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 طلب العروضموضوع  :األّول  الفصل

للمحاماة،  ةمهن�ّ محاٍم م�اشر أو شركة  01عدد یتمّثل موضوع طلب العروض في اخت�ار 
جم�ع الق�ام بو  المركز الوطني البیداغوجين�ا�ة من بین المرّسمین بجدول المحامین، ل

ة وفق ما لدى المحاكم وسائر الهیئات القضائ�ّ  دفاع عنهوالّ  هفي حقّ  القانونّ�ة اإلجراءات
  .الجاري بها العمل ةشر�ع�ّ ام التّ ـاألحك تقتض�ه

 رفین المتعاقدین.وااللتزامات المحمولة على الطّ ة الحقوق �ا�ة بدقّ و�بّین عقد النّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض �مكن المشاركة
 ، في تار�خ صدور طلب العروض عقیبالتّ  مین بجدول المحامین لدىللمحامین المرسّ  •

   أو
الّتعقیب في على أن �كون من بین أعضائها محام مرّسم لدى  ة للمحاماةركات المهن�ّ للشّ  •

  . تار�خ صدور طلب العروض

 و�شترط في المشارك أن �كون مقّره بإحدى وال�ات إقل�م تونس الكبرى. 

 �اتّ  ال تجوز مشاركة المحامین أو الذین تعّرضوا لإل�قاف عن الم�اشرة �مقتضى قرار تأدیبيّ 
الث سنوات الل الثّ فاذ العاجل ما لم یتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خأو محّلى �النّ 

0Fار�خ األقصى لقبول العروضالتي س�قت التّ 

1. 
كما ال �مكن مشاركة المحامین الموجودین في إحدى حاالت المنع المنصوص علیها 

راتیب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ �سبب تضارب المصالح المرت�طة شر�ع والتّ �التّ 
أو �أحد أعضاء ه�اكل  الوطني البیداغوجي المركز�العالقة الم�اشرة بین المحامي ورئ�س 

ركة المهنّ�ة للمحامین قد الّتسییر أو المداولة أو تلك التي �كون فیها المحامي أو أعضاء الشّ 
                                                 

1
 (لجنة ال یدخل ضمن مشموالت اله�كل العمومي الوضع�ة القانون�ة للمحامي أو الشركة المهن�ة للمحاماةالتثّبت من  إن 

�الهیئة العل�ا  لّلجنة المختّصة لمراق�ة ومتا�عة ن�ا�ة المحامینٕانما یندرج ضمن صالح�ات او للغرض)، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي �التنسیق مع الهیئة الوطن�ة أو رئ�س الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، ط�قا 

المتعّلق �ض�ط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بن�ا�ة اله�اكل  2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر
 .العموم�ة لدى المحاكم والهیئات القضائ�ة واإلدار�ة والعسكر�ة والتعدیل�ة والتحك�م�ة
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من مرسوم  32خر على معنى الفصل آمانع  يّ أاو  قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لدیها
 المحاماة.

 المشاركة ك�ف�ة:  3الفصل 

1F فاق�ة الشراكةاتّ في إطار و أمنفردا  طلب العروض�مكن للمحامي الم�اشر المشاركة في 

1 
(یجب أن �كون العضو المعّین كرئ�س للمجّمع أو مفّوض لتمثیل المجّمع مرّسما لدى 

( یجب أن �كون  شر�ع الجاري �ه العملة للمحاماة تخضع للتّ ضمن شركة مهن�ّ أو الّتعقیب) 
 .من بین أعضائها محام مرّسم لدى الّتعقیب)

  
 إلى حصص طلب العروض توز�ع:  4الفصل 

2Fقسط وحید  یتكّون طلب العروض من

 : موّجه إلى جم�ع 2
أو للمنضو�ین في  في تار�خ صدور طلب العروض عقیبالتّ  مین لدىالمرسّ المحامین  •

إطار اّتفاقّ�ة شراكة على أن �كون العضو المعّین كرئ�س للمجّمع أو مفّوض لتمثیل 
 المجّمع مرّسم لدى الّتعقیب في تار�خ صدور طلب العروض.  

  و
على أن �كون من بین أعضائها محام مرّسم لدى الّتعقیب في  ة للمحاماةركات المهن�ّ لشّ ا •

  تار�خ صدور طلب العروض. 
و�شمل هذا القسط القضا�ا �مختلف أنواعها التي ال یتجاوز مبلغ حجمها المالي اّلتقدیري 
المحّدد من قبل المركز الوطني البیداغوجي ما قدره مائة ألف دینار بدون اعت�ار األداء 

 على الق�مة المضافة لكامل مّدة التكلیف.

 
 
 

                                                 
1

یلتزمون فیھا بشراكة بغرض المشاركة و وضع جمیع امكانیاتھم  یقصد بتلك االتفاقیة اتفاقیة تفاھم بین محامیین او اكثر 
المھنیة السداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحدید مسؤولیاتھم و حقوقھم بدقة ومن ھو مكلف باالمضاء على وثائق 

 العروض و الصفقة وتكون االتفاقیة مؤشرا علیھا من الھیئة الوطنیة للمحامین.
2

 . عقد نیابة الھیكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر لیتّم وجوبا إسناد  
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 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
عوة إلى الدّ  نص إعالن طلب العروض مصحو�ا �ملفّ  البیداغوجي المركز الوطنيیرسل 

تار�خ اإلعالن عن طلب قبل  على األقل امأ�ّ  3ة للمحامین الهیئة الوطن�ّ  المنافسة إلى
   ).https://avocat.org.tn(العروض بهدف نشره على موقع الهیئة 

ة فقات العموم�ّ �الّص  الخاّص انا من موقع الواب روط مجّ اس الشّ ح تحمیل كرّ ى المترشّ و�تولّ 
)www.marchespublics.gov.tn(  ّة الموجودة للغرض تعمیر االستمارة اإللكترون�ّ  �عد أن یتم

 أوة للمحامین من موقع الهیئة الوطن�ّ  كراس الشروط كما �مكن سحب على الموقع المذكور.

عند االقتضاء. و�اإلضافة إلى  )www.cnp.com.tn(المركز الوطني البیداغوجي موقع واب 
مكتب الّض�ط المركزي للمركز الوطني البیداغوجي روط م�اشرة من اس الشّ ذلك، تسحب كرّ 

 بدون مقابل. منفلوري  –شارع علي طراد  42الكائن بـ 
 

 ضالعرو ة صلوح�ّ : 6الفصل 
) ایوم 120( ایوم مائة وعشرون ة لمدّ  د تقد�مهان �عروضهم �مجرّ یكون ملزم�ص�ح المشار 

 د لقبول العروض.محدّ ال األقصى ار�خللتّ من الیوم الموالي  ابتداء
 طلب العروض: وض�حات ومالحق ملفّ التّ :7الفصل 

ام من تار�خ نشر ) أ�ّ 10ا إ�ضاحات في أجل أقصاه عشرة (�مكن لكل مشارك أن �طلب كتاب�ّ 
 اإلعالن عن طلب العروض. 

وض�حات طلب العروض، عند االقتضاء، یتضّمن اإلجا�ات والتّ  و�تّم إعداد ملحق لملفّ 
حون، و�وجه إلى جم�ع ساحبي كراس صلة �المالحظات واالستفسارات التي �طلبها المترشّ المتّ 
د لقبول العروض األقصى المحدّ ار�خ ام قبل التّ ) أ�ّ 05روط في أجل ال یتجاوز خمسة (الشّ 

الهیئة الوطنّ�ة  واب على موقع نشر اإل�ضاحات أو ملحق ملّف طلب العروضوذلك عبر 
�الّصفقات العمومّ�ة و�موقع واب  للمحامین �عد مراسلتها في الغرض و�موقع الواب الخاّص 

 .المركز الوطني البیداغوجي
حین الذین كمیلّ�ة إلى المترشّ االقتضاء، المعط�ات التّ ، عند المركز الوطني البیداغوجي یوّجه

قصد مز�د توض�ح ملف طلب �اعتماد وسائل الّنشر المذكورة أعاله روط اس الشّ سحبوا كرّ 
تقد�م لقبل انتهاء أجل تقد�م العروض قبل آخر أجل  أّ�ام )10العروض في أجل أدناه عشرة (

