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 الفصل األّول: موضوع طلب العروض

 

مباشرين، من بين المرّسمين المحامين ( من ال02عدد )يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
لدفاع وابجدول المحامين، لنيابة شركة إسمنت بنزرت والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية في حقها 

 .كـام التشريعية الجاري بها العملعنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه األح

 لحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.بدقة ا عقد النيابةويبّين 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
و للشركات لمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب ا يمكن المشاركة في طلب العروض

االستئناف الذين لم تتجاوز مّدة لمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى وا المهنّية للمحاماة
 . في تاريخ صدور طلب العروض ( سنوات5خمس )ترسيمهم 

 أو بات تأديبي قرار بمقتضى المباشرة عن لإليقاف تعّرضوا الذين المحامين مشاركة تجوز ال
 سبقت التي سنوات الثالث خالل المختّصة المحكمة قبل من إلغاؤه يتمّ  لم ما العاجل بالنفاذ محّلى
 .العروض لقبول األقصى التاريخ
 بالتشريع عليها المنصوص المنع حاالت إحدى في الموجودين المحامين مشاركة يمكن ال كما

 المباشرة بالعالقة المرتبطة المصالح تضارب بسبب تنشأ التي تلك أو العمل بها الجاري  والتراتيب
 التي تلك أو المداولة أو الّتسيير هياكل أعضاء بأحد أو شركة إسمنت بنزرت ورئيس المحامي بين
 لديها تعمل جهة ضدّ  دعوى  أيّ  قبل قد أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة  المحامي فيها يكون 

 .من مرسوم المحاماة 32أو أي مانع آخر على معنى الفصل 

 
 : كيفية المشاركة3الفصل 

أو في إطار اتفاقية الشراكة أو ضمن يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض منفردا 
 شركة مهنّية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل. 

 

 : توزيع طلب العروض إلى حصص4الفصل 
 

  (02ين )قسطيتكّون طلب العروض من 
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موّجه إلى جميع المحامين المرّسمين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض قسط أّول: 

 للمحاماة.والشركات المهنيّة 

 قسط ثاني:موّجه إلى جميع المحامين الذين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم في اإلستئناف خمس سنوات

 . في تاريخ صدور طلب العروض

 :سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
ترسل شركة إسمنت بنزرت نّص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى 

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف نشره  قبلايام على األقل  3الهيئة الوطنية للمحامين 
 . )https://avocat.org.tn(على موقع الهيئة 

ويتوّلى المترّشح تحميل كّراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 
)www.marchespublics.gov.tn( أن يتّم تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض  بعد

من موقع الهيئة الوطنية للمحامين أو موقع  على الموقع المذكور. كما يمكن سحب كراس الشروط
واب شركة إسمنت بنزرت عند اإلقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، تسحب كراس الشروط مباشرة من 
شركة إسمنت بنزرت بمكتب الضبط المتواجد بنهج الحبيب ثامر بنزرت وبمكتب تونس الكائن 

 ن مقابل.تونس بدو  1082المركز العمراني الشمالي  5بمبنى عقار ب س 
 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما( ابتداءا  120يوما ) مائة وعشرينيصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 
 من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

 
 ومالحق ملف طلب العروض: التوضيحات :7الفصل 

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

يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة  ، عند اإلقتضاء،ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض
لشروط في بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس ا

وذلك عن طريق البريد  اريخ األقصى المحدد لقبول العروض( أيام قبل الت5)خمسةأجل ال يتجاوز 
اإللكترونية لسحب كّراس  اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنّية للمحاماة المبّين في اإلستمارة

 28المؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  4الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
المتعّلق ضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014جانفي 

 .المحاكم والهيئات القضائية 

https://avocat.org.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
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تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس المعطيات ، عند االقتضاء، الإسمنت بنزرتتوّجه 
قبل انتهاء أجل أيام ( 10الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

قبل آخر أجل لتقديم العروض على أاّل تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات  تقديم العروض
 .والمعايير الفنية والجوهرية

 ات المالية :الضمان:8الفصل 
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات 

 العمومّية.
 الّطعن في كّراس الشروط::9الفصل 

يمكن لكّل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراس الشروط مخالفة لألحكام الواردة باألمر 
من نفس األمر بتقديم مطلب  07أن يتظّلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  2014لسنة  764عدد 

في الغرض مرفقا بتقرير مفّصل يبين فيه اإلخالالت ومدعما بالمؤّيدات الالزمة في أجل أقصاه 
 ( أيام.10( أّيام في الحاالت التي يحّدد فيها أجل قبول العروض بعشرة )10رة )عش

تحيل اللجنة وبمجّرد توّصلها بالتظّلم نسخة من العريضة إلى الهيكل العمومي المعني بطريقة 
 تعطي تاريخا ثابتا.

ات حتى البّت يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظّلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراء
 نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جّدية في ظاهرها.

( أيام عمل من تاريخ 10تتخذ لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامين قرارها في أجل أقصاه عشرة )
توصلها بإجابة الهيكل العمومي مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع 

 جراءات.قرار تعليق اإل
 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.

