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 موضوع طلب العروض:الفصل األّول 
، من بين لدى التعقيب مباشر واحدمحاٍم  (1)يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 

والقيام  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية  المرّسمين بجدول المحامين، لنيابة
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق  والدفاع عنهفي حقه  بجميع اإلجراءات القانونّية

  .ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل
 ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.

 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمكن المشاركة
 .في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب المرسمين بجدول المحامين لدى للمحامين 

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

 .1ول العروضسبقت التاريخ األقصى لقب
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها 
بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

او اي مانع  أو تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها المداولة
 من مرسوم المحاماة. 23اخر على معنى الفصل 

 
 المشاركة كيفية:  3الفصل 

لتشريع الجاري به حسب امنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 
 العمل.

  
 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 

 

قسط وحيد يتكّون طلب العروض من
2
 التعقيب المرسمين لدىالمحامين  موّجه إلى جميع 

 .في تاريخ صدور طلب العروض
 

 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 

                                                 
1
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ال يدخل ضمن مشموالت الوضعية القانونية للمحامي التثّبت من  إن 

نما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و  )لجنة بالهيئة  نيابة المحامينلّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة ا 
الفصل  ألحكامالعليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

جراءات تكليف المحامين بنيابة  2117 جانفي 22مؤّرخ في ال 2117لسنة  417عدد  من األمر 11 المتعّلق بضبط شروط وا 
 .دى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالهياكل العمومية ل

2
 .لدى المحاكم المركزعقد نيابة  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد  



3 

 

نص إعالن طلب العروض  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةيرسل 
قبل  أيام على األقل 2الهيئة الوطنية للمحامين  مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى

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

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

من موقع الهيئة الوطنية  كراس الشروط كما يمكن سحب للغرض على الموقع المذكور.
ن المستمر والترقية المركز الوطني للتكويموقع واب  أوللمحامين 

عند االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، تسحب كراس الشروط  www.cnfcpp.tnالمهنية
ادارة البلفيدير تونس،  1003نهج فلسطين الفايات تونس  23 وعنوانه المركز مباشرة من

 بدون مقابل( الشؤون العامة مصلحة الصفقات العمومية
 

 ضصلوحية العرو: 6الفصل 
 130) ايوم مائة وعشرونلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار

 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي  ابتداء (ايوم
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 
( أيام من تاريخ 10يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة )

 نشر اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي 

( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول 00كراس الشروط في أجل ال يتجاوز خمسة )
روني للمحامي المبّين في االستمارة اإللكترونية لسحب العروض وذلك عبر البريد اإللكت

 3014لسنة  464من األمر عدد  4كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  3014جانفي  28المؤّرخ في 

دارية والعسكرية والتعديلية الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإل
 .والتحكيمية

، عند االقتضاء، المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس المركز يوّجه
آخر أجل قبل ( 10الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

والمعايير الفنية تقديم العروض على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات ل
 والجوهرية.

 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتراتيب المتعلّقة  تقتضيهاالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
 

 : الطعن في كراس الشروط :9الفصل 
يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة 

من نفس األمر  04أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  3014لسنة  464باألمر عدد 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات 
 .( أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض 10) الالزمة في أجل أقصاه عشرة

المركز الوطني للتكوين تحيل اللجنة وبمّجرد توّصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى  
 بطريقة تعطي تاريخا ثابتا. المستمر والترقية المهنية

يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات 
تتخذ لجنة مراقبة  البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها. حتى

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

 .تقرار تعليق اإلجراءا
 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ن العممرض الفنممي والوثممائق اإلدارّيممة وجميممع مؤيممداتها المبّينممة بالفصممل  مممن هممذا  (11)ُيضممم 
الكّراس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتمب عليمه 

 عبارة:

الوطني  لنيابة المركز متعلق بتكليف محام 3033 لسنة 02عددال يفتح طلب عروض " 
 ".للتكوين المستمر والترقية المهنية

