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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
ّ:لّموضوعّطلبّالعروضّفيّاختياريتمثّ 
ّبجدولّالمحامينللمحاماةّمنّبينّالمرسمينّأوّمجمعّّمهنيةّةشركأوّّينمباشّرّمحامينّ(60)ّعددّ-

ّ،(علىّقسطين)موزعينّلدىّالتعقيبّ
باالستئنافّّمترسيمهّمباشرينّمنّبينّالمرسمينّبجدولّالمحامينّلمّتتجاوزّمدةّينمحام(60ّ)ّعددّ-ّ

ّ،(قسطّوحيد)سنواتّمدةّخمسّ
ّ ّوذلك ّبجميعّّ(SNIT CENTRE)الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط لنيابة والقيام

هاّلدىّالمحاكمّوسائرّالهيئاتّالقضائيةّوفقّماّتقتضيهّاألحكـامّوالدفاعّعنّاإلجراءاتّالقانوني ةّفيّحقها
ّ.التشريعيةّالجاريّبهاّالعمل

ّ.وااللتزاماتّالمحمولةّعلىّالطرفينّالمتعاقدينّويبي نّعقدّالنيابةّبدقةّالحقوق
 شروط المشاركة:  0الفصل 

ّ:فيّطلبّالعروضّيمكنّالمشاركة
 .فيّتاريخّصدورّطلبّالعروضّالتعقيبّالمرسمينّبجدولّالمحامينّلدىّالمحامينّ-
محاميّينهمّبّعلىّأنّيكونّمنّ(ّّفيّصورةّتجم ع)المحامينّالمباشرينّأوّّالمهنيةّللمحاماةالشركاتّّّ-

ّ.علىّاألقلّمرسمّلدىّالتعقيب
(5ّ)محامينّمباشرينّمنّبينّالمرسمينّبجدولّالمحامينّلمّتتجاوزّمدةّترسيمهمّباالستئنافّخمسّّ-ّ

 .سنوات
الّتجوزّمشاركةّالمحامينّالذينّتعر ضواّلإليقافّعنّالمباشرةّبمقتضىّقرارّتأديبيّباتّأوّمحل ىّبالنفاذّ

ّإلغا ةّخاللّالثالثّسنواتّالتيّسبقتّالتاريخّاألقصىّلقبولّالعاجلّماّلمّيتم  ؤهّمنّقبلّالمحكمةّالمختص 
ّ.1العروض

ّبالتشريعّوالتراتيبّ ّالمحامينّالموجودينّفيّإحدىّحاالتّالمنعّالمنصوصّعليها ّالّيمكنّمشاركة كما
ّ ّالمباشرة ّبالعالقة ّالمرتبطة ّبسببّتضاربّالمصالح ّتنشأ ّالتي ّتلك ّأو ّالعمل ّبها ّالمحاميّالجاري بين

أوّبأحدّأعضاءّهياكلّالت سييرّّ(SNIT CENTRE)الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط و
المحامينّالمباشرينّأوّأوّالمداولةّأوّتلكّالتيّيكونّفيهاّالمحاميّأوّأعضاءّالشركةّالمهني ةّللمحامينّ

ّجهةّتعملّلديها(ّّفيّصورةّتجم ع) ّدعوىّضد  من23ّّيّمانعّاخرّعلىّمعنىّالفصلّأوّأّقدّقبلّأي 
ّ.مرسومّالمحاماة

                                                 
ّللمحاماةّالتثب تّمنّإن1 ّالمهنية ّالشركة ّللمحاميّأو ّالقانونية ّالعموميّالوضعية ّمشموالتّالهيكل ّيدخلّضمن ّّو)ّال ّالمحدثةّلجنةالفتح الفرز

نماّيندرجّضمنّصالحياتّاّو،ّ(للغرض ةّلمراقبةّومتابعةّنيابةّالمحامينبالهيئةّالعلياّللطلبّالعموميّبالتنسيقّمعّالهيئةّالوطنيةّأوّا  لل جنةّالمختص 
ّرئي ّاالقتضاء،ّطبقا ّعند ، المتعل ق2117ّّّجانفي22ّمؤر خّفيّال2117ّلسنة417ّّعددّمنّاألمّر11ّالفصلّّألحكامسّالفرعّالجهويّالمختص 

جراءاتّتكليفّالمحامينّبنيابةّالهياكلّالعموميةّلدىّالمحاكمّوالهيئاتّالقضائيةّواإلداريةّوالعسكريةّوالتعديليةّوالتحك  .يميةبضبطّشروطّوا 
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 المشاركة كيفية:  3الفصل 
ضمنّشركةّّأو1ّاتفاقيةّالشراكةفيّإطارّوّأمنفرداّّطلبّالعروضيمكنّللمحاميّالمباشرّالمشاركةّفيّ

ّ.مهنيةّللمحاماةّتخضعّللتشريعّالجاريّبهّالعمل
 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 

 :المرسمينّلدىالمحامينّّموجهةّإلىّأقساط 3موزعةّعلىّّحصص 0عدد ّلعروضّمنيتكو نّطلبّا
 (1قسط عدد )ّسنوات(5ّ)تتجاوزّمدةّترسيمهمّخمسّّاالستئنافّالذينّلمّ.ّّّّّّّّّ
 ّمحامينّمباشرينّفيّّوللشركاتّالمهنيةّللمحاماةّوّّفيّتاريخّصدورّطلبّالعروضّلدىّالتعقيب

ّ ّلدىّالتعقيبّعلىّاألقلعلىّأنّيكونّمنّبّ(تجمع)صورة ّمحاميّمرسم فيّتاريخّصدورّطلبّّينهم
 .(3وعدد  0قسط عدد )ّالعروض

   سنوات 5محامين لم تتجاوز مدة ترسيمهم باالستئناف  :1حصة عدد:ّ

عدد 
 القسط

عدد 
 المحامين

المحاكم مرجع إنابة  الترسيم
 المحامي

مقر مخابرة 
 المحامي

1ّ0 
لم تتجاوز مدة  محام 

 5الستئناف ترسيمه  با
 سنوات

محاكم مدينة   
 سوسة

محاكم مدينة   
 المنستير

محاكم مدينة  
 المهدية

محاكم مدينة  
 القيروان

محاكم مدينة  
 القصرين

 سوسة
 المنستير
 المهدية
 القيروان
 .القصرين

                                                 
1

ات بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم المهنية السداء الخدميقصد 

 موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها

 .الهيئة الوطنية للمحامين من



 هيئات القضائّية                      المتعلق بتعيين محامين لنيابة الشركة لدى المحاكم وال العروض طلب                          الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط

 
 .2025-2222-2223محامين أو شركة مهنية أو مجمع للمحاماة لنيابة الشركة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائّية لسنوات تكليف متعلق ب 22/2222طلب عروض عدد

-7- 

 

   و محامين مباشرين تتعلق بالمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب  :0الحصة عدد
على أن يكون من بينها محام مرسم لدى التعقيب على و شركات مهنية للمحاماة  (تجمعصورة )في 
 :(3،  2) وتتوزع على قسطين  األقل

عدد 
 القسط

عدد 
 المحامين

ّ
 الترسيم

المحاكم مرجع إنابة 
 المحامي

مقر مخابرة 
 المحامي

0 4 

محامين مباشرين لدى 
التعقيب أو محامين 

تجمع  مباشرين في صورة 
 ات مهنية للمحاماةشركأو 
على أن يكون من بينهم )

رسم لدى التعقيب ممحام 
 (ألقلاعلى 

 محاكم مدينة سوسة
 محاكم مدينة المنستير
 محاكم مدينة المهدية

 

 سوسة
 المنستير
 المهدية
 

3 0 

محامين مباشرين لدى 
التعقيب أو محامين 

 تجمع مباشرين في صورة 
 وشركات مهنية للمحاماة أو
ن من بينهم على أن يكو) 

رسم لدى التعقيب ممحام 
 (على أألقل

 محاكم مدينة   القيروان
محاكم مدينة   

 القصرين
 

 القيروان
 القصرين

 :سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
نصّإعالنّطلبّالعروضّّ(SNIT CENTRE)الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط رسلّت

تاريخّاإلعالنّ قبل أيامّعلىّاألقل2ّالهيئةّالوطنيةّللمحامينّّىمصحوباّبملفّالدعوةّإلىّالمنافسةّإل
 (.https://avocat.org.tn)عنّطلبّالعروضّبهدفّنشرهّعلىّموقعّالهيئةّ
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ّالعموميةّ ّبالصفقات ّالخاص ّالواب ّموقع ّمن ّمجانا ّالشروط ّكراس ّتحميل ّالمترشح ويتولى
)rchespublics.gov.tnwww.ma(ّّّللغرضّعلى ّالموجودة ّاإللكترونية ّتعميرّاالستمارة ّيتم ّأن بعد

ّالمذكور ّسحبّ.الموقع ّيمكن ّالشروطّكما ّّكراس ّللمحامين ّالوطنية ّالهيئة ّموقع ّوابّّأومن موقع
ّاالقتضاءّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط) ّعند ّتسحبّكراسّ. ّإلىّذلك، وباإلضافة
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط  الكائن نهج البشير صفر  مقر لشروطّمباشرةّمنا

ّ.دونّمقابل( إدارة الشؤون القانونية والعقارية بالشركة)سوسة  4666
 ضصلوحية العرو : 0الفصل 

منّاليومّّتداءاب(ّايوم131ّ)ّايومّمائةّوعشرونلمدةّّدّتقديمهانّبعروضهمّبمجرّ يكونّملزميصبحّالمشاّر
 .محددّلقبولّالعروضالّاألقصىّللتاريخالمواليّ
 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض :7الفصل 

أيامّمنّتاريخّنشرّاإلعالنّ(11ّ)يمكنّلكلّمشاركّأنّيطلبّكتابياّإيضاحاتّفيّأجلّأقصاهّعشرةّ
ّ.ّعنّطلبّالعروض

ّيتضمّ  ّاالقتضاء، ّعند ّالعروض، ّطلب ّلملف ّملحق ّإعداد ّالمتصلةّويتم  ّوالتوضيحات ّاإلجابات ن
بالمالحظاتّواالستفساراتّالتيّيطلبهاّالمترشحون،ّويوجهّإلىّجميعّساحبيّكراسّالشروطّفيّأجلّالّ

ّ ّخمسة 15ّ)يتجاوز ّاإللكترونيّ( ّالبريد ّعبر ّالعروضّوذلك ّلقبول ّالمحدد ّاألقصى ّالتاريخ ّقبل أيام
ستمارةّاإللكترونيةّلسحبّكر اسّالشروطّالمشارّإليهاّللمحاميّأوّللشركةّالمهنيةّللمحاماةّالمبي نّفيّاال

ّالثانيةّمنّالفصلّ المتعل ق3114ّّجانفي28ّّالمؤر خّفي3114ّّلسنة464ّّمنّاألمرّعدد4ّّبالفقرة
ّالقضائيةّ ّوالهيئات ّالمحاكم ّلدى ّالعمومية ّالهياكل ّبنيابة ّالمحامين ّتكليف جراءات ّوا  ّشروط بضبط