( من هذا الكّراس في 11ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )
 ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة: " ال 

 .شركة إسمنت بنزرت إلنابة مينمتعلق بتكليف محا 2022لسنة  …عروض عدديفتح طلب 
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توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد 
التابع  المركزي  مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط

 مقابل وصل إيداع.والكائن بنهج الحبيب ثامر لـشركة إسمنت بنزرت 
تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في  

وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد  تاريخحسب  بقبول العروضالخاص  في الّدفتر
 فتحها.

 يقصى آلّيا: 
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 .لم يتضّمن وثيقة التعّهدكل عرض * 
 

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

 .الشروط
 

 الوثائق المكّونة للعرض::  11الفصل
 الوثائق التالية:أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض  يجب

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

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

 الوثائق الفنية المعتمدة في تقييم العروض

المضمنين بكراس الشروط وإمضاؤها وختمها في آخر الوثيقة مع  11إلى  6تعمير المالحق من 
 بيان التاريخ وتقديم المؤيّدات عند اإلقتضاء.

إمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين 
ة إسمنت بنزرت من جهة ثانية مع بيان المباشرين أو الشركة المهنية للمحاماة من جهة، وشرك

 التاريخ

 

غير أنّه قاا  العرض موجبا إل عند فتح العروض  1يعتبر عدم تقديم الملحق رقم  مالحظة:

يمكن للجنة بالنسة لبقية الوثائق اإلدارية أن تطالب العارض )ين( المعنيين باستكمال وثائقهم في 
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 أجل معيّن. وتقاى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة.

 فتح الظروف:: 12الفصل 
يتّم تعيينها بمقّرر من الرئيس  فتح العروضب تحدث لدى شركة إسمنت بنزرت لجنة خاصة 

 قبل اإلعالن عن طلب العروض. المدير العام
لفتح  جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة وتعقد

 . الظروف الخارجّية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية
 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إاّل في الحاالت االستثنائّية المبّررة.

 أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب.  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير
 كما ال يخّول لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.

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

الظـرف بفـتح  قبـول العـروض وذلـك لتاريخ  الزمنييتّم الشروع في عملّية الفتح طبقا للتسلسل  -
 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

 المطلوبـة الوثـائق بوجـود التصـريح علـى واالقتصـار الفّنـي العرض على المحتوي  الظرف فتح -
 .تعدادها دون 

 :: ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات  13الفصل 
أن يســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل تســليم، يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض 

يقــّدم مباشــرة إلــى شــركة إســمنت بنــزرت أو عــن طريــق البريــد مــع اإلعــالم بــالبلو  فــي أجــل أقصــاه 
 من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل شركة إسمنت بنزرت. أّيام( 10عشرة )

 عمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أ 
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إاّل بمطلب معّلل يقّدمه المترّشح 

 بهدف الموافقة عليه. 2014لسنة  764من األمر  07لّلجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
 أو شركة المحاماة أو المحامون المتعّهدون في إطار اتفاق شراكة  وفي صورة تراجع المحامي

الهياكل  التي تنظمها كلّ  طلبات العروضالمشاركة في بعد إتمام عملية الفتح، يحرم من و 
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد 02العمومية لمّدة سنتين )
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عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي تاريخ ذا الفصل أو من لذلك في الفقرة األولى من ه
 .ما لم تنقض صلوحية عرضه ( أيام عمل10الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة )

 تقييم العروض: 14الفصل 
تقصي ، من هذا الكّراس 12من قبل اللجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل  بعد فتح العروض

 اللجنة وجوبا:
العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف  -

 اعتماده للتقييم الفني.

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

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

ظروف وتقييمها أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يمكن عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح ال
يقّدموا المؤّيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز سبعة 

باشرة (أيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها م7)
بمكتب ضبط شركة إسمنت بنزرت حّتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين 

 المشاركين وأال يؤّدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي: .................... 

أن تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط أو إرسالها ................................ على 
 عن طريق البريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال اإللكتروني.

، فإّن استبعادهم ال يتّم إاّل من ن صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّيةوبخصوص المحامين الذي
 28مؤّرخ في  2014لسنة  764ى األمر عدد ضقبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقت

يتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014جانفي 
المحاكم، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنّية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا 

 .2014ي جانف 28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15لمقتضيات الفصل 
 وتتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيبها وفق إحدى المنهجّيات الّتالية:
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 المتعّلقة باختيار محام ذو تكوين عام:: منهجّية تقييم العروض  14.1الفصل 
ذو  أو الشــركة المهنيــة للمحامــاة اختيــار المحــامي فــي  تعتمــد المعــايير الحصــرية التاليــة -أ

 باالعتماد، حصريا، على المقاييس التاليــة: تكوين عام

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
التجربــة العامــة للمحــامي أو ألعضــاء الشــركة المهنّيــة للمحــامين المرّســمين  1

  بقسم التعقيب.
 نقطة 60

 نقطة 30 والتكوين الستكمال الخبرة  المؤهالت العلمّية للمحامي 2
فــي نيابــة الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم خــالل الــثالث  تجربــة المحــامي 3

 سنوات األخيرة
 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 إسناد األعداد: -ب 
 :نقطة( 60) بقسم التعقيب  ألعضاء الشركة المهنّية للمحامينالّتجربة العاّمة للمحامي أو    -

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم التعقيب. 10 تسند
إلثبات التجربة العامة، يقّدم المترّشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في قسم 

