 والمقاالتّوالبحوثّالمتخص صة.ّ)ّذكرّالميدانّالمطلوبّأوّالمشابه(ّالدراسات
  1 
  2 
  3 
  4 

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

 (وختم المشارك إمضاء)

 يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية.
 نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر. يقّدم المحامي المترشح
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 11عدد  ملحق

 ذو تكوين متخّصص( )يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك المحامي

 سنوات األخيرة الثالثقائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 

 

 
النتائج المحقّقة أو 
نتائج األعمال 

 المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال

 
 ميدان النزاع

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة 
م التي قام القطاع العافي 

المحامي أو شركة المحاماة 
 بنيابتها

 2020سنة 

    

    

    

    

 2021سنة 

    

    

    

    

 2022سنة 

    

    

    

 وختم المترشح إمضاء 

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

يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء 
 مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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 12عدد  ملحق

المباشر أو مجمع  لمحاميالنيابة المبرم بين اعقد مشروع 
 اةلشركة المهنّية للمحاماأو المحامين المباشرين 

 1الشركة التونسية للشحن والترصيف و  
 

 : تعريف المهّمـةالفصل األّول

 تتمثّل مهمة: 

 .........................................................................................األستاذ . 

 أو 

 .)مجّمع المحامين موضوع اتفا ية الشراكة( .................................................. 

 أو

 .............................)الشركة المهنيّة للمحاماو( ..................................... 

 حقهافي  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو الشركة التونسية للشحن والترصيف طبق هذه االتفا ية في نيابة

 .س أو كذلك خارجها عند اال تضاءنسواء في تولدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  هاوالدفاع عن

 كامال(والمعين محل مخابرته ب )ذكر العنوان 

 ة بالعقدقالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

التشريع وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع

 .االجتماعي نالجبائي والضما نالساري المفعول في الميدا

  2: األتعــاب 3 الفصل

تضبط أتعاب المحاماو بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة جشافيّة طبق أحكام 
القرار المشترك الصادر عن وشير العدل والوشير المكلف بالتجارو والتي تشمل معاليم نشر القضايا والمصاريف 

 راج األحكام.المتعّلقة باستخدون تلك المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، 

  ضايا كحد أ صى وتعتبر أتعاب  ضية واحدو في صورو توفر الشروط التالية: 3(03يتم تجميع )

                                                 

 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصّياتها.1

 بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعّلق باألتعاب.2

أو في إحدى بجب على الشركة التونسية للّشحــن والّترصيــف تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة 3
 أطوار التقاضي.
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 أو المادو. بالقضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدو الموضوع أو السب 

 ولها أو سهولة معالجتها القضايا أو األذون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تدا
 نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

المحامي  د بذل العناية الالشمة وحقق نتائج  أن اإذا ما تبين له للشركة التونسية للشحن والترصيفيمكن 

 القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من  بله وإمضاء ملحق في إليإيجابية بالنظر 
الطرفين وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي. يتّم عرض مشروع الملحق مسبقا على اللجنة  بين ال رض

المختّصة للمتابعة والمرا بة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحّدد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               للمحامي.

  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 

المفعول في  نية، ساريلمسؤولية المدنية والمهيتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا
 تاريخ إبرام العقد و بل الشروع في أي  ضيّة. 

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماو صاحب)و( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم 
افتها بمقتضى المتعلّق بآخر  ضية ُمتعَهَّد بها وانقضاء كامل مدو العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم اض

 ملحق في ال رض عند اال تضاء.

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر  ضيّة تعّهد بها المحامي أو 
 شركة المحاماو المعني)و(.

بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر  ضية يتعهد بها  ويصبح عقد التأمين الغيا
 المحامي أو شركة المحاماو المعني)و(.

 بل انقضاء األجل المذكور  الشركة التونسية للشحن والترصيف وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من  بل 

أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا 
لهذا اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماو المعني)و( لم يف )لم تف( بالتشاماته)ها( التعا ديّة، يتم االعتراض 

الشركة سلّمها مين الغيا إالّ بشهادو في ال رض تن. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأعقد التأمي انقضاءعلى 
 .التونسية للشحن والترصيف

  للّشحررن والّترصيررف التونسية الشركةموضوعة على كاهل : االلتزامات ال  5 الفصل

بتوفير الظروف المالئمة إلنجاش المحامي لمهّمته. ولهذا  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةلتشم ت -أ

ال رض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة 
التكليف مقابل وصل تسّلم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرو توضيحية تلخص معطيات 

 .الشركة التونسية للشحن والترصيف الملف وطلبات

تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني   -ب
  بل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األ ل.

 ي.عدم نشر أو توشيع تقارير المحامي والمؤيدات التي  ّدمها في إطار نيابة الهيكل العموم  -ت
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كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة  للشركة التونسية للشحن والترصيفال يمكن   -ث

لسنة  764عدد من األمر  15بالمحامي أو بشركة المحاماو المتعا د معه طبق أحكام الفقرو األولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات ت ليل المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي   28م ّر  في ال2014

 .لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

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

 يلتشم المحامي أو شركة المحاماو بما يلي:

 بول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورو الرفض غير المبرر يعتبر  -

الهياكل العمومية  المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ ولحرمانه من ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
 ( أيام عمل.10)بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  رفضه بقبوله المهّمة الذي تاريخ( تحتسب من 02لمّدة سنتين )

تقريرا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة  تقدم الشركة التونسية للشحن والترصيلوفي هذه الحالة 
ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات العروض. 