 ة.ة والجوهر�ّ �ّ ات والمعاییر الفنّ �ّ ة �الخاّص كمیل�ّ تمس هذه المعط�ات التّ  العروض على أالّ 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.cnp.com.tn/
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 : ةالمال�ّ  اتمانالّض :8الفصل 
 بتنظ�مراتیب المتعّلقة التّ  تقتضیهاالتي  ةالمال�ّ  الضمانات تقد�م المشاركون من�عفى 

 .فقات العمومّ�ةالّص 
 روط :اس الشّ عن في كرّ : الطّ 9الفصل 

لألحكام الواردة روط مخالفة اسات الشّ �كرّ نة مشارك محتمل اعتبر البنود المضمّ  �مكن لكلّ 
 من نفس األمر 07جنة المحدثة �الفصل اللّ م لدى یتظلّ  أن 2014لسنة  764�األمر عدد 

دات ما �المؤ�ّ ت ومدعّ االخالالن ف�ه ل یبیّ بتقد�م مطلب في الغرض مرفقا بتقر�ر مفّص 
ض عن طلب العروض و�خفّ  اإلعالنمن تار�خ  ام) أ�ّ 10(في أجل أقصاه عشرة  زمةالالّ 
) 10( ةعشر �د فیها أجل قبول العروض التي �حدّ  الحاالتفي  ام) أ�ّ 5(إلى خمسة  األجلهذا 

 ام.أ�ّ 
 المركز الوطني البیداغوجينسخة من العر�ضة إلى  مظلّ لها �التّ و�مّجرد توّص  جنةاللّ تحیل  

 .�طر�قة تعطي تار�خا ثابتا
ى حتّ  اإلجراءاتم المعروض علیها أن تأذن بتعلیق ظلّ �شأن التّ خاذ قرارها قبل اتّ  جنةللّ �مكن 
 .ة في ظاهرها�ّ ا إذا كان المطلب قائما على أس�اب جدّ نهائ�ّ  البتّ 

عمل من ام أ�ّ  )10(قرارها في أجل أقصاه عشرة  لجنة مراق�ة ومتا�عة ن�ا�ة المحامینخذ تتّ 
 واإل�ضاحاتمرفقة بجم�ع الوثائق  المركز الوطني البیداغوجيلها بإجا�ة تار�خ توّص 

 .اإلجراءاتالمطلو�ة وفي غ�اب ذلك یرفع قرار تعلیق 
 

 طر�قة تقد�م العروض:  10الفصل 
 تقد�م العروض على مرحلة واحدة.  یتمّ 

من هذا الكّراس  11داتها المبّینة �الفصل ي والوثائق اإلدارّ�ة وجم�ع مؤ�ّ ُ�ضمَّن العرض الفنّ 
یختم و�كتب عل�ه ع�ارة:  في ظرفین منفصلین ومختومین یدرجان في ظرف ثالث خارجيّ 

أو شركة مهنّ�ة ق بتكلیف محاٍم متعلّ  2023لسنة  02 ال �فتح طلب عروض عدد"
 ".المركز الوطني البیداغوجيإلنا�ة للمحاماة 
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دات عن طر�ق ة وجم�ع المؤ�ّ اإلدار�ّ والوثائق  ة�ّ روف المحتو�ة على العروض الفنّ توّجه الظّ 
�ط ر�ع أو تسّلم م�اشرة إلى مكتب الّض البر�د مضمون الوصول أو عن طر�ق البر�د السّ 

 مقابل وصل إیداع.  لمركز الوطني البیداغوجيا�ع لـالتّ  المركزيّ 
�ط المعّین للغرض ثّم وفي مرحلة ثان�ة تسّجل روف عند تسّلمها في مكتب الّض تسّجل الظّ 

�قبول العروض حسب تار�خ وصولها و�جب أن ت�قى مختومة إلى موعد  فتر الخاّص الدّ  في
 فتحها.

 �قصى آلّ�ا: 

 * كّل عرض ورد �عد اآلجال.

 د.عهّ عرض لم یتضّمن وث�قة التّ  كلّ * 
 .وال �مكن للمشاركین الذین تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األس�اب المطال�ة بتعو�ض

ماذج الملحقة د ط�قا للنّ عهّ �كاملها �الحبر �ما في ذلك وث�قة التّ یجب أن تحّرر العروض 
  روط.اس الشّ �كرّ 
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 :الوثائق المكّونة للعرض: 11 الفصل
 ال�ة: التّ ثائق الو رف المتضّمن للعرض یجب أن �حتوي الظّ 

 

قصاء العرض إل موج�اعند فتح العروض  1: �مّثل عدم تقد�م الملحق رقم  مالحظة
ین المعنیّ جنة �النس�ة ل�قّ�ة الوثائق اإلدارّ�ة أن تطالب العارض (ین) غیر أّنه �مكن للّ 

�استكمال وثائقهم في أجل معّین. وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في 
  اآلجال المضبوطة.

 ات المطلوبةالعمليّـ  بيان الوثيقة

 ةاالداريّ   الوثائق

 ار�خ.ختم وٕامضاء المشارك على كّل صفحة مع ب�ان التّ و  5إلى  1تعمیر المالحق من 

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة الفنيّة  الوثائق

فــي آخــر الوث�قــة مــع  وختمهــا روط وٕامضــاؤهااس الّشــنین �كــرّ المضــمّ  11إلــى  6تعمیــر المالحــق مــن 
   الّتال�ة:دات ار�خ وتقد�م المؤ�ّ ب�ان التّ 

  القسم المعنيّ نسخة مطا�قة لألصل من شهادة ترس�م من الهیئة تبّین تار�خ الّترس�م في  . 

  ّكو�ن�ة. نسخ مطا�قة لألصل من الّشهادة العلمّ�ة ومن شهائد المشاركة في الّدورات الت 

  نسخ من عقود اإلنا�ات أو اإلّتفاقّ�ات المبرمة مـع اله�اكـل العمومّ�ـة أو شـهادة حسـن إنهـاء مهّمـة

لــدى تكلیــف ممضــاة مــن اله�اكــل العمومّ�ــة المثبتــة لتجر�ــة المحــامي فــي ن�ا�ــة اله�اكــل العمومّ�ــة 

 یرة. خالمحاكم خالل الّثالث سنوات األ

  .نسخة من كّل دراسة أو مقال أو �حث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّ�ة وسنة الّنشر 

 

ع المحـامین الم�اشـر�ن الم�اشـر أو مجّمـ لمحامي�ا�ة المزمع إبرامه بین امضاء وختم مشروع عقد النّ إ
   ار�خ.من جهة ثان�ة مع ب�ان التّ  الوطني البیداغوجي المركزاة من جهة، و ركة المهنّ�ة للمحاملشّ اأو 
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 روف:فتح الظّ : 12الفصل 

تعیینها  ة �فتح وتقی�م العروض یتمّ لجنة خاّص  المركز الوطني البیداغوجيتحدث لدى 
 قبل اإلعالن عن طلب العروض. البیداغوجيالّرئ�س المدیر العام للمركز الوطني ر من �مقرّ 

عوة إلى المنافسة إعالن الدّ  ار�خ والمكان المحّددْین بنّص وتعقد جلسة فتح العروض في التّ 
 ة.�ّ ة والفنّ المحتو�ة على الوثائق اإلدار�ّ روف ة والظّ روف الخارج�ّ لفتح الظّ 

 رة.المبرّ ة ة إال في الحاالت االستثنائ�ّ روف علن�ّ وتكون جلسة فتح الظّ 

جنـة ألّي سـبب مـن األسـ�اب. دّخل فـي سـیر أعمـال اللّ ال �سمح للحاضر�ن المشاركین �التّ  •

ل لهم طلب تمكینهم من تعدیل عروضهم أو إدخال أّي إضافات علیها.   كما ال یخوَّ

 ة المحّددة لقبول العروض.ال تفتح إّال العروض الواردة في اآلجال القانون�ّ  •

وذلــك �فــتح  لتــار�خ قبــول العــروض منــيّ سلســل الزّ ة الفــتح ط�قــا للتّ روع فــي عملّ�ــیــتّم الّشــ -
 ثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّ�ة المطلو�ة.رف الخارجي للعرض والتّ الظّ 

ــ - صــر�ح بوجــود الوثــائق رف المحتــوي علــى العــرض الفّنــي واالقتصــار علــى التّ فــتح الّظ

 المطلو�ة دون تعدادها.