ّ.ةّوالتحكيميةواإلداريةّوالعسكريةّوالتعديلي
هت ،ّعندّاالقتضاء،ّالمعطياتّالتكميلي ةّإلىّالمترشحينّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّوج 

قبلّانتهاءّ(11ّ)الذينّسحبواّكراسّالشروطّقصدّمزيدّتوضيحّملفّطلبّالعروضّفيّأجلّأدناهّعشرةّ
سّهذهّالمعطياتّالتكميليةّبالخاصياتّتقديمّالعروضّعلىّأالّتملأجلّتقديمّالعروضّقبلّآخرّأجلّ

ّ.والمعاييرّالفنيةّوالجوهرية
ّ: المالية اتالضمان:8الفصل ّ

ّ.الصفقاتّالعمومي ةّبتنظيمالتراتيبّالمتعل قةّّتقتضيهاالتيّّالماليةّالضماناتّتقديمّالمشاركونّمنيعفىّ

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 :الطعن في كراس الشروط  :9الفصل 
ّ ّباألمرّعددّيمكنّلكلّمشاركّمحتملّاعتبرّالبنود ّالواردة المضمنةّبكراساتّالشروطّمخالفةّلألحكام

منّنفسّاألمرّبتقديمّمطلبّفيّالغرض14ّّأنّيتظلمّلدىّاللجنةّالمحدثةّبالفصل3114ّّلسنة464ّّ
أيامّمنّ(11ّ)مرفقاّبتقريرّمفصلّيبينّفيهّاالخالالتّومدعماّبالمؤيداتّالالزمةّفيّأجلّأقصاهّعشرةّ

أيامّفيّالحاالتّالتيّيحددّفيهاّ(5ّ)العروضّويخفضّهذاّاألجلّإلىّخمسةّّتاريخّاإلعالنّعنّطلب
ّالعروضّبعشرة ّقبول 11ّ)ّأجل ّإلىّ( ّالعريضة ّمن ّنسخة ّبالتظلم لها ّتوص  ّوبمج رد ّاللجنة ّتحيل أيام

يمكنّللجنةّقبلّاتخاذّّالمعنيّبطريقةّتعطيّتاريخاّثابتاّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط
رارهاّبشأنّالتظلمّالمعروضّعليهاّأنّتأذنّبتعليقّاإلجراءاتّحتىّالبتّنهائياّإذاّكانّالمطلبّقائماّق

ّفيّظاهرها ّعشرةّ.علىّأسبابّجدية ّأقصاه ّفيّأجل ّقرارها ّالمحامين ّنيابة ّومتابعة ّمراقبة ّلجنة تتخذ
مرفقةّبجميعّّنسية للوسطالشركة الوطنية العقارية للبالد التو أيامّعملّمنّتاريخّتوصلهاّبإجابةّ(11ّ)

ّ.الوثائقّواإليضاحاتّالمطلوبةّوفيّغيابّذلكّيرفعّقرارّتعليقّاإلجراءات
 :طريقة تقديم العروض:  10الفصل 

ّ.ّيتمّتقديمّالعروضّعلىّمرحلةّواحدة
منّهذاّالكر اسّفيّظرفينّّ(11)ُيضمَّنّالعرضّالفنيّوالوثائقّاإلداري ةّوجميعّمؤيداتهاّالمبي نةّبالفصلّ

الّيفتحّطلبّعروضّ:ّ"ّمنفصلينّومختومينّيدرجانّفيّظرفّثالثّخارجيّيختمّويكتبّعليهّعبارة
ّمباشرين3133ّّّّلسنة13ّّعدد ّلدىّالتعقيبّلتكليفّمحامين ّالمحامين ّبجدول ّمحامينّأمرسمين و

ّمباشرينّفيّصورةّمجمعّأوّشركاتّمهنيةّللمحاماةّمنّبينّالمرسمينّبجدولّالمحامينّلدىّالتعقيب
ّ ّلسنوات ّللوسط ّالتونسية ّللبالد ّالعقارية ّالوطنية ّالشركة ّعدد3135ّّّ-3134-3132لنيابة ّذكر مع

القسطّ)ّأو(3ّالقسطّعدد)عددّّمع3ّالحصةّعددّّذكرّمثالّالقسطّالمرادّالمشاركةّفيهّأيّعددالحصةّّو
بينّّمباشرينّمنلتكليفّمحامين3133ّّّلسنة13ّّأوّيكتبّعبارةّالّيفتحّطلبّعروضّعدد(2ّعدد

ّمد ّتتجاوز ّلم ّالمحامين ّبجدول ّخمسالمرسمين ّباالستئنافّمدة ّترسيمهم 5ّ)ّة ّوحيد)سنواتّ( (ّقسط
ّ((SNIT CENTRE)الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط )إلنابةّمحامينّّمتعلقّبتكليفّ

ّّّّّّّّّ".3135-3134-3132لسنواتّ
هّالظروفّالمحتويةّعلىّالعروضّالفنية وثائقّاإلداريةّوجميعّالمؤيداتّعنّطريقّالبريدّمضمونّوالّتوج 
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الشركة الوطنية )الوصولّأوّعنّطريقّالبريدّالسريعّأوّتسل مّمباشرةّإلىّمكتبّالضبطّالمركزيّالتابعّلـّ
ّ.ّمقابلّوصلّإيداع(ّالعقارية للبالد التونسية للوسط

ّّو ّللغرضّثم  ّفيّمكتبّالضبطّالمعي ن ّتسل مها ّالظروفّعند ّفيّالدفترّتسج ل ّتسج ل ّثانية فيّمرحلة
ّ.الخاصّبقبولّالعروضّحسبّتاريخّوصولهاّويجبّأنّتبقىّمختومةّإلىّموعدّفتحها

 : يقصى آلّيا  
ّ.كل ّعرضّوردّبعدّاآلجال*ّ
ّ.كلّعرضّلمّيتضم نّوثيقةّالتعهد* 

ّ.والّيمكنّللمشاركينّالذينّتم ّإقصاءّعروضهمّألي ّسببّمنّاألسبابّالمطالبةّبتعويض
رّالعروضّبكاملهاّبالحبرّبماّفيّذلكّوثيقةّالتعهدّطبقاّللنماذجّالملحقةّبكراسّالشروط  ..يجبّأنّتحر 

 :الوثائق المكّونة للعرض: 11فصل
 :ّالتاليةثائقّالّويجبّأنّيحتويّالظرفّالمتضم نّللعرضّ

ّغيرّأن هّيمكنّللجنةقصاءّالعرضّاإلّموجبعندّفتحّالعروض1ّيمث لّعدمّتقديمّالملحقّرقمّ :مالحظة
وتقصىّ.ّالمعنيينّباستكمالّوثائقهمّفيّأجلّمعي ن(ّين)بالنسبةّلبقي ةّالوثائقّاإلداري ةّأنّتطالبّالعارضّ

ّ.العروضّالتيّلمّتستكملّماّطلبّمنهاّفيّاآلجالّالمضبوطة

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة
 الوثائق االدارية

مضاءّالمشاركّعلىّكل ّصفحةّمعّبيانّالتاريخّو5ّإلى1ّّتعميرّالمالحقّمنّ  .ختمّوا 

 :ائق الفنّيةالمعتمدة في تقييم العروضالوث
مضــاؤها11ّإلــى6ّّتعميــرّالمالحــقّمــنّ فــيّآخــرّالوثيقــةّمــعّّوختمهــاّالمضــمنينّبكــراسّالشــروطّوا 

ّ.بيانّالتاريخّوتقديمّالمؤيداتّعندّاإلقتضاء
امضاءّوختمّمشروعّعقدّالنيابةّالمزمعّإبرامهّبينّالمحاميّالمباشـرّأوّمجمـعّالمحـامينّالمباشـرينّ

مـنّجهـةّ(ّالشـركةّالوطنيـةّالعقاريـةّللـبالدّالتونسـيةّللوسـطّ)الشركةّالمهني ةّللمحاماةّمنّجهة،ّوّأو
ّ.ثانيةّمعّبيانّالتاريخ
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  :فتح الظروف: 12الفصل 
لعروضّيتمّتعيينهاّلجنةّخاصةّبفتحّوتقييمّاّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطتحدثّلدىّ
ّ.قبلّاإلعالنّعنّطلبّالعروضّمديرها العامبمقررّمنّ

وتعقدّجلسةّفتحّالعروضّفيّالتاريخّوالمكانّالمحد دْينّبنصّإعالنّالدعوةّإلىّالمنافسةّلفتحّالظروفّ
ّ.المحتويةّعلىّالوثائقّاإلداريةّوالفنيةالخارجيةّوالظروفّ

ّ.التّاالستثنائيةّالمبررةوتكونّجلسةّفتحّالظروفّعلنيةّإالّفيّالحا
 ّســـببّمـــنّاألســـباب كمـــاّالّ.ّالّيســـمحّللحاضـــرينّالمشـــاركينّبالتـــدخ لّفـــيّســـيرّأعمـــالّاللجنـــةّألي 

ّإضافاتّعليها لّلهمّطلبّتمكينهمّمنّتعديلّعروضهمّأوّإدخالّأي  ّ.ّيخوَّ
 الّتفتحّإال ّالعروضّالواردةّفيّاآلجالّالقانونيةّالمحد دةّلقبولّالعروض.ّ

وذلكّبفتحّالظـرفّالخـارجيّّوعّفيّعملي ةّالفتحّطبقاّللتسلسلّالزمنيّلتاريخّقبولّالعروضيتم ّالشّر -
ّالوثائقّاإلداري ةّالمطلوبة  .للعرضّوالتثب تّمنّوجودّكل 

فــتحّالظــرفّالمحتــويّعلــىّالعــرضّالفن ــيّواالقتصــارّعلــىّالتصــريحّبوجــودّالوثــائقّالمطلوبــةّدونّ -
ّ.تعدادها

 :لرجوع في تقديم الترشحاتضبط آجال وصيغ ا:  13الفصل 
الــذيّقــد مّترش ــحهّفــيّّ(ّأوّشــركاتّالمهنيــةّللمحامــاةّأوّمحــامينّمباشــرينّفــيّصــورةّمجمــع)ّيمكــنّللمحــامي

،ّمقابلّوصلّتسليم،ّيقد مّمباشرةّإلىّ الشركة الوطنية العقارية للـبالد )طلبّعروضّأنّيسحبهّبطلبّكتابي 
يومـاّمـنّتـاريخّآخـرّ(11ّ)المّبـالبلو ّفـيّأجـلّأقصـاهّعشـرةّأوّعنّطريقّالبريـدّمـعّاإلعـ(ّالتونسية للوسط

ّ(.الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط)أجلّلقبولّالعروضّالمعلنّعليهّمنّقبلّ
ّ.وبانقضاءّهذاّاألجل،ّتؤخذّبعينّاالعتبارّعروضهمّفيّأعمالّالتقييم،ّويبقواّملزمينّبها