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

عند نيابته له أمام المحاكم أو  للّشحــن والّترصيــف لتونسيةا الشركةبذل العناية الالشمة للدفاع عن مصالح  -

 الهيئات القضائيّة.

للّشحــن  التونسية الشركةحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند اال تضاء، وإعالم  -
 ة المتعّهدو.كتابيا بمآلها في أجل أ صاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجه والّترصيــف

 للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةحضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنشاعات  -

 فيها. للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةأو بدراسة الملفات التي و ع تكليفه بها  صد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهذا ال رض،

ي ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو الشركة التونسية للشحن والترصيفتولى ت 

 لحضور هذه االجتماعات وذلك  بل انعقادها وفي حيّش شمني معقول.

وصل تسّلم، من مشروع العريضة  بل إمضائها حتى مقابل  الشركة التونسية للشحن والترصيف تمكين -

بمالحظات حولها في أجل أ صاه  الشركة التونسية للشحن والترصيف صورو عدم إبداءتبدي رأيها فيها. وفي 

أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من  بله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة 
 اإلجراءات التي يقتضيها القانون

 :التقيد بتركيبة الفريق المتدخل 7الفصل 

العدد  حيث من العروض طلب في المشاركة في رّشحه الذي الفريق بتوفير (المحاماو شركة أو) المحامي يلتشم

 .دون سواه المهنيّة والتجربة العلمي والمستوى
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الشركة التونسية  إعالم (المحاماو شركة أو) المحامي على فيجب األثناء، في التركيبة ت يير صورو وفي أنّه إالّ 
 والمهنيّة ميةلالع المؤهالت نفس لهم بمن المهّمة عن وت يير األشخاص المتخلين كتابيا بذلك للشحن والترصيف

الشركة التونسية للشحن والترصيف  بموافقة مسّبقا، ذلك، أن يحظى على السنوات عدد حيث من التجربة ونفس
 .الطرفين بين ال رض في ملحق وإمضاء الت يير هذا على كتابيا

 على تمّ  الذي الشروط كراس لمقتضيات يستجيب جديد مترشح توفير تعذّر صورو وفي ذلك، خالف وفي

 فله المقترل، المترّشح علىالشركة التونسية للشحن والترصيف  موافقة عدم صورو أوفي المكتب أساسه إختيار

 وإمهاله تنفيذ عدل طريق عن (المحاماو شركة أو) للمحامي ال رض في إصدار تنبيه بعد الصفقة عقد فسخ حقّ 
 العرض مع مقارنة الخلل إصالل أو النقص تدارك إثره على يقع لم يوما) 15)  عشرو خمس أ صاه إضافي بأجل

 . بله من المقّدم

 
 : طرق خالص صاحب العقد 8 الفصل

 .اإلدارو الماليّةعن طريق صك ويتولى الخالص من  بل يتّم خالص صاحب العقد 

 شروط الخالص:  9الفصل 

 دفع قسط أّول على الحساب: - 1.9

للشركة التونسية ال يجوش من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان  سط أول على الحساب و %10تسند نسبة 
 به. طلبا صريحا للتمتعهذا القسط إال في صورو تقديمه  العقدمنح صاحب  للشحن والترصيل

 األتعاب: تقديم مذكرة -2.9

 خالص أتعاب. مذكروب للشركة التونسية للشحن والترصيفيتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته 

 :1تسديد المستحقات - 9.3

من نسخة من شهادو في خالص معاليم الضمان االجتماعي  الشركة التونسية للشحن والترصيفيتّم تمكين  -

وما يفيد سالمة وضعّيته الجبائيّة و  يامه بتأمين  للمحامينطة والتقاعد الحي وخالص معاليم انخراطه في صندوق
 وذلك وجوبا  بل خالص االتعاب.مسؤوليته المدنيّة 

( يوما من تاريخ 45يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون ) -

 .مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم األتعاب مذكروإستالم 

األجل وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء  العقدصاحب  خالف ذلك يتمتع وفي
 ،المذكورو أعاله

أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرو عدول اإلشهاد والخبراء  الشركة التونسية للشحن والترصيفتحمل على 

 ومصاريف الترسيم بإدارو الملكية العقارية.