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

دكتوراه مرحلة ثالثة أو  شهادة الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الّدكتوراه في القانون 

 05 العدد المسند 
 10 
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إضافة إلى الشهادات العلمية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الّدورات  
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شارك فعلّيا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة في  05بصفة آلّية  تسند -
إطار دورات التكوين المستمّر الستكمال الخبرة المهنّية التي تنّظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق 

 (.10مع المعهد األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في إطار 01تسند نقطة واحدة ) -
 (.05خمسة نقاط ) أنشطة الهياكل الّدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان

إلثبات الشهائد العلمية والمشاركة في هذه الّدورات، يقّدم المحامي المترّشح نسخة مطابقة  -
 ادة المشاركة في الّدورة المعنّية.لألصل من الشهادة العلمّية وكذلك شه

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات   -
 نقاط(:10األخيرة )

نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات  05تسند بصفة آلّية  
 (.10األخيرة ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

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

 .نقطة 100من 60ال تقبل إاّل العروض المتحّصلة على العدد الفّني األدنى 
 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:  -ج

وبصـفة عاّمـة يتـوّلى المحـامي  تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف المشفوعة بنسخ من األحكام.
أو شــركة المحامــاة تقــديم كــّل وثيقــة تثبــل إنجــاز العمــل موضــوع اانابــة. وال يــدخل مــن احتســاب 

 التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.
حامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفـ  حمايـة ويكون الم

ــرا  مم نطــة أو  ــي أق ــي ف ــات الشخصــّية والســّر المهن ــةالمعطي ــ   ليزري ــكلف فــي وســائل حف أو ك
ـــة الســـت اللها ـــة تراعـــي فيهـــا الضـــمانات الفّني ـــق مواصـــفات  الكترونّي ـــتالءمطب ـــزات  ت ـــع الّتجهي م

 لف لتقديمها صلب عرضه.المستعملة في المجال وذ
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 5تقيــيم العــروض الخاّصــة باختيــار محــام لــم تتجــاوز مــّدة ترســيمه بااســت ناف منهجيــة  :2.14
 سنوات:

 التاليــة: وفقا للمعايير الحصرّيةترسيمه باالست ناف خمس  اختيار محامي لم تتجاوز مّدةيتّم  

 

 
 إسناد األعداد: -ب 

 نقطة(:  50سنوات ( ) 5)مرّسم باالست ناف لمّدة أقل من   للمحامي التجربة العامة -     

 
 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف. 10تحذف  

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

 

دكتوراه مرحلة ثالثة أو  شهادة الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الّدكتوراه في القانون 

 05 العدد المسند 
 10 

 

 

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 )مرّسم باالستئناف لمّدة أقل من خمس سنوات(المراجع  العامة  للمحامي  1
 نقطة 30 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
أو األشــخاص الطبيعيــين أو الهياكــل العمومّيــة  تجربــة المحــامي فــي نيابــة 3

 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة
 نقطة 20

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
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إضافة إلى الشهادات العلمية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الّدورات 
 التكوينية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية  05بصفة آلية  تسند -
الهيئة  متخّصصة في إطار دورات التكوين المستمّر الستكمال الخبرة المهنّية التي تنّظمها
 (.10الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطار 01)تسند نقطة واحدة  -
 (.05أنشطة الهياكل الّدولّية للمحامين ويبلغ سقف بهذا العنوان خمسة نقاط )

إلثبات الشهائد العلمّية والمشاركة في هذه الّدورات، يقّدم المحامي المترّشح نسخة مطابقة  -
 المشاركة في الّدورة المعنّية.لألصل من شهائد العلمّية وكذلك شهادة 

أو األشخا  الطبيعيين أو المعنويين  تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية -
 نقاط(:20خالل الثالث سنوات األخيرة ) الخوا  لدى المحاكم 

 
 
عدد اانابات  

 لدى المحاكم
 إنابة 30أكثر من  إنابة  30و 21ما بين  إنابة  20 و 11ما بين  إنابات 10و  01ما بين 

العــــدد المســــند 
 20 15 10 05 بعنوان المراجع 

 
 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: -ج

حسبما يـراه المترّشـح المشـارك فـي طلـب العـروض. وبصـفة  تعتمد عّيمة اإلنابات أو رسائل التكليف
موضــوع اإلنابـــة وال العمــل عاّمــة يتــوّلى المحــامي أو شــركة المحامــاة تقــديم كــّل وثيقــة تثبــت إنجــاز 

 يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.
ويكون المحـامي مـدعو إلـى جمعهـا وتخزينهـا حسـب السـنوات وحسـب طبيعتهـا بطريقـة تحفـ  حمايـة 
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المعطيـــات الشخصـــية والســـّر المهنـــي فـــي أقـــراص ممغنطـــة أو ليزريـــة أو كـــذلك فـــي وســـائل حفــــ  
إلكترونية تراعى فيها الضـمانات الفنيـة السـتغاللها طبـق مواصـفات تـتالئم مـع الّتجهيـزات المسـتعملة 

 في المجال وذلك لتقديمها ضمن عرضه.
 : سير أعمال لجنة الفتح والتقييم: 14.3
 قييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:عملّية التتتّم 

 المعطيـــــات أســـــاس علـــــى وترتيبهـــــا العـــــروض تقيـــــيم والتقيـــــيم الفـــــتح لجنـــــة تتـــــوّلى 
 طلـــــب بملــــف عليهـــــا المنصــــوص المالحـــــق وبقيــــةبعرضـــــه  المبّينــــة الممضــــاة و
 .الشروط بكّراس المعلنة والمقاييس للمعايير وطبقاالمدعومة بالمؤّيدات  العروض

  تضــّمن اللجنــة أعمالهــا بتقريــر لتقيــيم العــروض ممضــى مــن قبــل كاّفــة أعضــاءها
 بأسمائهم وصفتهم ومؤّشر على كافة صفحاته.