 حات:رشّ جوع في تقد�م التّ : ض�ط آجال وص�غ الرّ  13الفصل 

�مكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن �ســح�ه �طلــب كتــابّي، مقابــل وصــل 
أو عــن طر�ــق البر�ــد مــع اإلعــالم �ــالبلوغ  المركــز الــوطني البیــداغوجيتســل�م، �قــّدم م�اشــرة إلــى 
مــن تــار�خ آخــر أجــل لقبــول العــروض المعلــن عل�ــه مــن قبــل  أّ�ــام) 10فــي أجــل أقصــاه عشــرة (

 .المركز الوطني البیداغوجي
 قی�م، و��قوا ملزمین بها.و�انقضاء هذا األجل، تؤخذ �عین االعت�ار عروضهم في أعمال التّ 

ل �قّدمه �مطلب معلّ  غیر أّنه ال �مكن سحب ذلك العرض �عد انقضاء األجل المذكور إالّ 
بهدف  2014لسنة  764من األمر  07جنة المختّصة المنصوص علیها �الفصل المترّشح للّ 

دون في الموافقة عل�ه. وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهّ 
المشاركة في طل�ات العروض التي ة الفتح، �حرم من فاق شراكة و�عد إتمام عمل�ّ اطار اتّ 
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) تحتسب، حسب الحالة، من تار�خ تراجعه 02لمّدة سنتین ( ةاله�اكل العموم�ّ  مها كلّ تنظّ 
عدم الرّد من تاریخ �عد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من  الكتابيّ 

الذي �قي دون رّد لمّدة  المركز الوطني البیداغوجيهائي من قبل طرفه على إعالمه �قبوله النّ 
 ة عرضه.ة صلوح�ّ لم تنقض مدّ  ام عمل ما) أ�ّ 10(تجاوزت عشرة 

 تقی�م العروض:14 الفصل

 من هذا الكّراس،  12�عد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إلیها �الفصل 

 جنة وجو�ا :اللّ  يتقص

العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعمیرها من قبل العارض بهدف  -
 .يقی�م الفنّ اعتمادها للتّ 

 تضّمن تصر�حات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.كل عرض  -

العروض التي یتوّلى أحد المشاركین فیها تقد�م أكثر من عرض واحد في نفس  -
 فقة سواء في إطار فردي أو مجّمع.الّص 

روف وتقی�مها أن تدعو كتابّ�ا جنة الخاّصة �فتح الظّ �مكن، عند االقتضاء، للّ 
طلب العروض إلى إتمام  دات المطلو�ة في ملفّ موا المؤ�ّ المشاركین الذین لم �قدّ 

روف وذلك عن أّ�ام عمل من تار�خ جلسة فتح الظّ  07ملفاتهم في أجل ال یتجاوز 
 المركز الوطني البیداغوجير�ع أو بإیداعها م�اشرة �مكتب ض�ط طر�ق البر�د السّ 

ي ذلك یؤدّ  المشاركین وأالّ ى ال تقصى عروضهم �شرط احترام مبدأ المساواة بین حتّ 
 إلى تغییر في محتواها.

الي: كما �مكن أن ترسل الوثائق عن طر�ق البر�د االلكتروني �العنوان التّ 
cnp.bureaudordre@cnp.edunet.tn  ن تودع األصول، الحقا، أعلى

ر�ع. و�عتمد في هذه الحالة تار�خ رسالها عن طر�ق البر�د السّ إ�ط او �مكتب الّض 
 اإلرسال االلكتروني.

 و�خصــوص المحــامین الــذین صــدرت فــي شــأنهم عقو�ــات تأدیبّ�ــة، فــإّن اســت�عادهم ال یــتّم إالّ 
  28مـؤّرخ فـي  2014لسـنة  764من قبل لجنة المراق�ة والمتا�عة المحدثـة �مقتضـى األمـر عـدد 
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ة لـدى العمومّ�ـق �ضـ�ط شـروط وٕاجـراءات تكلیـف المحـامین بن�ا�ـة  اله�اكـل یتعلّ  2014جانفي 
ة للمحـــامین نســـیق مـــع الهیئـــة الوطنّ�ـــة �التّ ثّبـــت بدّقـــة فـــي وضـــعّ�اتهم المهنّ�ـــالمحـــاكم ، �عـــد التّ 

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطب�قا لمقتض�ات الفصل 
 ال�ة:التّ  اتا وفقا إحدى المنهج�ّ جنة عملّ�ة تقی�م العروض وترتیبها حصر�ّ وتتوّلى هذه اللّ 

 : ذو تكو�ن عامّ بإخت�ار محام  المتعّلقة: منهجّ�ة تقی�م العروض 1.14

ة للمحامــــاة غیــــر و شــــركة مهنّ�ــــأال�ــــة فــــي اخت�ــــار محــــام تعتمــــد المعــــاییر الحصــــرّ�ة التّ  -أ  
 :  صة متخّص 

 العدد األقصى المسند معاییر الفرز العدد
 

1 
المهنّ�ة للمحامین المرّسمین  ركةة  للمحامي أو ألعضاء الشّ جر�ة  العامّ التّ 

 �القسم المطلوب (تعقیب)
 نقطة 60

 نقطة 30 كو�ن الستكمال الخبرةالتّ الت العلمّ�ة للمحامي و المؤهّ  2
 

3 
الث تجر�ــة المحــامي فــي ن�ا�ــة اله�اكــل العمومّ�ــة لــدى المحــاكم خــالل الــثّ 

 سنوات األخیرة
 نقاط 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 

 : إسناد األعداد: -ب

ركة المهنّ�ـة للمحـامین �القسـم المطلـوب ة للمحـامي أو ألعضـاء الّشـجر�ة العامّ التّ   -

 نقطة): 60(تعقیب) (

 سنة ترس�م �القسم المطلوب (تعقیب). �عنوان كلّ  نقاط 10تسند           

تبّین تار�خ ترس�مه في ح شهادة ترس�م مسّلمة من الهیئة جر�ة العاّمة، �قّدم المترشّ إلث�ات التّ 
  . القسم المعني (تعقیب)

 
 نقطة): 30كو�ن الستكمال الخبرة (والتّ  المؤّهالت العلمّ�ة للمحامي  -



11 
 

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  هادة العلمّ�ةالشّ 

 شهادة الماجستیر

 كتوراه في القانون شهادة الدّ 

 10 5 العدد المسند

ورات التي تحّصل علیها المحامي تسند األعـداد �حسـب عـدد الـدّ هادات العلمّ�ة إضافة إلى الشّ 
 حو التالي:كو�نّ�ة التي تلّقاها أو شارك فیها على النّ التّ 

ــــ 05تســــند �صــــفة آل�ــــة  - ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلّ� ة ا أو تــــا�ع بنجــــاح دورة تكو�نّ�ــــنق
مهــا الخبــرة المهنّ�ــة التــي تنظّ  كــو�ن المســتمّر إلســتكمالمتخّصصــة فــي إطــار دورات التّ 

قـاط بهـذا العنـوان على للمحـامین و�بلـغ سـقف النّ نسیق مع المعهد األة �التّ الهیئة الوطن�ّ 
 ).10عشرة (

) لكـــّل مشـــاركة ناجحـــة فـــي دورة تكو�نّ�ـــة قـــام بهـــا محـــامي فـــي 01تســـند نقطـــة واحـــدة ( -
ا العنــوان خمســة نقــاط قــاط بهــذولّ�ــة للمحــامین و�بلــغ ســقف النّ إطــار أنشــطة اله�اكــل الدّ 

)05(3F

1.   
 