                                                 

يمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة على تسديد المستحقات الجزئّية في صورة اللجوء إلى تجميع 1
 اإلنابات.
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مصاريف التنقل المتعّلقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس  الشركة التونسية للشحن والترصيف تحّملكما ت

عندما تتجاوش مسافة التنقل التي يقطعها  التي حيث عّينت محّل مخابرتهم الكبرى أو خارج مراكش الواليات
عليّة والثابتة للمحامي، في حدود حاالت التنقل الفكلم  30لهذا ال رض  أو أعضاء شركة المحاماوالمحامي 

شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماو المتعّهدين بملّف اإلنابة وذلك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بالقرار 
 .2016أفريل  22بالتجارو المؤرخ في  والوشير المكلفالمشترك بين وشير العدل 

ضرورو الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل واإل امة  ا تضتوإذا ما 
 حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعّلقة بالنقل واإل امة في الخارج موضوع مشروع 
وذلك بصرف  764من األمر عدد  07ض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل ملحق يعر

 من هذا العقد المتعلق باألتعاب. 03النظر عن الفصل عدد 

إالّ أنّه وفي صورو تسبقه المصاريف من  بل المحامي أو شركة المحاماو، يتولى الهيكل العمومي خالصها 
األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر  على أساس فواتير مثبتة لهذه

 التثبت من القيام بالمهمة على أساس  اعدو العمل المنجش.

 : مّدة العقد 10 الفصل

 تضبط مّدو العقد بـثالثة سنوات تبدأ من التاريخ المضمن بالعقد الممضى بين الطرفين.

وفي صورو وجود  ضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدو العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماو من 
فيتولى صاحب العقد مواصلة هذه   بل اللجنة المختّصة للمتابعة والمرا بة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

 هاء طورها الجاري، دون سواه والتصريح بالحكم.القضايا وفق  واعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انت

 : تنفيذ العقد 11الفصل 

يجب على المحامي أن يلتشم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال للهيكل العمومي 
م أو حدوث أمر طارئ أو  وو  اهرو حالت دون  يا 11ت يير المحامي اال في الصورو المنصوص عليها بالفصل 

 صاحب العقد بتنفيذ التشاماته.

بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة  الشركة التونسية للشحن والترصيلوفي هذه الصورو يجب علي المحامي إعالم 

 النيابة إلى أي محام أخر.

أو حدوث أمر  11بخالف الحاالت المنصوص عليها بالفصل  و في صورو تخلي المحامي )صاحب العقد(

تعيين محام )ين( أخر  بهدف المستوجبةاإلجراءات  الشركة التونسية للشحن والترصيلتّخذ ت طارئ أو  وو  اهرو

من األمر  5عن المهّمة تطبيقا للفصل  ن()ق العام عوضا عن المحامي المتخليضمانا الستمرارية سير المرف
 .2014لسنة  764

 األولى من الفصل السادس لهذا العقد.العمومي تطبيق المّطة في هذه الصورو األخيرو الشركة كما يجب على 

 :فسخ العقد 12 الفصل

 ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9مع مراعاو مقتضيات الفقرو األخيرو والفصل 

 المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماو أو اإلحالة على عدم المباشرو. وفاو -

العمومي تنبيها بواسطة  الهيكلهذه الصورو يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتشاماته التعا دية. وفي -
عن عشرو أيام ابتداء من تاريخ  د ال يقلّ رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتشاماته في أجل محدّ 
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تطبيق المّطة األولى من و العقدفسخ  حن والترصيفللشركة التونسية للشهذا األجل يمكن  التنبيه. وبانقضاءتبليغ 

 الفصل السادس لهذا العقد.

الشركة وإهدار حق بالتشامه  العقد إخالل صاحب الشركة التونسية للشحن والترصيفلدى إذا ثبت  -
مباشرو أو بواسطة ال ير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا  ه يامأو ثبت  في التقاضي التونسية للشحن والترصيف

 .العقد وانجاشهإبرام  تمختلف إجراءا  صد التأثير في

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل 

 .الشركة

 

ت يير صاحب العقد دون وجود مبررات  والترصيفالشركة التونسية للشحن  في صورو  رار:13الفصل 

تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي   انونيّة أو وا عية ثابتة لذلك، في  ضيّة ال شالت جارية، ففي هذه الحالة،
لسنة  79من المرسوم عدد  40تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفا ية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماو. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011

 :الحفاظ على السرية14الفصل 

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

 :النزاهة15الفصل 

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

  :  فّض النزاعات 16الفصل 

تولى ، المساعي الصلحية. ولهذا ال رض تنشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا في حالة

لسنة  764عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل ) الشركة التونسية للشحن والترصيف أوال
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات ت ليل المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي  28م ّر  في  2014

لحّية أو دون سواها القتراح تسوية ص لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 تقديم مقترح أخر لفض الخالف.

وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها 
 بالحسنى.  

دون فصل الخالف  للّشحــن والّترصيــف التونسية الشركةوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 

لمواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقو ه لدى المحكمة  للطرف األكثر حرصاوديّا، فيمكن 
 المختّصة.

  : مصـاريف التسجيل 17الفصل 

 .أو شركة المحاماو مصاريف التسجيل على المحامي تحمل
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 العقدصحة : 18الفصل 

 .الشركة التونسية للشحن والترصيفالمدير العام  رئيسالئه من  بل إمضا إال بعدا العقد نافذا كون هذيال 

 المخـابرة : محلّ 19الفصل 

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين ت يير ذلك بمقتضى 
 فيذ.نطريق إعالم بواسطة عدل الت نعرسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 

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

 

 اإلمضــاءات  

 

 المحامي

 أو

 جمع المحامينم

 

 

  الشركة التونسية للشحن والترصيف