 تقريــر تقيــيم  توجيــه األعمــال هــذه مــن االنتهــاء بعــد بنــزرت إســمنت شــركة تتــوّلى
إضــافة إلــى أصــول العــروض  نســخ رقمّيــة( 7العــروض ) نســخة أصــلية ورقيــة و 

مصــحوبا بمــذّكرة تقديمــه لطلــب العــروض ممضــاة مــن قبــل رئــيس الهيكــل ويكــون 
يومـــا مـــن تـــاريخ فـــتح العـــروض إلجـــراء المراقبـــة  20العمـــومي فـــي أجـــل أقصـــاه 

 الالزمة عليها. 

ويمكـــن بـــالتوازي مـــع هـــذا إرســـال الملـــف كـــامال علـــى العنـــوان اإللكترونـــي التـــالي 
@pm.gov.tnhaicop  

 : تعيين المحامي أو شركة محاماة:15الفصل 
تجري اللجنة المختّصـة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام 

مراقبتهــا علــى شــرعية  2014 جــانفي 28والمـؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7الفصـل 
إجراءات اللجوء إلى المنافسة وترتيب العروض ومصداقّيتها وشفافّيتها. وتتأّكد من الصـبغة المقبولـة 
لشــروطها. وتتثّبــت مــن مطابقــة مقــاييس التقيــيم المعتمــدة مــن قبــل شــركة إســمنت بنــزرت لمقتضــيات 

 كّراس الشروط وتعيد الّنظر فيها، عند االقتضاء.
نتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة قرار تعيـين المحـامين إلـى شـركة اسـمنت وبعد اال

 بنزرت.

mailto:haicop@pm.gov.tn
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 عوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:نشر نتائج الدّ : 16الفصل 
واسم المتحّصل علـى اإلنابـة علـى تنشر شركة إسمنت بنزرت وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة 

لوحــة إعالنــات موّجهــة للعمــوم وعلــى موقــع الــواب الخــاص بهــا عنــد االقتضــاء. ويوّجــه هــذا اإلعــالن 
ــم يــتّم تعييــنهم بهــذه النتــائج بكــّل  ــة للمحــامين ويــتّم إعــالم بقيــة المشــاركين الــذين ل إلــى الهيئــة الوطنّي

 ثابتا. وسيلة ماّدية أو ال ماّدية بطريقة تعطي تاريخا
يمكن الطعن في قرار اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصـة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة 

والمـــؤّرخ فـــي  2014ة لســـن 764مـــن األمـــر عـــدد  7العليـــا للطلـــب العمـــومي طبقـــا ألحكـــام الفصـــل 
 . 2014جانفي 28

مصـــاحب لهـــذا. يجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــّرر باللغـــة العربيـــة طبـــق النمـــوذج ال
ويمكـــن إضـــافة أّي بنـــود يـــرى الطـــرفين أهّميتهـــا وضـــرورة توضـــيحها وذلـــك حســـب مقتضـــيات وواقـــع 

 نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.
على العقد وإمضائه، يتوّلى صاحب العقد اتخاذ كّل اإلجراءات الضرورية وعلى إثر المصادقة 

 ق المهّمة بمجّرد تسّلم اإلذن بذلك.لضمان انطال
إاّل أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع اختيارها نهائيا لإلنابـة يحـرم مـن 

( تحتســـب مـــن 02المشـــاركة فـــي عقـــود اإلنابـــات التـــي تنّظمهـــا كـــّل الهياكـــل العمومّيـــة لمـــّدة ســـنتين )
 ( أّيام عمل.10)لمّدة تجاوزت عشرة  تاريخ إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ 

وفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنـة المختّصـة لمتابعـة 
ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة مـن طلبـات 

 الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم
تتوّلى شركة اسمنت بنزرت إمضاء عقد النيابة وذلك في أجـل سـبعة أيـام مـن تـاريخ تبليـغ قـرار 
اللجنة ويتعّين عليه موافاة اللجنة ببطاقة إسناد عقد النيابة تتضّمن البيانـات والمعطيـات المنصـوص 

 بالعقد.
 