ح نســخة مطا�قــة ورات، �قــّدم المحــامي المترّشــهائد العلمّ�ــة والمشــاركة فــي هــذه الــدّ إلث�ــات الّشــ
 ة.ورة المعن�ّ هادة العلمّ�ة وكذلك شهادة المشاركة في الدّ شّ اللألصل من 

سـنوات الث تجر�ة المحامي في ن�ا�ـة اله�اكـل العمومّ�ـة لـدى المحـاكم خـالل الـثّ  -

 :   نقاط) 10األخیرة (

ث خـالل الـثّال  نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل ه�كـل عمـوميّ  05ة تسند �صفة آل�ّ  -
 ).10اط بهذا العنوان عشرة (و�بلغ سقف النقّ  ،سنوات األخیرة

                                                 
عنــدما یتعّلــق األمــر بتكلیــف محــامي �قضــا�ا فــي الخــارج مــن قبــل اله�اكــل العمومّ�ــة، یؤخــذ، �اإلضــافة إلــى ذلــك، �عــین  1

للمحـامین مـدى إلمـام قام بها محامي في إطار أنشطة اله�اكل الدولّ�ـة  االعت�ار ضمن هذا المع�ار الفرعي دورات تكو�نّ�ة
ـــد أو عنـــد االقتضـــاء اللغـــة  ـــق علیهـــا فـــي العق المحـــامي المترّشـــح بلغـــة المحكمـــة المنشـــورة أمامهـــا القضـــّ�ة أو اللغـــة المتّف

أو شركة المحاماة فـي شـ�كة  اإلنجلیز�ة. و�مكن، كذلك، األخذ �عین االعت�ار إضافة إلى هذه المقای�س، انضواء المحامي
 مهنّ�ة دولّ�ة لمكاتب محاماة من عدمه.
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ات المبرمــة فاقّ�ــإلث�ــات هــذه اإلنا�ــات �قــّدم المحــامي نســخا مــن عقــود اإلنا�ــات أو االتّ 
أو شـــهادة حســـن إنهـــاء مهّمـــة تكلیـــف ممضـــاة مـــن قبـــل اله�كـــل  العمـــوميّ مـــع اله�كـــل 

 .العموميّ 
  . نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

 

 قی�م:والتّ  تحسیر أعمال لجنة الف: 2.14

 ّ�ة على الّنحو الّتالي:اح�ة الفنّ قی�م وترتیب العروض من النّ تتّم عملّ�ة التّ 

علـــى أســـاس المعط�ـــات الممضـــاة  هـــاوترتیبالعـــروض تقیـــ�م  قیـــ�مالتّ تتـــوّلى لجنـــة الفـــتح و  •

طلـــب العـــروض المدعومـــة  ة المالحـــق المنصـــوص علیهــا �ملـــفّ والمبّینــة �عرضـــه و�قّ�ـــ

  روط.وط�قا للمعاییر والمقای�س المعلنة �كّراس الشّ دات �المؤ�ّ 

ــــ�م العــــروض ممضــــيّ تضــــّمن اللّ  • ــــر لتقی ــــة أعمالهــــا بتقر� ــــة أعضــــاءها  جن ــــل كاّف مــــن قب

   .ة صفحاتهر على كافّ �أسمائهم وصفتهم ومؤشّ 

�عــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال توج�ــه تقر�ــر تقیــ�م  المركــز الــوطني البیــداغوجيى یتــولّ   •

ــ 7العــروض (نســخة أصــلّ�ة ورقّ�ــة و ة) إضــافة إلــى أصــول العــروض و�كــون نســخ رقمّ�

الـّرئ�س المـدیر العـام للمركـز ة لطلب العروض ممضاة من قبـل مصحو�ا �مذّكرة تقد�م�ّ 

لــــب إلــــى الّلجنــــة المختّصــــة للمراق�ــــة والمتا�عــــة �الهیئــــة العل�ــــا للطّ  الــــوطني البیــــداغوجي

یومــا مــن تــار�خ فــتح العــروض إلجــراء المراق�ــة الّالزمــة  20العمــومي فــي أجــل أقصــاه 

 علیها. 

ـــــوازي مـــــع هـــــذا إرســـــال الملـــــف كـــــامالمكـــــن �ـــــالتّ �و  الي  علـــــى العنـــــوان اإللكترونـــــي الّت

haicop@pm.gov.tn. 

 :تعیین المحامي أو شركة محاماة: 15الفصل

لـب العمـومي ط�قـا ألحكـام جنة المختّصة للمتا�عة والمراق�ة المحدثة �الهیئـة العل�ـا للطّ تجري اللّ 
مراقبتهــــا علــــى  2014جــــانفي  28والمــــؤّرخ فــــي  2014لســــنة  764مــــن األمــــر عــــدد  7الفصــــل 
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 نم كــدتتّأو تها.شفافّیو تهاقّیاصــدمو وترتیــب العــروض لمنافسةا لىإ ءوجلّلا اءاترجإ ّعیةرش
المركـــز  قبـــل نم المعتمـــدة قیـــ�مالتّ  ایـــ�سمقمطا�قـــة  نم بـــتتتّثو .طھ���اولشـــر  لةبـــولمقا بغةلّصا

 ظر فیها، عند االقتضاء. وتعید النّ  وطرلّشا اسرّك تلمقتضیا الوطني البیداغوجي

المركـــز جنـــة المـــذكورة قـــرار تعیـــین المحـــامي إلـــى مـــن هـــذه األعمـــال، توّجـــه اللّ و�عـــد االنتهـــاء 
 لتنفیذه. الوطني البیداغوجي

 :دعوة إلى المنافسة وٕامضاء العق: نشر نتائج الدّ 16الفصل 
عقـد ل علـى عوة إلى المنافسـة واسـم المتحّصـوجو�ا نتائج الدّ  المركز الوطني البیداغوجيینشر 
 االقتضــاء.عنــد  الخــاص �ــه الــواب هــة للعمــوم وعلــى موقــعموجّ  إعالنــاتعلــى لوحــة  اإلنا�ــة

ــإلــى  اإلعــالنه هــذا و�وّجــ المشــاركین الــذین لــم یــتّم  ةالهیئــة الوطنّ�ــة للمحــامین و�ــتّم إعــالم �قّ�
 .�طر�قة تعطي تار�خا ثابتا ّ�ةّ�ة أو المادّ تائج �كل وسیلة مادّ تعیینهم بهذه النّ 

جنة المختّصة للمتا�عة والمراق�ة المحدثة �الهیئة ادر عن اللّ اإلسناد الّص  عن في قرار�مكن الطّ 
والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7لــب العمــومي ط�قــا ألحكــام الفصــل العل�ــا للطّ 

  لدى المحكمة المختّصة.  2014جانفي  28
المصـــاحب لهـــذا.  مـــوذجة طبـــق النّ غـــة العر�ّ�ـــر �اللّ یجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــرّ 

ّیتهــا وضــرورة توضــ�حها وذلــك حســب مقتضــ�ات وواقــع رفین أهمّ و�مكــن إضــافة بنــود یــرى الّطــ
 ة للعقد والمساس �األتعاب. دون تغییر البنود الجوهر�ّ  المركز الوطني البیداغوجينشاط 

اإلجراءات  خاذ كلّ ى صاحب العقد اتّ وعلى إثر المصادقة على العقد وٕامضائه، یتولّ 
 م اإلذن بذلك.رور�ة لضمان انطالق المهّمة �مجرد تسلّ الّض 
�حرم ا لإلنا�ة أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إخت�ارها نهائ�ّ  إالّ 

) تحتسب 02ة لمّدة سنتین (اله�اكل العموم�ّ  مها كلّ المشاركة في عقود اإلنا�ات التي تنظّ من 
 ام عمل.) أ�ّ 10(الذي �قي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  إعالمه �قبوله النهائيّ  تاریخمن 



14 
 

جنة ا في الغرض إلى اللّ تقر�را خاّص  المركز الوطني البیداغوجيوفي هذه الحالة �قّدم 
المختّصة لمتا�عة ومراق�ة ن�ا�ة المحامین یتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة 

أن وتعلم الهیئة الوطنّ�ة جنة قرارها في هذا الشّ خذ اللّ من المشاركة في طل�ات العروض. وتتّ 
 للمحامین بذلك. 