انقضاءّاألجلّالمذكورّإالّبمطلبّمعللّيقد مهّالمترش حّللجنةّغيرّأن هّالّيمكنّسحبّذلكّالعرضّبعدّ
ّبالفصلّ ّالمنصوصّعليها ة ّبهدفّالموافقةّعليه3114ّلسنة464ّّمنّاألمر14ّّالمختص  وفيّصورةّ.
اتفاقّشراكةّوبعدّإتمامّعمليةّالفتح،ّّطارالمحامونّالمتعهدونّفيّإتراجعّالمحاميّأوّشركةّالمحاماةّأوّ
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ّ ّمن ّكلّ ّالمشاركةيحرم ّتنظمها ّّفيّطلباتّالعروضّالتي ّسنتين ّلمد ة ّالعمومية 02ّ)الهياكل تحتسب،ّ(
ّالفصلّأوّمنّ حسبّالحالة،ّمنّتاريخّتراجعهّالكتابيّبعدّاألجلّالمحد دّلذلكّفيّالفقرةّاألولىّمنّهذا

ّالنهائيّمنّتاريخّ ّبقبوله ّمنّطرفهّعلىّإعالمه ّالرد  ّالتعدم ّللبالد ّالعقارية ّالوطنية ّللوسطّالشركة ونسية
ّ.أيامّعملّماّلمّتنقضّمدةّصلوحيةّعرضه(11ّ)بقيّدونّرد ّلمد ةّتجاوزتّعشرةّالذيّ

 تقييم العروض :14الفصل
ةّالمشارّإليهاّبالفصلّ ّمنّهذاّالكر اس،12ّّبعدّفتحّالعروضّمنّقبلّالل جنةّالخاص 

ّ:تقصىّاللجنةّوجوبا
 .رهاّمنّقبلّالعارضّبهدفّاعتمادهاّللتقييمّالفنيالعروضّالتيّلمّتتضم نّإحدىّالمالحقّالمستوجبّتعمي -
 .كلّعرضّتضم نّتصريحاتّأوّمعلوماتّخاطئةّأوّوثائقّثبتّأنهاّمزو رة -
العروضّالتيّيتول ىّأحدّالمشاركينّفيهاّتقديمّأكثرّمنّعرضّواحدّفيّنفسّالصفقةّسواءّفيّإطارّ -

 .فرديّأوّمجم ع
ّالظ ّبفتح ة ّالخاص  ّللجنة ّاالقتضاء، ّعند ّيقد مواّيمكن، ّلم ّالذين ّالمشاركين ّكتابي ا ّتدعو ّأن روفّوتقييمها

أي امّعملّمنّتاريخ14ّّالمؤيداتّالمطلوبةّفيّملفّطلبّالعروضّإلىّإتمامّملفاتهمّفيّأجلّالّيتجاوزّ
ّ ّضبط ّبمكتب ّمباشرة ّبإيداعها ّأو ّالسريع ّالبريد ّطريق ّعن ّوذلك ّالظروف ّفتح الشركة الوطنية جلسة

بطلبّالعروضّحتىّالّتقصىّعروضهمّبشرطّاحترامّمبدأّالمساواةّبينّّنسية للوسطالعقارية للبالد التو 
ّ.المشاركينّوأالّيؤديّذلكّإلىّتغييرّفيّمحتواها

:ّكماّيمكنّأنّترسلّالوثائقّعنّطريقّالبريدّااللكترونيّبالعنوانّالتالي
re.com.tnbureauordre@snitcentّّعلىّانّتودعّاألصول،ّالحقا،ّبمكتبّالضبطّاوّارسالهاّعن

 .ويعتمدّفيّهذهّالحالةّتاريخّاإلرسالّااللكتروني.ّطريقّالبريدّالسريع
ّاســـتبعادهمّالّيـــتم ّإالّمـــنّقبـــلّلجنـــةّ وبخصـــوصّالمحـــامينّالـــذينّصـــدرتّفـــيّشـــأنهمّعقوبـــاتّتأديبي ـــة،ّفـــإن 

يتعلـــق3114ّّجـــانفي32ّّّمـــؤر خّفـــي3114ّّلســـنة464ّّاألمـــرّعـــددّّالمراقبـــةّوالمتابعـــةّالمحدثـــةّبمقتضـــى
ـــتّبدق ـــةّفـــيّ جـــراءاتّتكليـــفّالمحـــامينّبنيابـــةّالهياكـــلّالعموميـــةّلـــدىّالمحـــاكمّ،ّبعـــدّالتثب  بضـــبطّشـــروطّوا 

464ّمـنّاألمـرّعـدد15ّّوضعي اتهمّالمهنيةّبالتنسيقّمعّالهيئةّالوطنيةّللمحامينّتطبيقـاّلمقتضـياتّالفصـلّ
ّ.3114ّيجانف32ّر خّفيّمّؤ3114ّلسنةّ

ّ:وتتول ىّهذهّاللجنةّعملي ةّتقييمّالعروضّوترتيبهاّحصرياّوفقاّإحدىّالمنهجياتّالتالية

mailto:bureauordre@snitcentre.com.tn
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 :ذو تكوين عاممحام  باختيار المتعّلقة منهجّية تقييم العروض: 1.14
ّمه-أ ّشركة ّاو ّمحام ّاختيار ّفي ّالعمومي ّالهيكل ّرغبة ّصورة ّفي ّالتالية ّالحصري ة ّالمعايير نيةّتعتمد

ّ.أوّمحامينّمباشرينّفيّصورةّمجمعّللمحاماةّغيرّمتخصصة

 معايير الفرز العدد
 العدد األقصى

 المسند

التجربةّالعامةّللمحاميّأوّألعضاءّالشركةّالمهني ةّللمحامينّالمرس مينّبالقسم1ّّ
ّ(أوّتعقيب/استئنافّو)المطلوبّ

ّنقطة61ّ

ّنقطة21ّّالخبرةّالمؤهالتّالعلمي ةّللمحاميّوالتكوينّالستكمال3ّ
ّنقطة1ّ1ّتجربةّالمحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي ةّلدىّالمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّاألخيرة2ّ

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 :إسناد األعداد:  -ب
ــة للمحــامين * بقســم أو المحــامين فــي صــورة مجمــع  التجربــة العامــة للمحــامي أو ألعضــاء الشــركة المهنّي

 (:نقطة 06)قيب التع
ّ.بقسمّالتعقيببعنوانّكلّسنةّترسيمّّنقطة11ّتسندّ

ّ.قسمّالتعقيبةّالعام ة،ّيقد مّالمترشحّشهادةّترسيمّمسل مةّمنّالهيئةّتبي نّتاريخّترسيمهّفيّإلثباتّالتجربّّ
ّ(:نقطة 36)والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلمّية للمحامي *

 الشهادة العلمّية
توراه مرحلة ثالثة أو شهادة دك

 شهادة الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون

 16 5 العدد المسند
ـلّعليهـاّالمحـاميّتسـندّاألعـدادّبحسـبّعـددّالـدوراتّالتكويني ـةّالتـيّ إضافةّإلىّالشهاداتّالعلمي ةّالتـيّتحص 

ّ:تلق اهاّأوّشاركّفيهاّعلىّالنحوّالتالي
ّمحـامّشـ15ّتسندّبصفةّآليـةّ - اركّفعليـاّأوّتـابعّبنجـاوّدورةّتكوينيـةّمتخص صـةّفـيّإطـارّدوراتّنقـاطّلكـل 

ّ الخبرةّالمهني ةّالتـيّتنظمهـاّالهيئـةّالوطنيـةّبالتنسـيقّمـعّالمعهـدّاالعلـىّللمحـامينّّالستكمالالتكوينّالمستمر 
 (.11)ويبلغّسقفّالنقاطّبهذاّالعنوانّعشرةّ
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ّمشــاركةّناجحــةّفــيّدورةّتكوين(11ّ)تســندّنقطــةّواحــدةّ - ي ــةّقــامّبهــاّمحــاميّفــيّإطــارّأنشــطةّالهياكــلّلكــل 
 .1(15)الدولي ةّللمحامينّويبلغّسقفّالنقاطّبهذاّالعنوانّخمسةّنقاطّ

إلثباتّالشهائدّالعلمي ةّوالمشاركةّفيّهذهّالدورات،ّيقد مّالمحاميّالمترشـحّنسـخةّمطابقـةّلألصـلّمـنّشـهادةّ
ّ.العلمي ةّوكذلكّشهادةّالمشاركةّفيّالدورةّالمعنية

 :(نقاط 16)جربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة ت *

ّمحامّتم تّإنابتهّمنّقبلّهيكلّعموميّخاللّالثالثّسـنواتّاألخيـرةّويبلـغ15ّّتسندّبصفةّآليةّّ - نقاطّلكل 
 (.11)سقفّالنقاطّبهذاّالعنوانّعشرةّ

خاّمــنّعقــودّاإلنابــاتّأوّاالتفاقيــاتّالمبرمــةّمــعّالهيكــلّالعمــوميّأوّإلثبــاتّهــذهّاإلنابــاتّيقــد مّالمحــاميّنســ
ّ.شهادةّحسنّإنهاءّمهم ةّتكليفّممضاةّمنّقبلّالهيكلّالعمومي

 نقطة 166من  06ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 
 :سنوات 5ه باالستئناف منهجّية تقييم العروض الخاّصة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيم:  4.10
ــفــيّصــورةّرغبــةّ -أ ّافــيّتعيــينّأكثــرّمــنّمحــامّيجــبّعليهــةّللوســطّةّللــبالدّالتونســيّ ركةّالوطنيــةّالعقاري ــالش 

ّ:للمعاييرّالحصري ةّالتالية سنوات وفقا 5لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف اختيارّمحامّ

                                                 
1

يار الفرعي عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن هذا المع

ح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضييّة أو اللغية للمحامين مدى إلمام المحامي المترشّ قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة  دورات تكوينيّة

ويمكن، كذلك، األخيذ بعيين االعتبيار إضيافة إليى هيذا المقياييا، انضيواء المحيامي أو شيركة . المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية

 .المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

ّنقطة51ّّ(سنوات5ّقلّمنّأمرس مّباالستئنافّلمد ةّ)عامةّللمحاميّالّالتجربة1ّ

ّنقطة21ّّالعلمي ةّللمحاميّالمؤهالت3ّّ

المحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي ةّأوّاألشـخاصّالطبيعيـينّأوّّجربةت2ّ
ّالخواصّلدىّالمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّاألخيرةّالمعنويين

ّنقطة31ّ

 طةنق 100 العـــــام المجموع
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 :إسناد األعداد:  -ب
 (:نقطة 56( )سنوات 5مرّسم باالستئناف لمّدة اقل من )التجربة العامة للمحامي  -
 .نقاطّبعنوانّكلّسنةّترسيمّبقسمّاالستئناف11ّّتحذفّّّ
 (:نقطة 36)والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