 

 

 
 
 



13 

 

 المالحق

 
 التعّهدوثيقة :  1ملحق عدد 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين : 3ملحق عدد 

 ومراحل إنجاز المهّمة 
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى شركة إسمنت : 4ملحق عدد 

 بنزرت  صاحبة طلب العروض
: تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة 5ملحق عدد 

 من كّراس الشروط 2المنصوص عليها بالفصل 
 : تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة6ملحق عدد 
 : قائمة إسميـة في المحامي )المنفرد( 7ملحق عدد 

نيابة شركة إسمنت بنزرت  المرشح ل : التزام المحامي )المنفرد( 8ملحق عدد 
 .لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر خالل : 9ملحق عدد 

 الخمس سنوات األخيرة
المحامي قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها : 10ملحق عدد 

المباشر أو في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية 

للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 

 الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

والتي ال جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية : 12ملحق عدد 

تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية 
 .والتعديليّة

 .عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر وشركة إسمنت بنزرت: 13ملحق عدد 
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 1ملحق عدد 
 وثيقة التعّهد

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

 ..... ................................................... ( 1)االسم واللقب والصفة أسفلهإني الممضي  -

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

 ......... .................لسنة المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: ..................... -
 ............ .......ذكر العنوان بالكامل(......................................)المعّين محل مخابرته بـ -
 .........بصفتي : ...................................................................................-

والمكّونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة المحامي  2الوثائق اآلتي ذكرهاوبعد االطالع على جميع 
 لشركة إسمنت بنزرت :

 ملف طلب العروض  (1)
 وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلتزام(  2) 

 عقد النيابة( 3) 

 وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 
 بما يلي:  أتعّهد وألتزم

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله، مقابل الّثمن المحّدد طبق 2
 التراتيب القانونّية في الميدان.

( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها ستون يوما من تاريخ 3
 .اإلعالم به وفقا لما ينّص عليه العقد

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض. (120)( اإلبقاء على شروط هذا التعهد 4
في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي ركة التي أمّثلها ليست ( ) أو أّن الش ( أشهد أنني لست 5

 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فإنه يتم  صورة ثبوت خالف ذلك،
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في صورة تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل )ذكر المجمع("   1

 دون إدراج البيانات المتعّلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء. 2
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تدفع شركة إسمنت بنزرت المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو 
البريد ......................................... تحت عدد ............................... ) ذكر الهوّية 

 البنكّية
 

 .....................حرر بـ .................. في.                 
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

 
 

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

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

 .............................................................................................االسم واللقب:.
 قسم االستئناف: اليوم/الشهر/السنة ........................................................تاريخ الترسيم في 
 ...................................................قسم التعقيب: اليوم/الشهر/السنة .......تاريخ الترسيم في 

 ....... ....................................................عنوان المقّر :...................................
 ....................وفقا لإلجرا ات القانونية: .......................... موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

 ........................................................................... ......لهاتف:..................ا
 .............................................................: أو شركة المحاماةاإللكتروني للمحامي  العنوان

 .......................................................................................رقم المعّرف الجبائي:
 .............................الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب والخطة(................

 
 

 حّرر بـ .................. في......................
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

 
 

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

 تصريح على الشرف بعدم التأثير
 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 

 
 ...................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ... ....................................................................ية للمحامين نممثّل الشركة المه

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 4ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 شركة اسمنل بنزرت()
 

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

 ...................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحاماة ......

 ..............................................................بتاريخالمسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 شركة إسمنت بنزرتّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أص
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفلأ نسلخة ملن 1998لسلنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكلل طبلأ أحكلام األملر علدد 

للك أو اإلدالء بعالملة البللون عنلد مكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّلة تلاريخ  

 اإلقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 
 
 

 

 

 

 

 



19 

 

 5ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت ااقصائّية المنصو  عليها بالفصل 

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

 ........................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحاماة 

................................... .....................لمسّجل بالهيئة الوطنيّة للمحامين تحت عدد ا

 ...................................................................بتاريخ...............................

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

 مسّمى فيما يلي "المشارك"ال

ال  وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين، عند االقتضاء، أصّرح على شرفي أنّي

 وجد في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.ن

ملن الفصلل الثلاني في إحلدى الحلاالت المنصلوص عليهلا بلالفقرة األخيلرة  نوجد ال ناكما أصّرح أنّ 

 .من كراس شروط طلب العروض 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المككورة في العرض
 
 

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

 ............................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحاماة ......

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

بما في  لك التجربة  أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في ه ا العرض
 .العاّمة و/أو أو الخصوصيّة

في صورة ثبوت خالف  لك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة 
 بالفرز لما يثبتها من وثائأ بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عـدد

 المحامي المنفردقائمة إسمية في 
 

 .................االسم واللقب:.............................................................................
 قسم االستئناف: اليوم/الشهر/السنة ........................................................تاريخ الترسيم في 
 التعقيب: اليوم/الشهر/السنة ..........................................................قسم تاريخ الترسيم في 

 ....... ....................................................عنوان المقّر :...................................
 وفقا لإلجرا ات القانونية: .............................................. موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

 ........................................................................... ......لهاتف:..................ا
 .............................................................: أو شركة المحاماةاإللكتروني للمحامي  العنوان

 ................................رقم المعّرف الجبائي:.......................................................
 .............................الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب والخطة(................