 نم میاأ سبعة جلأ فيذلك و   یابةلّنا عقد ءمضاإ المركز الوطني البیداغوجي ىّلتوی
 تلبیاناا نتتضّم �ا�ةعقد النّ  دسناإ ب�طاقة جنةلّلا ةفاامو  علیھن یتعّیو جنةلّلا قرار تبلیغ یخرتا
 .�العقدعلیها ص صو لمنا المعط�اتو 
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  المالحق
 

 

  عّهدوثيقة التّ  :  1ملحق عدد 
 

 

  ة حول المشاركبطاقة ٕارشادات عاّم :  2 ملحق عدد 
 
 

ثير في مختلف ٕاجراءات التّ رف بعدم التّ تصريح على الشّ :  3ملحق عدد 
ٔ
  عيين ومراحل ٕانجاز المهّمة ا

 
 

صاحب طلب  المركز الوطني البيداغوجيرف بعدم مباشرة العمل لدى تصريح على الشّ :  4ملحق عدد 
  العروض

 
 

رف بعدم الوجود في ٕاحدى الحاالت إالقصائّية المنصوص عليها بالفصل تصريح على الشّ :  5ملحق عدد 
  روطمن كّراس الشّ  2

 
 

  والمراجع العاّمة المذكورة في العرض رف بصّحة البياناتتصريح على الشّ :  6ملحق عدد 
 
 

عضاء الشّ  التزام:  7ملحق عدد 
ٔ
و ا

ٔ
و المحامين المباشرين (في صورة تجّمع) ا

ٔ
ركة المحامي (المنفرد) ا
لدى المحاكم و سائر الهيائت  المركز الوطني البيداغوجيالمهنّية للمحاماة بنيابة 

  القضائّية 
 
 

و المحامين المباشرين (في حالة مجمع)  المباشر للمحامية جربة العاّم لتّ ا:  8ملحق عدد 
ٔ
و ا

ٔ
للمحامين ا

  رسيم ٕالى تاريخ فتح العروض)(من تاريخ التّ   اةركة المهنّية للمحامشّ لل المنتمين
 
 

راسات صة الستكمال الخبرة و الّد ة المتخصّ كوينيّ ورات التّ هائد العلمّية وقائمة الّد الشّ :  9ملحق عدد 
  والبحوث المتخّصصة.والمقاالت 

 
 

 الث سنوات لدى المحاكم خالل الثّ  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية:  10 ملحق عدد 
خيرة                         

ٔ
  تكوين عام) ي( بالنسبة للمحامين ذو اال

 
 

و مجمّ  لمحامييابة المبرم بين اعقد النّ :  11ملحق عدد 
ٔ
و ع المحامين المباشرين المباشر ا

ٔ
ركة لشّ اا

  .والمركز الوطني البيداغوجي للمحاماة،المهنّية 
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 1 ملحق عدد

  الّتعّهد وث�قة 
 

4Fفة)قب والّص (االسم واللّ  ي الممضي أسفلهإنّ  -

1....................................................... 

 ..........................................................ف �اسم ولحساب:................المتصرّ  -
 لسنة........................... .................. تحت عدد: قاعد الح�طة و التّ  صندوق � منخرطال -
 )......................................................العنوان �الكامل ذكر(مخابرته بـ المعّین محلّ  -
 �صفتي : ......................................................................................... -

5Fاآلتي ذكرها الوثائقجم�ع على  العاالطّ �عد و 

بإنا�ة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2
 :محام أو شركة مهنّ�ة للمحاماة 

 طلب العروض. ملفّ  (1) 
 .االلتزام مّثل وث�قةتي تد العهّ وث�قة التّ ) 2( 
 �ا�ة.عقد النّ ) 3( 

 .الخدمات المزمع انجازها طب�عة وشروط يّدرت على مسؤولیتو�عد أن ق 
 وألتزم �ما یلي:  أتعّهد

 ) قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ.1 
األجرة المحّددة مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة نة �مبیّ روط الوفقا للشّ ) انجاز الخدمات القانونّ�ة المطلو�ة 2

 طبق بنود العقد.

 تار�خ من أّ�ام 10 ة قدرهافقة خالل مدّ موضوع الّص  قار�ر الخاّصة �اإلنا�ات لدى المحاكمالتّ  تسل�م) 3
 العقد.نص عل�ه یوفقا لما اإلعالم �ه 

د لقبول آلخر أجل محدّ  یوما ابتداء من الیوم الموالي )120( ةمدّ  عهداإل�قاء على شروط هذا التّ ) 4
 العروض.

. قانونيّ ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح لها ل�ست)مثّ التي أركة شّ ال (أو أنّ لست ني أنّ شهد أ) 6
�ة عن ة المترتّ تي القانون�ّ ل مسؤولیّ ة وأتحمّ العقد �صفة آل�ّ فسخ  فإنه یتمّ  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 ذلك.
 

                                                 
1

ع)" دون ع (ذكر المجمّ ي الممضي أسفله �صفتي وكیل المجمّ ع، تدرج ع�ارة "إنّ في صورة، تقد�م العرض من قبل مجمّ 
 قاعد.النخراط لدى صندوق الح�طة والتّ قة إدراج الب�انات المتعلّ 

 

2
 االقتضاء �مكن إضافة وثائق أخرى عند
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فتوح حساب المالتحو�لها إلى و فقة �موجب عقد الّص المستوج�ة الم�الغ  المركز الوطني البیداغوجيیدفع 
 .......أو البر�د: .............................................................................. البنك�

 . )ةأو البر�د�ّ  ةالبنك�ّ  ذكر الهوّ�ةتحت عدد: .......................... (
 

 
 .................................... فير بـ ....حرّ 

 )مشاركالوختم إمضاء (                                                 
 

  الید ع�ارة " صالح للمشاركة في طلب العروض") بخطّ مشارك ال (�كتب
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 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك ة�طاقة إرشادات عامّ 
 

 إسم شركة المحـاماة .................................................................قب أو واللّ  االسم
 ..............................نة...................هر/ السّ عقیب : الیوم/ الشّ رس�م في قسم التّ تار�خ التّ  

 ................................... ......................................................عنوان المقرّ 
  موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونیّة: ....................................... عنوان

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

 .... امي أو شركة المحاماة.....................................................................اإللكتروني للمح العنوان
................................................................................................................................ 

  .....................................................................الج�ائي............. المعّرفرقم 
 
 ............................... فة).........الّص قب و االسم واللّ (إلمضاء وثائق العرضخص المفّوض شّ ال

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

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

 )وختم المشارك إمضاء(                                                 
 
 

 تقد�م الوث�قة الخاّصة �ه. عضو جب على كّل یصورة تجّمع شركات محاماة أو محامین، في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 أثیررف �عدم التّ على الشّ  تصر�ح

 عیین ومراحل إنجاز المهّمة في مختلف إجراءات التّ 
 

 .............................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب).

 .................................................................................... .................................................المھنیّة للمحامینركة ممثّل الشّ 

 .......................................................................بتاریخ...........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد 

 ...............................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

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

 ،المسّمى فیما یلي "المشارك"

ود أو أصّرح على شرفي بعدم قیامي وألتزم بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وع

 .فقة لفائدتيالصّ  أثیر في مختلف إجراءات إسنادعطایا أو ھدایا قصد التّ 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 4ملحق عدد 
 

 
 البیداغوجيالمركز الوطني رف �عدم م�اشرة العمل لدى تصر�ح على الشّ 

 صاحب طلب العروض
 
 

 .............................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) 

 ...................................................................................... .................................................ركة المھنیّة للمحامینممثّل الشّ 

 ..........................................................................بتاریخ........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد.

 ...............................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

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

 ،المسّمى فیما یلي "المشارك"

أو  المركز الوطني البيداغوجأصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 مضت عن انقطاعي عن العمل بھ مدّة خمس سنوات على األقّل.

 

، فترف�ق نس�خة 1998لس�نة  1875(وفي صورة القیام بإعالم الھیك�ل طب�ق أحك�ام األم�ر ع�دد 

من مكتوب اإلعالم مؤّش�ر علی�ھ م�ن قب�ل الھیك�ل یوّض�ح بدقّ�ة ت�اریخ ذل�ك أو اإلدالء بعالم�ة 

 قتضاء.)البلوغ عند اال

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 5ملحق عدد 
 
 

 رف �عدم الوجود في إحدىتصر�ح على الشّ 
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّ�ة المنصوص علیها �الفصل 

 
 .............................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب).

 ...................................................................... ...............................................................ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین

 .........................................................................بتاریخ .........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد

 ...............................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

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

 ،المسّمى فیما یلي "المشارك"

، عن��د أص��ّرح عل��ى ش��رفي أنّ��ي وكافّ��ة أعض��اء الفری��ق المت��دّخل م��ن المح��امین المقت��رحین

ال نوج��د ف��ي إح��دى ح��االت المن��ع المنص��وص علیھ��ا بالمرس��وم الم��نّظم لمھن��ة  اإلقتض��اء،

 المحاماة.