الثة أو شهادة دكتوراه مرحلة ث الشهادة العلمّية
 شهادة الدكتوراه في القانون شهادة الماجستير

 16 5 العدد المسند
ـلّعليهـاّالمحـاميّتسـندّاألعـدادّبحسـبّعـددّالـدوراتّالتكويني ـةّالتـيّ إضافةّإلىّالشهاداتّالعلمي ةّالتـيّتحص 

ّ:تلق اهاّأوّشاركّفيهاّعلىّالنحوّالتالي
ّمحـامّشـاركّفعليـاّأو15ّّتسندّبصفةّآليـةّ - تـابعّبنجـاوّدورةّتكوينيـةّمتخص صـةّفـيّإطـارّدوراتّنقـاطّلكـل 

ّال ستكمالّالخبرةّالمهني ةّالتـيّتنظمهـاّالهيئـةّالوطنيـةّبالتنسـيقّمـعّالمعهـدّاالعلـىّللمحـامينّالتكوينّالمستمر 
 (.11)ويبلغّسقفّالنقاطّبهذاّالعنوانّعشرةّ

ّمشــاركةّناجحــةّفــيّدورةّتكويني ــةّقــامّبهــاّم(11ّ)تســندّنقطــةّواحــدةّ - حــاميّفــيّإطــارّأنشــطةّالهياكــلّلكــل 
 .1(15)الدولي ةّللمحامينّويبلغّسقفّالنقاطّبهذاّالعنوانّخمسةّنقاطّ

إلثباتّالشهائدّالعلمي ةّوالمشاركةّفيّهذهّالدورات،ّيقد مّالمحاميّالمترشـحّنسـخةّمطابقـةّلألصـلّمـنّشـهادةّ
ّ.العلمي ةّوكذلكّشهادةّالمشاركةّفيّالدورةّالمعنية

في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخواص لدى المحاكم تجربة المحامي  -
 (نقطة 06)خالل الثالث سنوات األخيرة 

جــانفي11ّّتســندّاألعــدادّبخصــوصّهــذاّالمعيــارّحســبّعــددّاإلنابــاتّالتــيّســبقّللمحــاميّالتعهــدّبهــاّمــنّ
ّ:ّالمبينّفيّالجدولّالمواليلتقديمّالعروضّوذلكّعلىّالنحوّّإلىّتاريخّآخرّأجل3112ّ

                                                 
1

مير بتكلييف محيامي بقضيايا فيي الخيارج مين قبيل الهياكيل العموميّية، يؤخيذ، باإلضيافة إليى ذليك، بعيين االعتبيار ضيمن هيذا عندما يتعلّق األ

للمحييامين مييدى إلمييام المحييامي المترّشييح بلغيية المحكميية قييام بهييا محييامي فييي إطييار أنشييطة الهياكييل الدوليّيية  المعيييار الفرعييي دورات تكوينيّيية

 .غة المتفّق عليها في العقدالل المنشورة أمامها القضيّة أو
 

 إنابة 36أكثر من  إنابة 36و 01ما بين  إنابة 06و 11ما بين  إنابات 16و 61ما بين  
ــــــــدد المســــــــند  الع

15ّ11ّ15ّ31ّ بعنوان المراجع 
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 :صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات -ج 
ّالمشاركّفيّطل ّالمترشح ّيراه ّالتكليفّحسبما ّرسائل ّاإلناباتّأو ّعي نة ّبّالعروضتعتمد ّعامةّ. وبصفة

ّوثيقة ّكل ّتقديم ّالمحاماة ّشركة ّأو ّالمحامي ّّيتولى ّاإلنابة ّموضوع ّالعمل ّإنجاز ّضمنّتثبت ّيدخل وال
ّ.احتسابّالتجربةّالقضاياّالتيّتم ّرفضهاّشكال

ويكونّالمحاميّمدعوّإلىّجمعهاّوتخزينهـاّحسـبّالسـنواتّوحسـبّطبيعتهـاّبطريقـةّتحفـظّحمايـةّالمعطيـاتّ
ـــرّالمهنـــيّفـــيّأقـــراصّممغنطـــةّأوّليزري ـــةّأوّكـــذلكّفـــيّوســـائلّحفـــظّإلكتروني ـــةّتراعـــىّفيهـــاّالشخصـــي ةّوا لس 

ـــماناتّالفني ـــةّالســـتغاللهاّطبـــقّمواصـــفاتّتـــتالءمّمـــعّالت جهيـــزاتّالمســـتعملةّفـــيّالمجـــالّوذلـــكّلتقـــديمهاّ الض 
ّ.ضمنّعرضه

  :والتقييم تحسير أعمال لجنة الف:4.13ّ
ّ:روضّمنّالناحيةّالفني ةّعلىّالن حوّالت اليتتم ّعملي ةّالتقييمّوترتيبّالع

 علــىّأســاسّالمعطيــاتّالممضــاةّوالمبي نــةّبعرضــهّوبقيــةّّهــاوترتيبالعــروضّتقيــيمّّالتقيــيمتتــول ىّلجنــةّالفــتحّّو
المالحـــقّالمنصـــوصّعليهـــاّبملـــفّطلـــبّالعـــروضّالمدعومـــةّبالمؤيـــداتّوطبقـــاّللمعـــاييرّوالمقـــاييسّالمعلنـــةّ

ّ.بكر اسّالشروط
 ةّأعمالهـاّبتقريـرّلتقيـيمّالعـروضّممضـيّمـنّقبـلّكاف ـةّأعضـاءهاّبأسـمائهمّوصـفتهمّومؤشـرّتضم نّاللجن

 .علىّكافةّصفحاته
 ّبعـــدّاالنتهـــاءّمـــنّهـــذهّاألعمـــالّتوجيـــهّتقريـــرّتقيـــيمّتتـــولىّالشـــركةّالوطنيـــةّالعقاريـــةّللـــبالدّالتونســـيةّللوســـط

ويكــونّمصــحوباّبمــذك رةّتقديميــةّّإضــافةّإلــىّأصــولّالعــروض(ّنســخّرقميــة4ّنســخةّأصــلي ةّورقي ــةّو)العــروضّ
ـةّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسـية للوسـطلطلبّالعروضّممضاةّمنّقبلّرئـيسّ إلـىّالل جنـةّالمختص 

يومــاّمــنّتــاريخّفــتحّالعــروضّإلجــراء31ّّللمراقبــةّوالمتابعــةّبالهيئــةّالعليــاّللطلــبّالعمــوميّفــيّأجــلّأقصــاهّ
 .ّالمراقبةّالال زمةّعليها

haicop@pm.gov.tnّالتوازيّمعّهذاّإرسالّالملفّكامالّعلىّالعنوانّاإللكترونيّالتاليّمكنّبيّو
ّ:مجمعأوّمحامينّمباشرينّفيّصورةّ تعيين المحامي أو شركة محاماة: 15الفصل

ــةّللمتابعــةّوالمراقبــةّالمحدثــةّبالهيئــةّالعليــاّللطلــبّالعمــوميّطبقــاّألحكــامّالفصــلّ مــن4ّّتجــريّاللجنــةّالمختص 
ـــى3114ّّجـــانفي28ّّوالمـــؤر خّفـــي3114ّّلســـنة464ّّعـــددّاألمـــرّ لىّءّإوللجاءاتّارجإع يةّرشمراقبتهـــاّعل

مطابقـةّّنمّبـتتتث و.ّلشـروطهاّلةبـولمقالصبغةّاّنمّكـدتتأ و.ّشفافيتهاوّقيتهاصـداموترتيبّالعروضّوّلمنافسةا
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وطّرلشاسّارك ّتلمقتضياوســطّالشــركةّالوطنيــةّالعقاريــةّللــبالدّالتونســيةّللّّقبــلّنمّالمعتمــدةّالتقيــيمّايــيسمق
ّ.ّوتعيدّالنظرّفيها،ّعندّاالقتضاء

ه الشـركةّالوطنيـةّالعقاريـةّإلـىّ(ّيـن)اللجنـةّالمـذكورةّقـرارّتعيـينّالمحـاميّّوبعدّاالنتهاءّمنّهذهّاألعمال،ّتوج 
 .لتنفيذهللبالدّالتونسيةّللوسطّ

مضاء العقد: 10الفصل  ّ:نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وا 
وجوبـاّنتـائاّالـدعوةّإلـىّالمنافسـةّواسـمّالمتحصـلّعلـىّّركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطالشنشرّت

ويوجــهّهــذاّّ.الخــاصّبــهّعنــدّاالقتضــاءّعقــدّاإلنابــةّعلــىّلوحــةّإعالنــاتّموجهــةّللعمــومّوعلــىّوموقــعّالــواب
يـتم ّتعييـنهمّبهـذهّالنتـائاّبكـلّوسـيلةّّالمشـاركينّالـذينّلـمّاإلعالنّإلىّالهيئةّالوطني ةّللمحامينّويتم ّإعالمّبقية

ّ.بطريقةّتعطيّتاريخاّثابتاّمادي ةّأوّالمادي ة
ةّللمتابعـةّوالمراقبـةّالمحدثـةّبالهيئـةّالعليـاّللطلـبّالعمـوميّ يمكنّالطعنّفيّقرارّاإلسنادّالصادرّعنّاللجنةّالمختص 

ّ.ّلدىّالمحكمةّالمختص ة3114ّفيّجان32ّوالمؤر خّفي3114ّّلسنة464ّّمنّاألمرّعدد4ّّطبقاّألحكامّالفصلّ
ويمكــنّإضــافةّبنــودّ.ّيجــبّعلــىّالمحــاميّإمضــاءّالعقــدّالمحــررّباللغــةّالعربيــةّطبــقّالنمــوذجّالمصــاحبّلهــذا

يـــرىّالطـــرفينّأهمي تهـــاّوضـــرورةّتوضـــيحهاّوذلـــكّحســـبّمقتضـــياتّوواقـــعّنشـــاطّالهيكـــلّالعمـــوميّدونّتغييـــرّ
ّ.ّالبنودّالجوهريةّللعقدّوالمساسّباألتعاب

ّلضمانّوع ّالضرورية ّاإلجراءات ّكل ّاتخاذ ّالعقد ّصاحب ّيتولى مضائه، ّوا  ّالعقد ّعلى ّالمصادقة ّإثر لى
ّ.انطالقّالمهم ةّبمجردّتسلمّاإلذنّبذلك

المشاركةّفيّيحرمّمنّختيارهاّنهائياّلإلنابةّحاميّأوّشركةّالمحاماةّالتيّوقعّاإالّأن ه،ّفيّصورةّنكولّالم
إعالمهّبقبولهّالنهائيّّتاريختحتسبّمنّ(02ّ)لهياكلّالعموميةّلمد ةّسنتينّاّعقودّاإلناباتّالتيّتنظمهاّكلّ 

ّ.أيامّعمل(11ّ)الذيّبقيّدونّرد ّلمد ةّتجاوزتّعشرةّ
ةّلمتابعةّومراقبةّنيابةّ وفيّهذهّالحالةّيقد مّالمشتريّالعموميّتقريراّخاصاّفيّالغرضّإلىّاللجنةّالمختص 