 
 

 ............ في......................حّرر بـ ......
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 
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 8ملحق عدد 
 أو المحامين المباشرين ) في صورة تجّمع(التزام المحامي )المنفرد( 

 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة شركة إسمنل بنزرت
 لدى المحاكم وسائر الهي ات القضائّية 

 أقّر بأنّ ……………………………………………….............................................…………إني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

الفريق المتدّخل، عند اإلقتضاء، والمتكّون من السيّدات والّسادة اآلتي ذكرهم يلتزم بإنجاز المهّمة كما أقّر 

 الواردة بهذا العرض: كافّة المعلومات  بصّحة

 
 مسم واللق   اال

 
 الترمسيم

 
 محلّ المخابرات  

 

 يإمضاء المحام
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 9ملحق عـدد 

التجربة العاّمة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين ) في حالة مجمع( أو للمحامين 

 المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة

 من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض

 

  اإلمسم واللق 

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين
 
 

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

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

 محّل المخابرة
 
 

 

 *نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا.

 

 

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 سنوات( 5) يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باإلستئناف مكّرر  10ملحق عـدد 

قائمة المراجع المبّينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية أو األشخا  الطبيعيين أو 
إلى تاريخ  2019جانفي  01المعنويين الخوا  لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة ) من 

 ض(فتح العرو 

 
   العدد الرتبي

 
الهيكل العمومي  
 أو الشخص الخاص

 
موضوع  
 اإلنابة

 
 المحكمة

 
 عدد القضيّة  

 
 الطّور  

 

 تاريخ بداية ونهاية المهمّة

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

6 
 

      

7 
 

      

8 
 

      

9 
 

      

10 
 

      

11 
 

      

12 
 

      

 
 )إمضاء وختم المشارك(............................في............................. بـحّرر  

 
 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض 
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العلمّية وقائمة الّدورات التكوينّية المتخّصصة الستكمال  الشهائد 11ملحق عدد 
 الخبرة والّدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

 السنة الشهادة/ الدّورة/ المق ال العلمي ع ر

 الشهائد العلميّة
1  

 

 

2  
 

 

3  
 

 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4   

 الّدورات التكوينية وشهائد استكمال الخبرة المسّلمة من قبل الهي ة الوطنّية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين

1   

2   

3   

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

1   

2  
 

 

3   

4   

  

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 
 

 .يقّدم المحامي المترّشح نسخة مطالقة لألصل من الشهادة المعنّية
 ال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة الّنشر.يقّدم المحامي المترّشح نسخة من كّل دراسة أو مق
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 12ملحق عدد 
 قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

الهيكل العمومي أو الشركة  
الناشطة في القطاع العام  
التي ق ام المحامي أو شركة  

   المحاماة بنيابتها

 
 ميدان النزاع

  تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المحقّقة أو نتائج األعمال  
 المنجزة

 

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

 

                                       المترّشحإمضاء وختم  

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

 

 

أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء يقّدم المحامي نسخا من عقود اانابات 
 مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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 13ملحق عدد 

 
أو مجمع  عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر

 المحامين المباشرين أو الشركة المهنّية للمحاماة 
 1شركة إسمنل بنزرتو 

 

 

 المهّمـة:: تعريف الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستا  .......................................................................................... 
 أو 

 مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة ......................................................
 أو

 ........................................................................الشركة المهنية للمحاماة 
 اوالقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقهطبأ ه ه االتفاقيّة في نيابة شركة اسمنت بنزرت   

لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو ك لك خارجها عند  اوالدفاع عنه
 .اإلقتضاء

 

 :بالعقد المطبّقة والتراتيب التشريع:  2 الفصل 

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

 .ن الجبائي والضمان اإلجتماعيالتشريع الساري المفعول في الميدا
 

 :2: األتعــاب  3الفصل 
بصفة جمليّة جزافيّة تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله 

 22طبأ أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في 
والطوابع  والمصاريف المكتبيّة ومعاليم والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا  2016أفريل 

 .، دون تلك المتعلّقة باستخراج األحكامجبائية ال
قضايا كحّد أقصى وتعتبر أتعاب قضيّة واحدة  3(04( قضيّة كحّد أدنى وأربعة )02يتّم تجميع )

 في صورة توفّر الشروط التالية:

  القضايا في نفس الّطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع

 أو السبب أو الماّدة
                                                 

 يمكن إضافة فاول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخاوصيّاتها.1

 يجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفال المتعلّق باألتعاب2

يجب على شركة اسمنت بنزرت تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إّما باورة عاّمة أو في إحدى  3

 أطوار التقاضي.
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 يا أو األ ون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو القضا

 تداولها أو سهولة معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها.

وحقأ نتائج  يمكن لشركة اسمنت بنزرت، إ ا ما تبين له أّن المحامي قد ب ل العناية الالزمة 
عبها ، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من قبله إيجابيّة بالنظر إلى القضيّة المتعّهد بها ودرجة تش

وإمضاء ملحأ في الغرض بين الطرفين و لك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي. يتّم عرض 
مشروع الملحأ مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 

 ّدد للمحامي . العمومي على أن تدخل ه ه المنحة ضمن السقف المح
 

  : عقد تأمين عن المسؤولية المدنيّة والمهنيّة:   4الفصل 
 

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

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين 
اإلعالم بالحكم المتعلّأ بآخر قضية متعّهد بها وانقضاء كامل مّدة العقد بما في  لك السنة الرابعة 

 والتي تّم إضافتها بمقتضى ملحأ في الغرض عند اإلقتضاء.
انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها  ويسري عقد التأمين إلى حين

 المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
وإ ا تّم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل شركة اسمنت بنزرت قبل انقضاء األجل الم كور 

أيّة وسيلة أخرى أعاله و لك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلون أو ب
أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( تعطي تاريخا ثابتا له ا اإلعالم، بأّن المحامي 

بالتزاماته)ها ( التعاقديّة، يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين. وفي ه ه الحالة، ال يصبح عقد 
 التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض تسلّمها شركة إسمنت بنزرت.