أصّرح أنّنا ال نوج�د ف�ي إح�دى الح�االت المنص�وص علیھ�ا ب�الفقرة األخی�رة م�ن الفص�ل  كما

 اني من كراس شروط طلب العروض. الثّ 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك) 
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 6ملحق عدد 
 

 
 رف �صّحة الب�انات تصر�ح على الشّ 

 المذكورة في العرض
 
 

 .............................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) 

 ..................................... ...............................................................................................ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین

 ........................................................................بتاریخ.........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد 

 ..............................................................................................................ابرتھ بـ (العنوان الكامل) المعیّن محّل مخ

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

 ،المسّمى فیما یلي "المشارك"

جربة لبیانات التي قدّمتھا في ھذا العرض بما في ذلك التّ أصّرح على الّشرف بصّحة ا
 العاّمة.

وأتحّمل مسؤولیّتي القانونیّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدیمي للّجنة المكلّفة 
 بالفرز لما یثبتھا من وثائق بعد طلبھا منّي لمدّة تتجاوز عشرة أیّام.

 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد  ملحق
 

 المحامي (المنفرد) أو المحامین الم�اشر�ن (في صورة تجّمع)  التزام
 المركز الوطني البیداغوجيأو أعضاء الشركة المهنّ�ة للمحاماة بن�ا�ة 

 المحاكم و سائر الهیئات القضائّ�ة  لدى 
 

أقّر ……………………………………………….............................................…………(االسم واللّقب)  ي الممضي أسفلھإنّ 

(ألتزم) بإنجاز  ادة اآلتي ذكرھم یلتزموالمتكّون من السیّدات والسّ  ، عند اإلقتضاء،لالفریق المتدخّ  بأنّ 

 المعلومات الواردة بھذا العرض: كافّةكما أقّر بصحة المھّمة 

 
 قب  اللّ و   سماال

 
 ترسيمالّ 

 
 المخابرةمحل ّ 

 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 (إمضاء وختم المشارك)
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 8عـدد  ملحق

أو ع) أو المحامین الم�اشر�ن (في حالة مجمّ  الم�اشر ة للمحاميجر�ة العامّ لتّ ا
  اةركة المهنّ�ة للمحامشّ لل للمحامین المنتمین

 رس�م إلى تار�خ فتح العروض)(من تار�خ التّ  
 

 
  قباللّ و االسم

 
 

 
  للمحامین وتاریخھرقم التسجیل بالھیئة الوطنیّة 

 

 

 *نة) ھر/ السّ بقسم االستئناف (الیوم/ الشّ رسیم تاریخ التّ 
 

 

 *نة) ھر/ السّ عقیب (الیوم/ الشّ رسیم بقسم التّ تاریخ التّ 
 

 

 المخابرة محلّ 
 
 

 

 رس�م.رس�م تعطي تار�خا ثابتا للتّ من شهادة التّ مطا�قة لألصل * نسخة 
 

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

 إمضاء وختم المشارك) (
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 صة ة المتخصّ كو�ن�ّ ورات التّ هائد العلمّ�ة وقائمة الدّ الشّ :  9عـدد  ملحق
  راسات والمقاالت وال�حوث المتخّصصةالدّ و  الستكمال الخبرة

 
 ع ر / المقال العلميورةھادة / الدّ الشّ  نةالسّ 

 ھائد العلمیّةالشّ 
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

 ولیةة للمحامین في اطار أنشطة الھیاكل الدّ كوینیّ ورات التّ الدّ 
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

 نسیق مع المعھد األعلى للمحامینة بالتّ مة من قبل الھیئة الوطنیّ استكمال الخبرة المسلّ  ئدة و شھاكوینیّ ورات التّ الدّ 
 

  1 
  2 

  3 

 والبحوث المتخّصصة. ( ذكر المیدان المطلوب أو المشابھ) راسات والمقاالتالدّ 

  1 

  2 

  3 

  4 

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

 (إمضاء وختم المشارك)

 .هادة المعن�ةح نسخة مطا�قة لألصل من الشّ �قّدم المحامي المترشّ   
  شر.دراسة أو مقال أو �حث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّ�ة وسنة النّ  من كلّ �قّدم المحامي المترشح نسخة  
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  10عدد  ملحق
 

قائمة تجربة المحامي في نیابة الھیاكل العمومیّة لدى المحاكم خالل 
 سنوات األخیرة الثالثّ 

 
 

قة أو نتائج الّ  نتائج المحقّ
 األعمال المنجزة

 
 تاریخ إنجاز ھذه األعمال 

 
 نزاع میدان الّ 

ناشطة في ركة الّ أو الشّ  الھیكل العموميّ 
التي قام المحامي أو   مالقطاع العا

 شركة المحاماة بنیابتھا
 2020سنة 

    
    
    
    

 2021سنة 
    
    
    
    

 2022سنة 
    
    
    

 
 حوختم المترشّ  إمضاء  

 

 ............................في............................. حرّر بـ

فاق�ات المبرمة مع اله�كـل العمـومي أو شـهادة حسـن إنهـاء مهّمـة تكلیـف �قّدم المحامي نسخا من عقود اإلنا�ات أو االتّ 

 ممضاة من قبل اله�كل العمومي.

 
 
 
 



27 
 

 11عدد  ملحق

الم�اشر أو  لمحامي�ا�ة المبرم بین اعقد النّ 
ركة المهنّ�ة لشّ اأو ع المحامین الم�اشر�ن مجمّ 

6Fوالمركز الوطني البیداغوجياة ، للمحام

1 
 
 

 : تعریف المھّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مھمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
 أو 
 ...................................................راكة) ة الشّ فاقیّ (مجّمع المحامین موضوع اتّ  

 أو
 .......................................... .ركة المھنیّة للمحاماة) ........................(الشّ  

 القانونیّة جمیع اإلجراءاتالقیام بوالمركز الوطني البیداغوجي ة في نیابة فاقیّ طبق ھذه االتّ 
س أو كذلك خارجھا نسواء في توة لدى المحاكم وسائر الھیئات القضائیّ  اع عنھفوالدّ  في حقھ

 .عند االقتضاء
 ................................................ـمخابرتھ ب ن محلّ والمعیّ 

 ة بالعقد:قالمطبّ راتیب والتّ شریع التّ :  2الفصل  
صاحب العقد كما یخضع  .العملراتیب الجاري بھا لتّ او شریعفقة للتّ تخضع ھذه الصّ 

 .االجتماعي نماالجبائي والضّ  ناري المفعول في المیداشریع السّ التّ وأعوانھ إلى 
 

7F: األتعــاب 3الفصل 

2 : 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المھاّم المشار إلیھا بالفصل األّول أعاله بصفة جملیّة 

جارة ف بالتّ العدل والوزیر المكلّ ادر عن وزیر جزافیّة طبق أحكام القرار المشترك الصّ 
دون تلك وابع الجبائیة، والتي تشمل معالیم نشر القضایا والمصاریف المكتبیّة ومعالیم الطّ 

 المتعلّقة باستخراج األحكام.
 

8F)04( أربعةقضیة كحد أدنى و (02)یتم تجمیع 

ة أقصى وتعتبر أتعاب قضیّ  قضایا كحدّ  3
 الیة:روط التّ ر الشّ واحدة في صورة توفّ 

                                                 
1

 یمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصیّاتھا.
2

 .بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب 
3

ى في إحدمكن جمعھا قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو یبجب على الھیكل العمومي تحدید عدد القضایا التي  
 ر التقاضي.اطوأ
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مرتبطة ببعضھا بالنظر إلى وحدة الموضوع أو  ور والتي تعدّ القضایا في نفس الطّ  •
 ة.أو المادّ  ببالسّ 

ظر إلى طبیعتھا من حیث تشابھھا أو تداولھا أو القضایا أو األذون على العرائض بالنّ  •
 . سھولة معالجتھا نظرا الستقرار فقھ القضاء بشأنھا

ق زمة وحقّ المحامي قد بذل العنایة الّال  نّ أن لھ ، إذا ما تبیّ للمركز الوطني البیداغوجيیمكن 
ة تقدّر بھا، أن یسند لھ منحة تكمیلیّ د بھا ودرجة تشعّ ة المتعھّ ظر الي القضیّ ة بالنّ نتائج إیجابیّ 

قاضي.  وذلك بعد استكمال جمیع أطوار التّ  رفینمن قبلھ وإمضاء ملحق في الغرض بین الطّ 
جنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة مسبقا على اللّ  یتّم عرض مشروع الملحق

 قف المحدّد للمحامي.لب العمومي على أن تدخل ھذه المنحة ضمن السّ العلیا للطّ 
 

 : عقد تأمین عن المسؤولّ�ة المدنّ�ة والمهنّ�ة:4الفصل 
ة، ة والمھنیّ المدنیّ ة لمسؤولیّ ن على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقدیم عقد تأمین عن ایتعیّ 

 روع في أي قضیّة. المفعول في تاریخ إبرام العقد وقبل الشّ  ساري
ا إلى أمین سنویّ كما یجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) العقد، تجدید عقد التّ 

د بھا وانقضاء كامل مدّ حین اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضیّ  ة العقد بما في ذلك ة ُمتَعھَّ
 اضافتھا بمقتضى ملحق في الغرض عند االقتضاء. ة الرابعة والتي تمّ نالسّ 

أمین إلى حین انقضاء أسبوعین بدایة من یوم اإلعالم بالحكم آلخر قضیّة ویسري عقد التّ 
 تعّھد بھا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).