وتتخذّاللجنةّ.ّأوّشركةّالمحاماةّمنّالمشاركةّفيّطلباتّالعروضالمحامينّيتضم نّمقتروّحرمانّالمحاميّ
 .ّقرارهاّفيّهذاّالشأنّوتعلمّالهيئةّالوطني ةّللمحامينّبذلك

ّيخرتاّنمّمياأسبعةّّلجأفيّوذلكّلنيابةّعقدّاّءمضاإ ة للوسطة للبالد التونسيّ ة العقاريّ ركة الوطنيّ الشّ تتولىّ
ّاّتبليغ ّافااومّهاعليّنيتعيوّللجنةقرار ّإّللجنةة ّالنيابةّدسناببطاقة ّوالمعطياتّلبيانااّنتتضمّعقد ت

ّ.صّبالعقدولمنصا



 هيئات القضائّية                      المتعلق بتعيين محامين لنيابة الشركة لدى المحاكم وال العروض طلب                          الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط

 
 .2025-2222-2223محامين أو شركة مهنية أو مجمع للمحاماة لنيابة الشركة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائّية لسنوات تكليف متعلق ب 22/2222طلب عروض عدد

-15- 

 

 قـــــالحــالم

ّ.وثيقةّالتعه د:  1ملحق عدد 
ّ.بطاقةّإرشاداتّعامةّحولّالمشارك:  0ملحق عدد 
ّ.تصريحّعلىّالشرفّبعدمّالتأثيرّفيّمختلفّإجراءاتّالتعيينّومراحلّإنجازّالمهم ةّ: 3ملحق عدد 

(ّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّ)ّتصريحّعلىّالشرفّبعدمّمباشرةّالعملّلدىّ: 4حق عدد مل
ّ.صاحبّطلبّالعروض

4ّتصريحّعلىّالشرفّبعدمّالوجودّفيّإحدىّالحاالتّاإلقصائي ةّالمنصوصّعليهاّبالفصلّ: 5ملحق عدد 
ّ.منّكر اسّالشروط

ةّ: 0ملحق عدد  ّ.الخصوصي ةّالمذكورةّفيّالعرضّاو/البياناتّوالمراجعّالعام ةّوتصريحّعلىّالشرفّبصح 
ّ(فيّصورةّتجم ع)حامينّالمباشرينّأوّالم(ّالمنفرد)التزامّالمحاميّ: 7ملحق عدد 

لدىّالمحاكمّوسائرّّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطأوّأعضاءّالشركةّالمهني ةّللمحاماةّبنيابةّ
ّ.والتحكيميةّواإلداري ةّوالتعديليةّّةالهيئاتّالقضائيّ 
أوللمحامينّالمنتمينّ(ّفيّحالةّمجمع)التجربةّالعامةّللمحاميّالمباشرّأوالمحامينّالمباشرينّ: 8ملحق عدد 

ّ.(منّتاريخّالترسيمّإلىّتاريخّفتحّالعروض)للشركةّالمهني ةّللمحاماةّ
 ( سنوات 5ة ترسيمه باالستئناف يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدّ : )مكرر 9ملحق عدد 

ّالمعنويينّ ّأو ّالطبيعيين ّاألشخاص ّأو ّالعمومي ة ّالهياكل ّنيابة ّفي ّالمحامي ّلتجربة ّالمبي نة ّالمراجع قائمة
ّ.(إلىّتاريخّفتحّالعروض3112ّجانفي1ّمنّ)الخواصّلدىّالمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّاألخيرةّّ

راتّالتكوينيةّالمتخصصةّالستكمالّالخبرةّوّالدراساتّوالمقاالتّالشهائدّالعلمي ةّوقائمةّالدّو: 16ملحق عدد 
ّ.والبحوثّالمتخص صة

ّقائمةّتجربةّالمحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي ةّلدىّالمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّ: 11ملحق عدد 
 .(بالنسبةّللمحامينّذوّتكوينّعامّوتكوينّمتخصص)ّاألخيرةّ

ّالنيابةّالمبرم: 13ملحق عدد  ّالمهني ةّبينّالمحاميّالمباشرّأوّمجمعّالمحامينّالمباشّرّعقد ينّأوّالشركة
 .والشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّللمحاماةّ
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 : 1ملحق عدد 
 وثيقة التعّهد

ّ
ّ:............................ّعدد الحصة موضوع المشاركة

ّ.........:...................ّموضوع المشاركة القسطعدد 
ّ
 .......................................................1(االسمّواللقبّوالصفة)ّإنيّالممضيّأسفلهّ-
 ..........................................................:................المتصرفّباسمّولحسابّ-
ّ...........................لسنة...........:ّ.......المنخرطّبصندوقّالحيطةّوّالتقاعدّّتحتّعددّ-
ّ(......................................................العنوانّبالكاملّذكر)المعي نّمحلّمخابرتهّبـّ-
ّ:ّ.........................................................................................بصفتيّّ-

ّ ّاالطالع اوبعد ّذكره ّاآلتي ّالوثائق ّجميع ّبإنابة2ّّعلى ّالمتعل ق ّالعروض ّطلب ّلملف نة والمكو 
ّ:المحامي

ّ.ملفّطلبّالعروضّ(1)ّ
 .االلتزامّوثيقةّالتعهدّالتيّتمث لّوثيقة(3ّ)ّ
 .عقدّالنيابة(2ّ)ّ
ّ.وبعدّأنّقد رتّعلىّمسؤوليتيّطبيعةّوشروطّالخدماتّالمزمعّانجازهاّ

ّ:ّأتعه دّوألتزمّبماّيلي
 .قبولّالمهم ةّالمسندةّليّدونّتحف ظّ(1ّ
3ّ ّالمحد دةّ( ّاألجرة ّمقابل ّأعاله، ّبالوثائقّالمذكورة ّللشروطّالمبينة ّوفقا ّالمطلوبة ّالخدماتّالقانوني ة انجاز

ّ.طبقّبنودّالعقد

                                                 
دونّإدراجّالبياناتّالمتعلقةّ("ّذكرّالمجمع)إنيّالممضيّأسفلهّبصفتيّوكيلّالمجمعّ"فيّصورة،ّتقديمّالعرضّمنّقبلّمجمع،ّتدرجّعبارة1ّ

ّ.النخراطّلدىّصندوقّالحيطةّوالتقاعد
ّ

 يمكنّإضافةّوثائقّأخرىّعندّاالقتضاء2
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2ّ)ّ ّقدرها ّموضوعّالصفقةّخاللّمدة ّباإلناباتّلدىّالمحاكم ة ّالتقاريرّالخاص  ّّأسبوع )تسليم تاريخّّّمن(
ّ.المّبهّوفقاّلماّينصّعليهّالعقداإلع
ّ.يوماّابتداءّمنّاليومّالمواليّآلخرّأجلّمحددّلقبولّالعروض (106)ّمدةّاإلبقاءّعلىّشروطّهذاّالتعهد(4ّ
ّحجرّقانوني(ّالشركةّالتيّأمثلهاّليستّأوّأنّ )أشهدّأننيّلستّ(6ّ وفيّ.ّفيّحالةّتضاربّمصالحّأوّأي 

ّ.العقدّبصفةّآليةّوأتحملّمسؤوليتيّالقانونيةّالمترتبةّعنّذلكفسخّفإنهّيتمّّصورةّثبوتّخالفّذلك،
المبالغّالمستوجبةّبموجبّعقدّالصفقةّوتحويلهاّإلىّتدفعّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّّ

..ّ...............................................................:ّ.الحسابّالمفتووّبالبنكّأوّالبريد
ّ(البنكيةّأوّالبريديةّذكرّالهوي ة................ّ)...................................:ّ..........تحتّعدد

ّ
ّ

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
ّ"(صالحّللمشاركةّفيّطلبّالعروض"ّبخطّاليدّعبارةّّيكتبّالمشارك)
ّ
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 : 2ملحق عدد
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 :............................ّعدد الحصة موضوع المشاركة
 ...........................:.  عدد القسط موضوع المشاركة

ّ
ّ(فيّصورةّتجم ع)حامينّالمباشرينّالمأوّإسمّشركةّالمحـاماةّاالسمّواللقبّأوّ

...................................................................ّ
ّ.................................................السنة/ّالشهر/ّاليوم:ّتاريخّالترسيمّفيّقسمّاالستئنافّ
ّ...................................................السنة/ّالشهر/ّاليوم:ّتاريخّالترسيمّفيّقسمّالتعقيبّ

ّ............................ّ..............................................................عنوانّالمقرّ 
ّ..............:ّ.................جراءاتّالقانوني ةموقعّالوابّإذاّكانّللمحاميّموقعّوابّوفقاّلإلّعنوان

ّ:..............................................................................................ّلهاتفا
ّ....................................أوّمجمعّّالمحامينّّالعنوانّاإللكترونيّللمحاميّأوّشركةّالمحاماة

ّ..................................................................................المعر فّالجبائيّرقم
ّ

ّ(......................................االسمّواللقبّوالصفة)ّالشخصّالمفو ضّإلمضاءّوثائقّالعرض
ّ

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ةّبهّ:مالحظة  .ّفيّصورةّتجم عّشركاتّمحاماةّأوّمحامين،ّيجبّعلىّكل ّعضوّتقديمّالوثيقةّالخاص 
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 :3ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 .................. :الحصة موضوع المشاركة عدد
 ................... :عدد القسط موضوع المشاركة

 
ّ(.....................................................................االسمّوالل قب)إن يّالممضيّأسفلهّ

.......................ّ........(.ّم عفيّصورةّتج)المحامينّالمباشرينّّأوّممث لّالشركةّالمهني ةّللمحامين

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

ّ.........................بتاريخ......................................المسج لّبالهيئةّالوطني ةّتحتّعددّ

ّ......................................................(ّ.........العنوانّالكامل)مخابرتهّبـّّالمعي نّمحلّ 

ّ"المشارك"المسم ىّفيماّيليّ

أصر وّعلىّشرفيّبعدمّقياميّوألتزمّبعدمّالقيامّمباشرةّأوّبواسطةّالغيرّبتقديمّوعودّأوّعطاياّأوّهداياّ

ّ.صفقةّلفائدتيالّقصدّالتأثيرّفيّمختلفّإجراءاتّإسناد

ّ
ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ

ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّ
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 :4ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل 

 الشركة الوطنية العقارية  للبالد التونسية للوسط لدى
 العروض طلب ةصاحب

 
 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة

 
ّ(ّ....................................................................االسمّوالل قب)إن يّالممضيّأسفلهّ

.......................ّ........(.ّفيّصورةّتجم ع)ينّالمحامينّالمباشّرّممث لّالشركةّالمهني ةّللمحامينّأو
.......................................................................................................ّ

ّ.........................بتاريخ......................................المسج لّبالهيئةّالوطني ةّتحتّعددّ
ّمخابرتهّبـّ ّ......................................................(ّ.........العنوانّالكامل)المعي نّمحل 