 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل شركة إسمنت بنزرت :  5الفصل 

 وله ا. لمهّمته المحامي إلنجاز المالئمة الظروف بتوفير شركة إسمنت بنزرت لتزمت -أ

 رفعها المحامي من تطلب التي القضايا مؤيدات أصول كل توفير خاصة تتولى الغرض،

 الملف يضّمن كما. المحامي من ممضى تسلّم وصل مقابل التكليف رسالة مع تضّمن

 .بنزرت إسمنت شركة وطلبات الملف معطيات تلخص توضيحية بم كرة وجوبا

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

 .األقل على بأسبوع االجتماع، أو الجلسة، موعد قبل المعني الهيكل

 .بنزرت إسمنت نيابة إطار في قّدمها التي والمؤيدات المحامي تقارير توزيع أو نشر عدم -ت

 ال يمكن لشركة إسمنت بنزرت كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي  -ث

 764عدد من األمر  15المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل أو بشركة المحاماة 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014انفي ج  28مؤّرخ في  2014لسنة 

 الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي: 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي:

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

المبرر يعتبر  لك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من المشاركة في عقود اإلنابات 

بقبول المهّمة ( تحتسب من تاريخ رفضه بف02التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

 ( أيّام عمل.10ي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة )ال 

إلى اللجنة المختّصة لمتابعة  وفي ه ه الحالة تقّدم شركة اسمنت بنزرت تقريرا في الغرض
ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة في طلبات العروض. 

 ة الوطنيّة للمحامين ب لك.وتتخ  اللجنة قرارها في ه ا شأن وتعلم الهيئ

 أو المحاكم أمام لها نيابته عند بنزرت إسمنت شركة مصالح عن للدفاع الالزمة العناية ب ل  -

 .القضائيّة الهيئات

 بنزرت إسمنت وإعالم االقتضاء، عند مساعديه، بواسطة أو بنفسه الجلسات كل حضور -

 .أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة انعقادها تاريخ من أيام ثالثة أقصاه أجل في بمآلها كتابيا

 أو بنزرت إسمنت بنزاعات المتعلقة المسائل في للنظر المخّصصة االجتماعات حضور -

 .فيها بنزرت إسمنت إحاطة أو فيها رأيه إبداء قصد بها تكليفه وقع التي الملفات بدراسة

 وله ا الغرض،
عن طريأ الفاكس أو البريد اإللكتروني تولى شركة إسمنت بنزرت دعوته كتابيا سواء ت 

 لحضور ه ه االجتماعات و لك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 رأيها تبدي حتى إمضائها قبل العريضة مشروع من تسلّم، وصل مقابل بنزرت إسمنت تمكين -

 أربعة أقصاه أجل في حولها بمالحظات بنزرت إسمنت شركة إبداء عدم صورة وفي. فيها

 للمحامي وإ ن محتواها على منه ضمنية موافقة  لك فيعدّ  قبله، من تسلمها تاريخ من عمل أيام

 .القانون يقتضيها التي اإلجراءات بمواصلة

 معاليم وخالص االجتماعي الضمان معاليم خالص في شهادة من بنزرت إسمنت شركة تمكين -

 خالص قبل وجوبا و لك المدنيّة مسؤوليته بتأمين قيامه يفيد وما التأمين صندوق في انخراطه

 .االتعاب

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
العقد حسب الصيغ التالية )تحّددها شركة إسمنت بنزرت( يكون الخالص عن يتّم خالص صاحب 

 طريأ:
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد

 أشكال أخرى ) تحّددها شركة إسمنت بنزرت : صّك، حّوالة،...(
 الخالص: يتولّى

 المحاسب العمومي المكلّف بالّدفع
 اإلدارة الماليّة لشركة إسمنت بنزرت.
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 : شروط الخالص:8الفصل 
 دفع قسط أّول على الحساب: 1.8
بالمائة من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أّول على الحساب وال يجوز  10نسبة  تسند

 للهيكل العمومي منح صاحب العقد ه ا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتّع به.
 تقديم م ّكرة األتعاب: 2.8

 خالص أتعاب.يتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته لشركة اسمنت بنزرت بم كرة 
 :1تسديد المستحقّات 3.8

في خالص معاليم انخراطه في صندوق يتّم تمكين شركة إسمنت بنزرت من نسخة من شهادة  -
الحيطة والتقاعد للمحامين وما يفيد سالمة وضعيّته الجبائيّة وقيامه بتأمين مسؤوليّته المدنيّة و لك 

 وجوبا قبل خالص األتعاب.
( يوما 45ف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمسة وأربعون )يتّم إصدار األمر بصر -

 من تاريخ إستالم م كرة األتعاب مستوفية الشروط وبعد التصريح بالحكم.
صاحب العقد وجوبا بفوائ تأخير تحتسب ابتداء من اليوم ال ي يلي وفي خالف  لك يتمتّع     