بانقضاء أسبوعان بدایة من یوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر  أمین الغیاویصبح عقد التّ 
 ة یتعھد بھا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).قضیّ 

قبل انقضاء األجل  المركز الوطني البیداغوجيأمین المعنیّة من قبل إعالم شركة التّ  وإذا تمّ  
ة اإلعالم بالبلوغ أو بأیّ المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع 

وسیلة أخرى تعطي تاریخا ثابتا لھذا اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم 
أمین. وفي ھذه االعتراض على إنقضاء عقد التّ  عاقدیّة، یتمّ یف (لم تف) بالتزاماتھ(ھا) التّ 

المركز الوطني مھا أمین الغیا إالّ بشھادة في الغرض یسلّ الحالة، ال یصبح عقد التّ 
 .البیداغوجي

 

  : المركز الوطني البیداغوجي: االلتزامات الموضوعة على كاھل   5الفصل 
روف المالئمة إلنجاز المحامي لمھّمتھ. بتوفیر الظّ  المركز الوطني البیداغوجيیلتزم  - أ

دات القضایا التي تطلب من أصول مؤیّ  ة توفیر كلّ بصفة خاصّ  ولھذا الغرض، یتولىّ 
كلیف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. المحامي رفعھا تضّمن مع رسالة التّ 

المركز وطلبات  ص معطیات الملفّ ة تلخّ رة توضیحیّ وجوبا بمذكّ  كما یضّمن الملفّ 
 .الوطني البیداغوجي

تمكین المحامي من المعطیات المطلوبة سواء من طرفھ أو من طرف المحكمة أو  - ب
 قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل. الھیئة أو الھیكل المعنيّ 
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المركز دات التي قدّمھا في إطار نیابة عدم نشر أو توزیع تقاریر المحامي والمؤیّ  - ت
 .الوطني البیداغوجي

دات العلمیّة كشف المعطیات المالیّة والمؤیّ  للمركز الوطني البیداغوجيال یمكن  - ث
المتعاقد معھ طبق أحكام الفقرة األولى من  المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة

المتعّلق  2014جانفي   28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  15الفصل 
ة لدى المحاكم �ض�ط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بن�ا�ة اله�اكل العموم�ّ 

 .ةحك�م�ّ ة والتّ عدیل�ّ ة والتّ ة والعسكر�ّ ة واإلدار�ّ والهیئات القضائ�ّ 
 ة للمحاماة :ركة المھنیّ : االلتزامات الموضوعة على كاھل المحامي أو الشّ  6الفصل 

  

 یلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما یلي:
كلیف والقیام بجمیع اإلجراءات القانونیّة المستوجبة وفي صورة قبول رسالة التّ  -

المشاركة رمانه من ولحیابة ر یعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النّ فض غیر المبرّ الرّ 

) تحتسب من 02ة لمّدة سنتین (اله�اكل العموم�ّ  مها كلّ في عقود اإلنا�ات التي تنظّ 

 ام عمل.) أ�ّ 10(رفضه �قبوله المهّمة الذي �قي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاریخ

جنة تقر�را في الغرض إلى اللّ  المركز الوطني البیداغوجيوفي هذه الحالة �قّدم 

لمتا�عة ومراق�ة ن�ا�ة المحامین یتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المختّصة 

أن وتعلم جنة قرارها في هذا الشّ خذ اللّ المحاماة من المشاركة في طل�ات العروض. وتتّ 

 الهیئة الوطنّ�ة للمحامین بذلك. 

عند نیابتھ لھ أمام  المركز الوطني البیداغوجيفاع عن مصالح زمة للدّ بذل العنایة الالّ  -
 المحاكم أو الھیئات القضائیّة.

المركز الوطني الجلسات بنفسھ أو بواسطة مساعدیھ، عند االقتضاء، وإعالم  حضور كلّ  -
ام من تاریخ انعقادھا أو اإلعالن عنھا ا بمآلھا في أجل أقصاه ثالثة أیّ كتابیّ  البیداغوجي

 من الجھة المتعّھدة.
المركز الوطني قة بنزاعات ظر في المسائل المتعلّ للنّ  حضور االجتماعات المخّصصة -

ات التي وقع تكلیفھ بھا قصد إبداء رأیھ فیھا أو إحاطة أو بدراسة الملفّ  البیداغوجي
 فیھا. المركز الوطني البیداغوجي

 ولھذا الغرض،
ا سواء عن طریق الفاكس أو البرید دعوتھ كتابیّ  المركز الوطني البیدلغوجيى یتولّ  

 ي لحضور ھذه االجتماعات وذلك قبل انعقادھا وفي حیّز زمني معقول.ناإللكترو
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، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العریضة قبل المركز الوطني البیداغوجيتمكین  -
 المركز الوطني البیداغوجيبدي رأیھ فیھا. وفي صورة عدم إبداء یإمضائھا حتى 

مھا من قبلھ، فیعدّ ذلك من تاریخ تسلّ  ام عملبمالحظات حولھا في أجل أقصاه أربعة أیّ 
ة منھ على محتواھا وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي یقتضیھا موافقة ضمنیّ 

 . القانون
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
 . تحویل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد یتّم خالص صاحب العقد عن طریق

 .الوطني البیداغوجيللمركز اإلدارة المالیّة  یتولى الخالص
 : شروط الخالص 8الفصل 

 :دفع قسط أّول على الحساب  1.8
ال یجوز من أتعاب القضیّة المتعّھد بھا بعنوان قسط أول على الحساب و % 10تسند نسبة  

طلبا صریحا ھذا القسط إال في صورة تقدیمھ  العقدمنح صاحب  للمركز الوطني البیداغوجي
  بھ. عمتّ للتّ 

 األتعاب: یم مذكرةتقد  - 2.8
خالص  رةمذكّ بصاحب العقد بناء على موافاتھ لـلمركز الوطني البیداغوجي  یتّم خالص

 أتعاب.
9F:تسدید المستحقات  -  3.8

1 
مان من نسخة من شھادة في خالص معالیم الضّ  المركز الوطني البیداغوجيیتّم تمكین  -

وما یفید  قاعد للمحامینطة والتّ یالح  االجتماعي وخالص معالیم انخراطھ في صندوق
وذلك وجوبا قبل خالص مسؤولیتھ المدنیّة سالمة وضعیّتھ الجبائیّة وقیامھ بتأمین 

 االتعاب.
فقة في أجل خمس وأربعون اجعة لصاحب الصّ یتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الرّ  -

 .الحكمبصریح روط وبعد التّ مستوفیة الشّ  األتعاب رةمذكّ ) یوما من تاریخ إستالم 45(
وجوبا بفوائض تأخیر تحتسب ابتداء من الیوم الذي  العقدصاحب  عوفي خالف ذلك یتمتّ  

  ،األجل المذكورة أعالهیلي انتھاء 
نفیذ وكذلك أجرة عدول اإلشھاد عدول التّ  ةأجر المركز الوطني البیداغوجيتحمل على       

 ة.ة العقاریّ رسیم بإدارة الملكیّ والخبراء ومصاریف التّ 
ل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال نقّ مصاریف التّ  المركز الوطني البیداغوجيكما یتحّمل  

أو أعضاء شركة ل التي یقطعھا المحامي نقّ منطقة تونس الكبرى عندما تتجاوز مسافة التّ 
ابتة للمحامي، شخصیّا، أو نقل الفعلیّة والثّ في حدود حاالت التّ كلم  30لھذا الغرض  المحاماة