ّ"المشارك"المسم ىّفيماّيليّ
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية أعوان أو إطارات أصر وّعلىّشرفيّأن يّلمّأكنّأعملّضمنّ

 .للوسط
ّ.العملّبهاّمد ةّخمسّسنواتّعلىّاألقلّ أوّمضتّعنّانقطاعيّعنّ 

،ّفترفــقّنســخةّمــنّمكتــوب1222ّلســنة1245ّّوفــيّصــورةّالقيــامّبــإعالمّالهيكــلّطبــقّأحكــامّاألمــرّعــددّ)
ّ.(اإلعالمّمؤش رّعليهّمنّقبلّالهيكلّيوض حّبدق ةّتاريخّذلكّأوّاإلدالءّبعالمةّالبلو ّعندّاالقتضاء

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ
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 :5ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كرّاس الشروط 0الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 

 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : قسط موضوع المشاركةعدد ال

 
ّ(ّ....................................................................االسمّوالل قب)إن يّالممضيّأسفلهّ

.......................ّ........(.ّفيّصورةّتجم ع)المحامينّالمباشرينّّممث لّالشركةّالمهني ةّللمحامينّأو
.......................................................................................................ّ

ّ.........................بتاريخ......................................المسج لّبالهيئةّالوطني ةّتحتّعددّ
ّمخابرتهّبـّ ّ......................................................(ّ.........العنوانّالكامل)المعي نّمحل 

ّ"المشارك"المسم ىّفيماّيليّ

الّنوجـدّفـيّّ،ّعندّاإلقتضـاء،أصر وّعلىّشرفيّأن يّوكاف ةّأعضاءّالفريقّالمتدخ لّمنّالمحامينّالمقترحين
ّ.إحدىّحاالتّالمنعّالمنصوصّعليهاّبالمرسومّالمنظ مّلمهنةّالمحاماة

جـدّفـيّإحـدىّالحـاالتّالمنصـوصّعليهـاّبـالفقرةّاألخيـرةّمـنّالفصـلّالثـانيّمـنّكـراسّكماّأصـر وّأن نـاّالّنّو
ّ.ّشروطّطلبّالعروض

ّ

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ
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 :0ملحق عدد 
ّ 

 بصّحة البيانات تصريح على الشرف 
 المذكورة في العرض

 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة

 
ّ(ّ....................................................................االسمّوالل قب)إن يّالممضيّأسفلهّ

.......................ّ........(.ّفيّصورةّتجم ع)المحامينّالمباشرينّّحامينّأوممث لّالشركةّالمهني ةّللم
.......................................................................................................ّ

ّ.........................يخبتاّر......................................المسج لّبالهيئةّالوطني ةّتحتّعددّ
ّمخابرتهّبـّ ّ......................................................(ّ.........العنوانّالكامل)المعي نّمحل 

ّ"المشارك"المسم ىّفيماّيليّ

ّو ّالعام ة ّالتجربة ّذلك ّفي ّالعرضّبما ّهذا ّفي ّقد متها ّالتي ّالبيانات ة ّالش رفّبصح  ّعلى ّأصر و أوّ/
ّ.صي ةالخصّو

وأتحم لّمسؤولي تيّالقانوني ةّفيّصورةّثبوتّخالفّذلكّأوّتبعاّلعدمّتقديميّلل جنةّالمكل فةّبالفرزّلماّيثبتهاّ
ّ.منّوثائقّبعدّطلبهاّمن يّلمد ةّتتجاوزّعشرةّأي ام

ّ

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ
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 7ملحق عدد 
 ( في صورة تجّمع)أو المحامين المباشرين ( المنفرد)المحامي  التزام

 (للوسط الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية )أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 
 إلدارّية والتعديليةلدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية وا 

 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة

 
ّ(ّ....................................................................االسمّوالل قب)إن يّالممضيّأسفلهّ

ّالفريقّالمتدخل ّبأن  نّمنّالسي داتّوالسادةّاّ،ّعندّاإلقتضاء،أقر  ّبإنجاز(ّألتزم)آلتيّذكرهمّيلتزمّوالمتكو 
ّبصحةّكاف ةّالمعلوماتّالواردةّبهذاّالعرض ّ:المهم ةّكماّأقر 

 إمضاءّالمحاميّمحلّالمخابرة الترسيم سمّواللقباال

    
    
    
    
    
    
    
    

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ
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 :8ملحق عـدد 
 (في حالة مجمع)أوالمحامين المباشرين  التجربة العامة للمحامي المباشر

 للشركة المهنّية للمحاماة أو للمحامين المنتمين
 (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض) 
 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة

 

  بـلقال و مـاالس

  رقم التسجيل بالهيئة الوطنّية للمحامين وتاريخه

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

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

  محل المخابرة

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 (سنوات 5م لم تتجاوز مّدة ترسيمه باإلستئناف محايتعّلق فقط باختيار )  :مكرر 9ملحق عـدد
 لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّيةقائمة المراجع المبّينة 

  أو األشخاص الطبيعيين أوالمعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة  
 (إلى تاريخ فتح العروض 0619 جانفي 1من )

تاريخ بداية 
 عدد الطور وانتهاء المهّمة

موضوع  المحكمة القضّية
 اإلنابة

 أوالهيكل العمومي 
 الشخص الخاص

العدد 
 الرتبي

      1 
      0 
      3 
      4 
      5 
      0 
      7 
      8 
      9 
      16 
      11 
      10 

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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و الدراسات  الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة: 16ملحق عـدد 
 .متخّصصةوالمقاالت والبحوث ال

 ع ر المقال العلمي/ الدورة/ الشهادة  السنة
 الشهائد العلمّية

  1 
  0 
  3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
  1 
  0 
  3 
  4 

الدورات التكوينية و شهائد استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع 
 على للمحامينالمعهد األ

  1 
  0 
  3 

 (ذكر الميدان المطلوب أو المشابه. ) الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة
  1 
  0 
  3 
  4 

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 .يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية
 .يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر
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 (المحامي ذو تكوين متخّصصيتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك ):  11ملحق عدد 
 سنوات األخيرة الثالثقائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل 

 ................... :عدد الحصة موضوع المشاركة
 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة

النتائج المحّققة أو 
 نتائج األعمال المنجزة

هذه  تاريخ إنجاز
 ميدان النزاع األعمال

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة 
في القطاع العام التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها
 ..................................سنة 

    
    
    

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

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

ّ......................في.........ّ..........حررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(إمضاءّوختمّالمشارك)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

المبرمة مع الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهـاء مهّمـة يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات 
 .تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي
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 :10ملحق عدد 
 

 للمحاماةعقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أومجمع المحامين المباشرين أوالشركة المهنّية 
 1الّشركة الوطنّية العقارّية للبالد التونسّية للوسطو 

 
 ................... :موضوع المشاركةعدد الحصة 

 ................... : عدد القسط موضوع المشاركة
 

 :تعريف المهّمـة: الفصل األّول
ّ:ّتتمث لّمهمة

ّ............................................................................................األستاذّّ
ّ...............................................(ّ..........تفاقيةّالشراكةمجم عّالمحامينّموضوعّا)أوّ
ّ.........................................................................(ّالشركةّالمهني ةّللمحاماة)أو

ّ ّنيابة ّفي ّاالتفاقية ّهذه ّللوسطّ)طبق ّالتونسية ّللبالد ّالعقارية ّالوطنية ّالشركة ّاإلجراءاتّوال( ّبجميع قيام
ّحقه ّفي ّها)القانوني ة ّعنه( ّها)والدفاع ّكذلكّ( ّتونسّأو ّفي ّسواء ّالقضائية ّالهيئات ّوسائر ّالمحاكم لدى

ّ،خارجهاّعندّاالقتضاء
ّ.........................................................ّ(ذكرّالعنوانّكامال)ّـوالمعينّمحلّمخابرتهّب

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

 :التشريع والتراتيب المطّبقة بالعقد:  0الفصل 
ّللتشريع ّالصفقة ّهذه ّالعملّتخضع ّبها ّإلىّّ.والتراتيبّالجاري ّوأعوانه ّصاحبّالعقد ّيخضع كما
 .الضمانّاالجتماعينّالجبائيّّوالتشريعّالساريّالمفعولّفيّالميدا

 
                                                 

1
 .سب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتهايمكن إضافة فصول أخرى وذلك ح
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 : 1األتعــاب:  3الفصل 
لّأعالهّبصفةّجملي ةّجزافي ةّطبقّ تضبطّأتعابّالمحاماةّبخصوصّالمهام ّالمشارّإليهاّبالفصلّاألو 
ّنشرّالقضاياّ ّوالتيّتشملّمعاليم ّالقرارّالمشتركّالصادرّعنّوزيرّالعدلّوالوزيرّالمكلفّبالتجارة أحكام

 .المتعل قةّباستخراجّاألحكامدونّتلكّالطوابعّالجبائية،ّّوالمصاريفّالمكتبي ةّومعاليم

ّ:قضاياّكحدّأقصىّوتعتبرّأتعابّقضيةّواحدةّفيّصورةّتوفرّالشروطّالتالية2ّ(12)يتمّتجميعّ

 القضاياّفيّنفسّالطورّوالتيّتعدّمرتبطةّببعضهاّبالنظرّإلىّوحدةّالموضوعّأوّالسببّأوّالمادة.ّ
 ضّبالنظرّإلىّطبيعتهاّمنّحيثّتشابههاّأوّتداولهاّأوّسهولةّمعالجتهاّنظراّالقضاياّأوّاألذونّعلىّالعرائ

ّالستقرارّفقهّالقضاءّبشأنها

انّالمحاميّقدّبذلّالعنايةّالالزمةّّا،ّإذاّماّتبينّلهة للوسطركة الوطنية العقارية للبالد التونسيّ شّ لليمكنّ
تشعبها،ّأنّيسندّلهّمنحةّتكميليةّتقد رّمنّقبلهّوحققّنتائاّإيجابيةّبالنظرّاليّالقضيةّالمتعهدّبهاّودرجةّ

ّملحقّفيّالغرضّبينّالطرفين مضاء ّالتقاضيّوا  ّأطوار ّاستكمالّجميع ّوذلكّبعد ّ ّعرضّمشروعّ. يتم 
ةّللمتابعةّوالمراقبةّالمحدثةّبالهيئةّالعلياّللطلبّالعموميّعلىّأنّتدخلّّالملحق مسبقاّعلىّاللجنةّالمختص 

 .محد دّللمحاميهذهّالمنحةّضمنّالسقفّال
 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 

ّتأمينّعنّا ّعقد ّتقديم ّاإلنابة ّسارييتعينّعلىّالمحاميّصاحبّعقد ّوالمهنية، ّالمدنية ّلمسؤولية
ّ.ّالمفعولّفيّتاريخّإبرامّالعقدّوقبلّالشروعّفيّأيّقضي ة
ّيجبّعلىّالمحاميّأوّشركةّالمحاماةّصاحب ّإلىّحينّاإلعالمّا(ّة)كما لعقد،ّتجديدّعقدّالتأمينّسنويا