 انتهاء األجل الم كور أعاله،
نت بنزرت أجرة عدول التنفي  وك لك أجرة عدول اإلشهاد والخبراء تحمل على شركة إسم

 ومصاريف الترسيم بإدارة الملكيّة العقارية
كما تتحّمل شركة إسمنت بنزرت مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة بنزرت 

كلم في حدود  30وتونس الكبرى عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي له ا الغرض 
أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملف حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، 

اإلنابة و لك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف 
 . 2016أفريل  22بالتجارة المؤّرخ في 

نقّل للخارج، تتكفّل شركة إسمنت بنزرت بتحّمل مصاريف وإ ا ما اقتضت ضرورة الملّف الت
 التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي ال هاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع 
من األمر  07على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل  ةقمسبمشروع ملحأ يعرض وجوبا وبصفة 

 من ه ا العقد المتعلّأ باألتعاب. 03و لك بصرف النّظر عن الفصل عدد  764عدد 

إسمنت شركة تتولى  أو شركة المحاماة، إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي،
باألعمال  ينالقائم ينمثبتة له ه األعمال مسلّمة من المعني فواتيربنزرت خالصها على أساس 

  القيام بالمهّمة على أساس قاعدة العمل المنجز. موضوع االسترجاع و لك إثر التثبت من
 

 : العقد: مّدة  9الفصل 
 

 من تاريخ إمضاء العقد بين الّطرفينتضبط مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ 
جارية في ه ا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة وفي صورة وجود قضايا 

فيتولى مواصلة ه ه القضايا  المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
وفأ قواعد العناية المهنيّة و لك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين إسمنت 

 الصادر فيها.بنزرت من نّص الحكم 
 

 : تنفيذ العقد:  10الفصل 
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بتنفي  مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأّي حال من األحوال لشركة يلتزم يجب على المحامي أن 
أو حدوث أمر  11اسمنت بنزرت تغيير المحامي إالّ في الصورة المنصوص عليها بالفصل 

 لتزاماته.طارئ أو قّوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفي  ا
مناولة وفي ه ه الّصورة يجب على المحامي إعالم شركة إسمنت بنزرت ب لك كتابيا وال يمكنه 

 النيابة إلى أّي محام آخر.
أو  11وفي صورة  تخلّي المحامي )صاحب العقد( بخالف الحاالت المنصوص عليها بالفصل 

اإلجراءات المستوجبة بهدف تعيين حدوث أمر طارئ أو قّوة قاهرة تتّخ  شركة إسمنت بنزرت 
محام آخر ضمانا الستمرارية سير المرفأ العام عوضا عن المحامي المتخلّي عن المهّمة تطبيقا 

 .2014لسنة  764من األمر  5للفصل 

كما يجب على شركة إسمنت بنزرت في ه ه الّصورة األخيرة تطبيأ المّطة األولى من الفصل 
 الّسادس له ا العقد.

   
 

 :العقد:فسخ  11فصل ال
 

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

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

 إسمنت شركة له توجه الصورة ه ه وفي. التعاقدية بالتزاماته العقد صاحب إيفاء عدم -

 أجل في بالتزاماته القيام إلى فيها يدعوه الوصول مضمونة رسالة بواسطة تنبيها بنزرت

 يمكن األجل، ه ا وبانقضاء. التنبيه تبليغ تاريخ من ابتداء أيام عشرة عن يقلّ  ال محّدد

 الّسادس له ا العقد. وتطبيأ المّطة األولى من الفصل العقد فسخ بنزرت إلسمنت

 في الشركة حأ وإهدار بالتزامه العقد صاحب إخالل بنزرت إسمنت شركة لدى ثبت إ ا  -

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

 .وانجازه العقد إبرام إجراءات مختلف في التأثير

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

 :12الفصل  
في صورة قرار شركة إسمنت بنزرت تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية 
ثابتة ل لك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي ه ه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي 

من المرسوم  40تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من ه ه االتفاقية و لك عمال بأحكام الفصل 
والمتعلّأ بتنظيم 2011أوت  20المؤّرخ في  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79عدد 

 مهنة المحاماة.
 الحفاظ على السرية: :13الفصل 

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

 : النزاهة:14الفصل 
يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفي  ه ا العقد لحساب الطرف األول لألحكام 

 التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح.
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  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 15الفصل 
، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. وله ا ا العقدفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام ه 

من األمر  (7إسمنت بنزرت مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل)أّوال شركة الغرض تتولى 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

ضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات الق
 .دون سواها القتراح تسوية صلحية أو تقديم مقترح آخر لفض الخالف والتحكيمية

 

وفي ه ه الحالة تتّم دعوة ممثّل الهيئة الوطنيّة للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض 
 .عليها بالحسنى

 

 

  : مصـاريف التسجيل : 16الفصل 
 تحمل مصاريف تسجيل العقد على المحامي.

 :: صحة العقد13الفصل 
 .يس المدير العام لشركة إسمنت بنزرتالرئ ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل

 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير  لك  عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم كور أعاله. غير

عن طريأ إعالم بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلون للطرف اآلخر أو ك لك 
 بواسطة عدل التنفي .

 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                                                 زرتشركة إسمنت بن  

 أو                                                                                             
 تجمع المحامين                                                                                    

 أو الشركة                                                                                      
 
 