عریفة المنصوص علیھا ألعضاء شركة المحاماة المتعّھدین بملّف اإلنابة وذلك طبقا للتّ 
 .2016أفریل  22خ في جارة المؤرّ بالتّ  فوالوزیر المكلّ بالقرار المشترك بین وزیر العدل 

                                                 
1

على تسدید المستحقات الجزئیّة في العقد قبل اإلعالن عن المنافسة  مشروع یكل العمومي التنصیص صلبھیمكن لل 
 صورة اللجوء إلى تجمیع اإلنابات.
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بتحّمل  المركز الوطني البیداغوجينقّل للخارج، یتكفّل وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التّ 
نقّل واإلقامة حصریّا في حدود أیّام المھّمة دون سواھا بما في ذلك یومي مصاریف الت

 جوع.ھاب والرّ الذّ 
قل واإلقامة في الخارج ة المتعلّقة بالنّ قدیریّ فقات التّ الحاالت، یجب أن تكون النّ  وفي كلّ 

 07جنة المحدثة بالفصل موضوع مشروع ملحق یعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللّ 
 ق باألتعاب.من ھذا العقد المتعلّ  03ظر عن الفصل عدد وذلك بصرف النّ  764من األمر عدد 

المركز ى إالّ أنّھ وفي صورة تسبقھ المصاریف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، یتولّ 
ین خالصھا على أساس فواتیر مثبتة لھذه األعمال مسلّمة من المعنیّ  الوطني البیداغوجي

ة على أساس قاعدة ت من القیام بالمھمّ ثبّ باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التّ القائمین 
 العمل المنجز.

 

 : مدّة العقد : 9الفصل 
 

 ................... إلى غایة .........................تضبط مدّة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من 
تعیین محامي أو شركة  مدّة العقد ولم یتمّ  وفي صورة وجود قضایا جاریة في تاریخ إنتھاء

لب جنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطّ مھنیّة للمحاماة من قبل اللّ 
فیتولى صاحب العقد مواصلة ھذه القضایا وفق قواعد العنایة المھنیّة وذلك إلى ، العمومي

 بالحكم.صریح حین انتھاء طورھا الجاري، دون سواه والتّ 
 

 : : تنفیذ العقد 10الفصل 
 

حال من األحوال  یجب على المحامي أن یلتزم بتنفیذ مقتضیات العقد بنفسھ وال یمكن بأيّ 
 11ورة المنصوص علیھا بالفصل في الصّ  الّ إتغییر المحامي  للمركز الوطني البیداغوجي
في ھذه و بتنفیذ التزاماتھ.ة قاھرة حالت دون قیام صاحب العقد أو حدوث أمر طارئ أو قوّ 

ا وال یمكنھ بذلك كتابیّ  المركز الوطني البیداغوجيیجب علي المحامي إعالم  ،ورةالصّ 
 محام أخر. یابة إلى أيّ مناولة النّ 

بخالف الحاالت المنصوص علیھا  ي المحامي (صاحب العقد)و في صورة تخلّ 
 ز الوطني البیداغوجيالمركیتّخذ  ة قاھرةأو حدوث أمر طارئ أو قوّ  11بالفصل 

ق العام ة سیر المرفتعیین محام (ین) أخر ضمانا الستمراریّ  المستوجبة بھدفاإلجراءات 
 .2014لسنة  764من األمر  5عن المھّمة تطبیقا للفصل  ن)(يعوضا عن المحامي المتخلّ 

 تطبیق المّطةورة األخیرة في ھذه الصّ  المركز الوطني البیداغوجيعلى  كما یجب 
 ادس لھذا العقد.األولى من الفصل السّ 

 
 :العقد :فسخ 11الفصل 

 الیة:  ا في الحاالت التّ فسخ ھذا العقد، آلیّ ی، 9مع مراعاة مقتضیات الفقرة األخیرة والفصل 
 ة للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.ركة المھنیّ الشّ  المحامي أو حلّ  وفاة -
المركز ھذه الصورة یوجھ لھ  ة. وفيعاقدیّ العقد بالتزاماتھ التّ  عدم إیفاء صاحب -

تنبیھا بواسطة رسالة مضمونة الوصول یدعوه فیھا إلى القیام  الوطني البیداغوجي
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نبیھ. التّ ام ابتداء من تاریخ تبلیغ عن عشرة أیّ  د ال یقلّ بالتزاماتھ في أجل محدّ 
تطبیق المّطة و العقدفسخ  داغوجيللمركز الوطني البییمكن  ،ھذا األجل وبانقضاء

 ادس لھذا العقد.األولى من الفصل السّ 
وإھدار حق بالتزامھ  العقد إخالل صاحب المركز الوطني البیداغوجيلدى إذا ثبت   -

مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عطایا أو  ھقیامقاضي أو ثبت في التّ  المركز
 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا أثیر فيھدایا قصد التّ 

ى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزتھ في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من طلبھا ویتولّ 
 .المركز الوطني البیداغوجيكتابیّا من قبل 

 

تغییر صاحب العقد دون وجود  المركز الوطني البیداغوجيفي صورة قرار :12الفصل 
تصرف  في قضیّة ال زالت جاریة، ففي ھذه الحالة،، ة ثابتة لذلكرات قانونیّة أو واقعیّ مبرّ 

ة وذلك عمال فاقیّ تّ الث من ھذه اإللھ وجوبا أتعابھ كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثّ 
والمتعلّق  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40بأحكام الفصل 

 بتنظیم مھنة المحاماة.
 ةیّ رّ الحفاظ على السّ  :31الفصل 

االلتزامات  رفان لكلّ ویخضع الطّ  نفیذة من حیث شروط التّ یّ رّ یكتسي كامل العقد صبغة السّ 
 ة.یّ رّ قة بالمحافظة على السّ ة المتعلّ العامّ 

 زاھةالنّ  :41الفصل 
ل لألحكام رف األوّ لین مھما كانت صفتھم في تنفیذ ھذا العقد لحساب الطّ المتدخّ  یخضع كلّ 

 .قة بمقاومة الفساد وتضارب المصالحة المتعلّ رتیبیّ ة والتّ شریعیّ التّ 
 

  :  فّض النزاعات: 51الفصل 
ة. ولھذا لحیّ في حالة نشوب خالف في تأویل أحكام ھذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصّ 

) 7مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل ( المركز الوطني البیداغوجيال الغرض یتولى أوّ 
المتعلّق بضبط شروط  2014جانفي  28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر 

ة ة لدى المحاكم والھیئات القضائیّ وإجراءات تكلیف المحامین بنیابة الھیاكل العمومیّ 
دون سواھا القتراح تسویة صلحیّة أو تقدیم  ةحكیمیّ ة والتّ عدیلیّ ة والتّ ة والعسكریّ واإلداریّ 

 الخالف. مقترح أخر لفضّ 

زاع النّ  ھذه الحالة تتّم دعوة ممثّل الھیئة الوطنیّة للمحامین لحضور الجلسة لفضّ  وفي
 المعروض علیھا بالحسنى.  

دون  المركز الوطني البیداغوجيجنة بمكتوب ل اللّ وبانقضاء أجل شھر من تاریخ توصّ 
یراھا  ة التيرف األكثر حرصا مواصلة اإلجراءات القانونیّ یّا، فیمكن للطّ فصل الخالف ودّ 

 فاع عن حقوقھ لدى المحكمة المختّصة.للدّ 
 

  سجیل :: مصـاریف التّ  61الفصل 
 .أو شركة المحاماة سجیل على المحاميتحمل مصاریف التّ 



33 
 

 :العقدة صحّ : 71الفصل 
للمركز الوطني المدیر العام  رئیسال ئھ من قبلإمضا بعد إالّ ا العقد نافذا كون ھذیال

 .البیداغوجي
 

 محّل المخـابرة:: 81الفصل 
رفین تغییر مخابرتھ في عنوانھ المذكور أعاله. غیر أنّھ یمكن ألحد الطّ  عیّن كل طرف محلّ 

 نرف اآلخر أو كذلك عذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطّ 
 فیذ.نطریق إعالم بواسطة عدل التّ 

 

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

 
 اإلمضــاءات  

 المحـــــــــامي             المركز الوطني البیداغوجي   
 أو                                                                                          

 المحامینع تجمّ                                                                                    
 أو                           

 شركة المحاماة                                                                 
 

 

 
 