بالحكمّالمتعل قّبآخرّقضيةُّمتَعهَّدّبهاّوانقضاءّكاملّمدةّالعقدّبماّفيّذلكّالسنةّالرابعةّوالتيّتمّاضافتهاّ
ّ.بمقتضىّملحقّفيّالغرضّعندّاالقتضاء

خرّقضي ةّتعه دّبهاّالمحاميّويسريّعقدّالتأمينّإلىّحينّانقضاءّأسبوعينّبدايةّمنّيومّاإلعالمّبالحكمّآل
ّ(.ة)أوّشركةّالمحاماةّالمعني

                                                 
1

 .بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب

2
 .ر التقاضياطوفي إحدى أمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي 
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ويصبحّعقدّالتأمينّالغياّبانقضاءّأسبوعانّبدايةّمنّيومّاإلعالمّبالحكمّالمتعل قّبآخرّقضيةّيتعهدّبهاّ
ّ(.ة)المحاميّأوّشركةّالمحاماةّالمعني

ذاّتمّإعالمّشركةّالتأمينّالمعني ةّمنّقبلّّ قبلّانقضاءّ(ّيةّللبالدّالتونسيةّللوسطّالشركةّالوطنيةّالعقاّرّ)وا 
ّوسيلةّ ّبأية ّبالبلو ّأو ّاإلعالم ّمع ّالوصول ّومضمونة ّمعل لة ّوذلكّبمقتضىّرسالة ّأعاله ّالمذكور األجل

ّالمعني ّالمحاماة ّشركة ّأو ّالمحامي ّبأن  ّاإلعالم، ّلهذا ّثابتا ّتاريخا ّتعطي ّة)أخرى )ّ ّيف ّتف)لم (ّلم
وفيّهذهّالحالة،ّالّيصبحّعقدّالتأمينّ.ّعتراضّعلىّإنقضاءّعقدّالتأمينالتعاقدي ة،ّيتمّاال(ّها)بالتزاماته

ّ(.الشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسط)سل مهاّتالغياّإال ّبشهادةّفيّالغرضّ
  : الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطااللتزامات الموضوعة على كاهل : 5الفصل 

.ّبتوفيرّالظروفّالمالئمةّإلنجازّالمحاميّلمهم تهّة العقارية للبالد التونسية للوسطالشركة الوطنيلتزمّت -ّأ
تولىّبصفةّخاصةّتوفيرّكلّأصولّمؤيداتّالقضاياّالتيّتطلبّمنّالمحاميّرفعهاّتضم نّتولهذاّالغرض،ّ

ّالمحامي ّمن ّممضى ّتسل م ّوصل ّالتكليفّمقابل ّرسالة ّمع ّتوضيحي. ّبمذكرة ّالملفّوجوبا ّيضم ن ةّكما
 ّ.للوسطالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّتلخصّمعطياتّالملفّوطلباتّ

تمكينّالمحاميّمنّالمعطياتّالمطلوبةّسواءّمنّطرفهّأوّمنّطرفّالمحكمةّأوّالهيئةّأوّالهيكلّ -ّب
 .المعنيّقبلّموعدّالجلسة،ّأوّاالجتماع،ّبأسبوعّعلىّاألقل

ّنشرّأوّتوزيعّتقاريرّالمحاميّوالمؤيدا -ّت ّفيّإطارّنيابةّعدم الشركة الوطنية العقارية تّالتيّقد مها
 .للبالد التونسية للوسط

كشفّالمعطياتّالمالي ةّوالمؤيداتّالعلمي ةّّالوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطللشركةّّالّيمكنّ -ّث
منّاألمرّعدد15ّّالمتعل قةّبالمحاميّأوّبشركةّالمحاماةّالمتعاقدّمعهّطبقّأحكامّالفقرةّاألولىّمنّالفصلّ

جراءاتّتكليفّالمحامينّبنيابة3114ّّجانفي28ّّّالمؤر خّفي3114ّّلسنة464ّّ المتعل قّبضبطّشروطّوا 
ّ.الهياكلّالعموميةّلدىّالمحاكمّوالهيئاتّالقضائيةّواإلداريةّوالعسكريةّوالتعديليةّوالتحكيمية

أو المحامين ية للمحاماة االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهن:  0الفصل 
 :المباشرين في صورة مجمع

ّ:يلتزمّالمحاميّأوّشركةّالمحاماةّبماّيلي
قبولّرسالةّالتكليفّوالقيامّبجميعّاإلجراءاتّالقانوني ةّالمستوجبةّوفيّصورةّالرفضّغيرّالمبررّيعتبرّ -

ّ ّمن ّولحرمانه ّالنيابة ّعقد ّلفسخ ّموجبا ّنكوال ّاذلك ّاإلنابات ّعقود ّفي ّكلّ المشاركة ّتنظمها الهياكلّّلتي
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ّلمد ةّتجاوزتّعشرةّّتاريختحتسبّمنّ(02ّ)العموميةّلمد ةّسنتينّ رفضهّبقبولهّالمهم ةّالذيّبقيّدونّرد 
ّ.أيامّعمل(11ّ)

ّنيابةّ ّومراقبة ّلمتابعة ة ّالمختص  ّاللجنة ّالغرضّإلى ّفي ّتقريرا ّالعمومي ّالمشتري ّيقد م ّالحالة ّهذه وفي
ّحرمان ّمقترو ّيتضم ن ّالعروضّالمحامين ّطلبات ّفي ّالمشاركة ّمن ّالمحاماة ّشركة ّأو ّالمحامي وتتخذّ.

ّ.ّاللجنةّقرارهاّفيّهذاّالشأنّوتعلمّالهيئةّالوطني ةّللمحامينّبذلك
عندّنيابتهّلهّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطبذلّالعنايةّالالزمةّللدفاعّعنّمصالحّ -

 .أمامّالمحاكمّأوّالهيئاتّالقضائي ة
عالمّ - الشركة الوطنية العقارية للبالد حضورّكلّالجلساتّبنفسهّأوّبواسطةّمساعديه،ّعندّاالقتضاء،ّوا 

ّمنّالجهةّّالتونسية للوسط ّأوّاإلعالنّعنها ّمنّتاريخّانعقادها ّأيام ّثالثة ّفيّأجلّأقصاه ّبمآلها كتابيا
 .المتعه دة

الشركة الوطنية العقارية للبالد عاتّحضورّاالجتماعاتّالمخص صةّللنظرّفيّالمسائلّالمتعلقةّبنزا -
 .فيهاّالشركةأوّبدراسةّالملفاتّالتيّوقعّتكليفهّبهاّقصدّإبداءّرأيهّفيهاّأوّإحاطةّّالتونسية للوسط

دعوتهّكتابياّسواءّعنّطريقّالفاكسّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطتولىّت ولهذاّالغرض
ّ.هّاالجتماعاتّوذلكّقبلّانعقادهاّوفيّحي زّزمنيّمعقولأوّالبريدّاإللكترونيّلحضورّهذ

ّالوطنيةتمكينّ - ّللوسطّالعقاريةّالشركة ّالتونسية ّقبلّللبالد ّالعريضة ّمنّمشروع ّتسل م، ّمقابلّوصل ،
مالحظاتّحولهاّفيّأجلّأقصاهّأربعةّأيامّالشركةّوفيّصورةّعدمّإبداءّ.ّإمضائهاّحتىّتبديّرأيهاّفيها

ّ ّذلكّموافقةّضمنيةّمنهاهمنّقبالعملّمنّتاريخّتسلمها ّفيعد  ذنّللمحاميّبمواصلةّّا، ّوا  علىّمحتواها
ّ.اإلجراءاتّالتيّيقتضيهاّالقانون

 :طرق خالص صاحب العقد:  7الفصل
ّمنّطرفّ ّإلىّالحسابّالجاريّلصاحبّالصفقة ّعنّطريقّتحويل ّخالصّصاحبّالمهمة يتم 

ّثالثونّ ّفيّأجلّأقصاه ّللشركة ّالمالية 21ّ)اإلدارة ّأوّ( ّبعدّصدورّالحكم ّمنّتاريخّإيداعّالفاتورة يوما
 .تسليمّالنسخةّالتنفيذيةّإلىّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّإذاّكانّالحكمّصادراّلفائدتها

 :شروط الخالص:  8الفصل 
 :دفع قسط أّول على الحساب - 1.8
للشركةّالوطنيةّسطّأولّعلىّالحسابّوالّيجوزّمنّأتعابّالقضي ةّالمتعه دّبهاّبعنوانّقّ%11تسندّنسبةّ

ّ.هذاّالقسطّإالّفيّصورةّتقديمهّطلباّصريحاّللتمتعّبهّمنحّصاحبّالعقدللوسطّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّ



 هيئات القضائّية                      المتعلق بتعيين محامين لنيابة الشركة لدى المحاكم وال العروض طلب                          الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط

 
 .2025-2222-2223محامين أو شركة مهنية أو مجمع للمحاماة لنيابة الشركة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائّية لسنوات تكليف متعلق ب 22/2222طلب عروض عدد

-32- 

 

 :تقديم مذكرة األتعابّ -0.8
ّخالصّ رةّخالصّبمذكّةّللوسطللبالدّالتونسيّ ّركةّالوطنيةّالعقاريةللشّ ّصاحبّالعقدّبناءّعلىّموافاتهيتم 

ّ.أتعاب
1ّ:تسديد المستحقات ّ-3.8ّ

منّنسخةّمنّشهادةّفيّخالصّمعاليمّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطيتم ّتمكينّ -
ّيفيدّسالمةّّطةّوالتقاعدّللمحامينالحيّالضمانّاالجتماعيّوخالصّمعاليمّانخراطهّفيّصندوق وما

ّ.وذلكّوجوباّقبلّخالصّاالتعابهّالمدني ةّمسؤوليتوضعي تهّالجبائي ةّوّقيامهّبتأمينّ
ّإصدارّاألمرّبصرفّالمبالغّالراجعةّلصاحبّالصفقةّفيّأجلّ - يوماّمنّتاريخّ(21ّ)ّثالثونيتم 

أوّاإلعالمّبالنسخةّالتنفيذي ةّإذاّكانّّالحكمّصدورّمستوفيةّالشروطّبعدّ(مذكرةّاألتعاب)ّإيداعّالفتورة
 .العقارية للبالد التونسية للوسطالشركة الوطنية  الحكمّصادراّلفائدة

أجرّعدولّالتنفيذّوعدولّاإلشهادّوالخبراءّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطتحملّعلىّّو
ّ.وتسجيلّاألحكامّومصاريفّالترسيمّبإدارةّالملكيةّالعقارية

ّّ المتعل قةّباإلناباتّخارجّمصاريفّالتنقلّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطتحم لّتكما
ّمن ّوالياتامجال ّوالقصرينّطق ّوالقيروان ّوالمهدية ّوالمنستير ّمخابرتهمّسوسة ّمحل  ّعي نت عندماّّالتي

ّالمحاميّ ّالتيّيقطعها ّالتنقل ّالمحاماةتتجاوزّمسافة ّأعضاءّشركة ّالغرضّّأو 21ّّلهذا فيّحدودّكلم
ّاإلنابةّوذلكّّحاالتّالتنقلّالفعلي ةّوالثابتةّللمحامي،ّشخصي ا،ّأو ألعضاءّشركةّالمحاماةّالمتعه دينّبملف 

33ّبالتجارةّالمؤرخّفيّّوالوزيرّالمكلفطبقاّللتعريفةّالمنصوصّعليهاّبالقرارّالمشتركّبينّوزيرّالعدلّ
ّ.3116أفريلّ

ّ ّما ذا ّتقتضاوا  ّللخارج، ّالتنق ل ّالملف  ّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطتكف لّتّضرورة
ّالذهابّ ّيومي ّذلك ّفي ّبما ّسواها ّدون ّالمهم ة ّأي ام ّحدود ّفي ّحصري ا ّواإلقامة ّمصاريفّالتنق ل بتحم ل

ّ.والرجوع

                                                 
1

على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة اللجوء إلى تجميع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة  مشروع تنصيص صلبيكل العمومي الهيمكن لل

 .اإلنابات
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ّفيّالخارجّموضوعّمشروعّ ّبالنقلّواإلقامة ّالمتعل قة ّيجبّأنّتكونّالنفقاتّالتقديرية وفيّكلّالحاالت،
وذلك464ّّمنّاألمرّعدد14ّّملحقّيعرضّوجوباّوبصفةّمسبقةّعلىّأنظارّاللجنةّالمحدثةّبالفصلّ

 .منّهذاّالعقدّالمتعلقّباألتعاب12ّبصرفّالنظرّعنّالفصلّعددّ
الشركة الوطنية العقارية تولىّتإال ّأن هّوفيّصورةّتسبقهّالمصاريفّمنّقبلّالمحاميّأوّشركةّالمحاماة،ّ

ّالّللبالد التونسية للوسط ّمن ّمسل مة ّاألعمال ّلهذه ّمثبتة ّأساسّفواتير ّعلى ّالقائمينّخالصها معنيين
ّ.باألعمالّموضوعّاالسترجاعّوذلكّإثرّالتثبتّمنّالقيامّبالمهمةّعلىّأساسّقاعدةّالعملّالمنجز

 :مّدة العقد :  9الفصل 
ّ.العقدّبينّالطرفينهذاّتضبطّمد ةّالعقدّبـثالثةّسنواتّتبدأّمنّتاريخّإمضاءّ

يتمّتعيينّمحاميّأوّشركةّمهني ةّللمحاماةّّنتهاءّمد ةّالعقدّولماوفيّصورةّوجودّقضاياّجاريةّفيّتاريخّ
ّللطلبّالعمومي ّالعليا ّبالهيئة ّالمحدثة ّوالمراقبة ّللمتابعة ة ّالمختص  ّاللجنة فيتولىّصاحبّالعقدّّمنّقبل

تمكينّمواصلةّهذهّالقضاياّوفقّقواعدّالعنايةّالمهني ةّوذلكّإلىّحينّانتهاءّطورهاّالجاري،ّدونّسواهّّو
ّالشركةّالوطنيةّالعقاري  .الصادرّفيهاّالحكمةّللبالدّالتونسيةّللوسطّمنّنص 

 :تنفيذ العقد :  16الفصل 
للشركةّالوطنيةّّيجبّعلىّالمحاميّأنّيلتزمّبتنفيذّمقتضياتّالعقدّبنفسهّوالّيمكنّبأيّحالّمنّاألحوالّ

حدوثّأمرّّأو11ّتغييرّالمحاميّاالّفيّالصورةّالمنصوصّعليهاّبالفصلّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطّ
ّ.طارئّأوّقوةّقاهرةّحالتّدونّقيامّصاحبّالعقدّبتنفيذّالتزاماته

بذلكّكتابياّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطفيّهذهّالصورةّيجبّعليّالمحاميّإعالمّّو
ّ.والّيمكنهّمناولةّالنيابةّإلىّأيّمحامّأخر

أوّحدوثّأمر11ّّالمنصوصّعليهاّبالفصلّّبخالفّالحاالتّ(صاحبّالعقد)وفيّصورةّتخليّالمحاميّ
ّقاهرة ّبهدفّالمستوجبةاإلجراءاتّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطت خذّتّطارئّأوّقوة

عنّالمهم ةّّ(ن)قّالعامّعوضاّعنّالمحاميّالمتخليأخرّضماناّالستمراريةّسيرّالمرف(ّين)تعيينّمحامّ
ّ.3114ّلسنة464ّمنّاألمر5ّّتطبيقاّللفصلّ

ّيجبّعلىّ تطبيقّالمط ةّفيّهذهّالصورةّاألخيرةّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط كما
ّ.األولىّمنّالفصلّالسادسّلهذاّالعقد
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ّ
 :العقد فسخ: 11الفصل 

ّّّ:العقد،ّآلياّفيّالحاالتّالتالية،ّتفسخّهذا2ّمعّمراعاةّمقتضياتّالفقرةّاألخيرةّوالفصلّ
 .أوّحلّالشركةّالمهنيةّللمحاماةّأوّاإلحالةّعلىّعدمّالمباشرةوفاةّالمحاميّ -
توجهّلهّّالشركةّالوطنيةّالعقاريةّّوفيّهذهّالصورةّ.ّعدمّإيفاءّصاحبّالعقدّبالتزاماتهّالتعاقدية -

دعوهّفيهّإلىّالقيامّبالتزاماتهّفيّأجلّمحد دّتتنبيهاّبواسطةّرسالةّمضمونةّالوصولّللبالدّالتونسيةّللوسطّ
الوطنية العقارية  للشركةوبانقضاءّهذاّاألجل،ّيمكنّ.ّقل ّعنّعشرةّأيامّابتداءّمنّتاريخّتبليغّالتنبيهالّي

 .تطبيقّالمط ةّاألولىّمنّالفصلّالسادسّلهذاّالعقدّوّفسخّالعقدّللبالد التونسية للوسط
هدارّإخاللّصاحبّالعقدّبالّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطإذاّثبتّلدىّ - تزامهّوا 

فيّالتقاضيّأوّثبتّقيامهّمباشرةّأوّبواسطةّالغيرّبتقديمّوعودّأوّعطاياّأوّهداياّقصدّالتأثيرّالشركة حقّ
ّ.فيّمختلفّإجراءاتّإبرامّالعقدّوانجازه

ّمنّقبلّ ّكتابي ا ّمنّطلبها ّيوما ّخمسةّعشرة ويتولىّالمحاميّإرجاعّالوثائقّالتيّبحوزتهّفيّأجلّأقصاه
ّ.ةّالعقاريةّللبالدّالتونسيةّللوسطالشركةّالوطني

تغييرّصاحبّالعقدّدونّوجودّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطفيّصورةّقرارّ :01الفصل 
تصرفّلهّوجوباّأتعابهّّمبرراتّقانوني ةّأوّواقعيةّثابتةّلذلك،ّفيّقضي ةّالّزالتّجارية،ّففيّهذهّالحالة،

منّالمرسوم41ّّلفصلّالثالثّمنّهذهّاالتفاقيةّوذلكّعمالّبأحكامّالفصلّكاملةّالتيّتحتسبّطبقّأحكامّا
ّ.والمتعل قّبتنظيمّمهنةّالمحاماة3111ّأوت31ّّالمؤر خّفي3111ّّلسنة42ّّعددّ

 الحفاظ على السرية :31الفصل 
لقةّويخضعّالطرفانّلكلّااللتزاماتّالعامةّالمتعّيكتسيّكاملّالعقدّصبغةّالسريةّمنّحيثّشروطّالتنفيذ

ّ.بالمحافظةّعلىّالسرية

 النزاهة :41الفصل 
ّالتشريعيةّ ّلألحكام ّالطرفّاألول ّلحساب ّالعقد ّهذا ّتنفيذ ّفي ّكانتّصفتهم ّمهما ّالمتدخلين ّكل يخضع

ّ.والترتيبيةّالمتعلقةّبمقاومةّالفسادّوتضاربّالمصالح
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  فّض النزاعات:  51الفصل 
تولىّولهذاّالغرضّت.ّا،ّالمساعيّالصلحيةل،ّوجوبفيّحالةّنشوبّخالفّفيّتأويلّأحكامّهذاّالعقد،ّتبجّ 

منّاألمرّ(4ّ)مكاتبةّالل جنةّالمحد ثةّبمقتضىّالفصلّّالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسطأوالّ
جراءاتّتكليفّالمحامين3114ّّجانفي28ّّّمؤر خّفي3114ّّلسنة464ّّعددّ المتعل قّبضبطّشروطّوا 

لدىّالمحاكمّوالهيئاتّالقضائيةّواإلداريةّوالعسكريةّوالتعديليةّوالتحكيميةّدونّسواهاّبنيابةّالهياكلّالعموميةّ
ّممث لّالهيئةّالوطني ةّّالقتراوّتسويةّصلحي ةّأوّتقديمّمقتروّأخرّلفضّالخالف ّدعوة ّالحالةّتتم  وفيّهذه

ّ.ّّللمحامينّلحضورّالجلسةّلفضّالنزاعّالمعروضّعليهاّبالحسنى
ّم ّأجلّشهر ّفيمكنّوبانقضاء ّالخالفّودي ا، ّالعموميّدونّفصل ّبمكتوبّالهيكل ّاللجنة ّتاريخّتوصل ن
ةّللطرفّاألكثرّحرص ّ.المواصلةّاإلجراءاتّالقانونيةّالتيّيراهاّللدفاعّعنّحقوقهّلدىّالمحكمةّالمختص 

  :مصـاريف التسجيل :  01الفصل 
ّ.(فيّصورةّتجم ع)المباشرينّالمحامينّأوّّأوّشركةّالمحاماةّتحملّمصاريفّالتسجيلّعلىّالمحامي

 :صحة العقد: 71الفصل 
ّ.للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط المدير العامّ:إمضائهّمنّقبلّالّيكونّهذاّالعقدّنافذاّإالّبعد

 :محّل المخـابرة: 81الفصل 
تغييرّذلكّبمقتضىّّغيرّأن هّيمكنّألحدّالطرفين.ّعي نّكلّطرفّمحلّمخابرتهّفيّعنوانهّالمذكورّأعاله

ّ.عنّطريقّإعالمّبواسطةّعدلّالتنفيذرسالةّمضمونةّالوصولّمعّاإلعالمّبالبلو ّللطرفّاآلخرّأوّكذلكّ
 ..................في ......... حــّرر بـ

 اإلمضــاءات  
                   المحامي          ة    ة العقاريّ ركة الوطنيّ الشّ  

 أو تجمع المحامين                                                    سطة للو التونسيّ  للبالد   
 الشركة المهنية للمحاماة أو                                  

                                                                              
                                