والوثممائق اإلداريممة وجميممع المؤيممدات عممن  توّجممه الظممروف المحتويممة علممى العممروض الفنيممة
إلممى مكتممب طريممق البريممد مضمممون الوصممول أو عممن طريممق البريممد السممريع أو تسمملّم مباشممرة 

 مقابل وصل إيمداع لتابع للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةالضبط المركزي ا
 صباحا. 10.00على الساعة  3033 ديسمبر 19في اجل اقصاه يوم 

الظروف عند تسلّمها في مكتب الضمبط المعمّين للغمرض ثمّم وفمي مرحلمة ثانيمة تسمّجل  تسّجل
في الدفتر الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلمى موعمد 

 فتحها.

 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 

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

ا للنماذج الملحقة يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبق
 بكراس الشروط.
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 الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل
 التالية: ثائق الويجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 
 

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

أنّه يمكن للجنة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارض )ين( المعنيين باستكمال 

وثائقهم في أجل معيّن. وتقاى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال 

 المضبوطة.

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

مضاء المشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخ.و  5إلى  1تعمير المالحق من   ختم وا 

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة الفنّية  الوثائق

مضرراؤ ا 11إلررى  1تعميررر المالحررق مررن  فرري رخررر الوثيقررة مررع  وختمهررا المضررمنين بكررراس الشررروط وا 
 بيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء.

المركرز الروطني  مرن جهرة، و المباشرر لمحراميمضاء وخرتم مشرروع عقرد النيابرة المزمرع إبرامرا برين اا
 من جهة ثانية مع بيان التاريخ.  للتكوين المستمر والترقية المهنية
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 فتح الظروف:: 12الفصل 

لدى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لجنة خاصة بفتح وتقييم  تحدث
 العروض يتم تعيينها بمقرر من المدير العام قبل اإلعالن عن طلب العروض.

 صباحا بالمقر 10.20الساعة على 3033 ديسمبر 19يوم  جلسة فتح العروض تعقد
لفتح الظروف الخارجية  البلفدير، تونس 1003نهج فلسطين  23 : االجتماعي للمركز

 المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.والظروف 

 .وتكون جلسة فتح الظروف علنية 

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

 تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض. * ال

وذلررك بفررتح  يررتّم الشررروع فرري عملّيررة الفررتح طبقررا للتسلسررل الزمنرري لترراريخ قبررول العررروض -
 د كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجو 

فررتح الظرررف المحترروي علررى العرررض الفّنرري واالقتصررار علررى التصررريح بوجررود الوثررائق المطلوبررة 
 .دون تعداد ا

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 

يمكمن للمحمامي المذي قمّدم ترّشمحه فمي طلمب عمروض أن يسمحبه بطلمب كتمابّي، مقابمل وصمل 
أو عممن طريممق  المركممز المموطني للتكمموين المسممتمر والترقيممة المهنيممةتسممليم، يقممّدم مباشممرة إلممى 

مممن تمماريخ آخممر أجممل لقبممول  ايممام( 10البريممد مممع اإلعممالم بممالبلو  فممي أجممل أقصمماه عشممرة )
 المركز.بل العروض المعلن عليه من ق

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 

بهدف  3014لسنة  464من األمر  04المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المشاركة في عليه. وفي صورة تراجع المحامي وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من  الموافقة

( تحتسب، حسب الحالة، 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) طلبات العروض التي تنظمها كلّ 
من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 

المركز الوطني للتكوين عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل تاريخ 
( أيام عمل ما لم 10الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة )المستمر والترقية المهنية 

 تنقض مدة صلوحية عرضه.
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 تقييم العروض:14الفصل 

ممن همذا  12المشمار إليهما بالفصمل  المحدثة لدى المركمز وبعد فتح العروض من قبل اللّجنة 
 الكّراس، 

 تقصى اللجنة وجوبا :

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

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

 واحد.ا تقديم أكثر من عرض العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيه -

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

أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن  04ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
المركز الوطني للتكوين ريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط طريق البريد الس

حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المستمر والترقية المهنية 
 المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

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

dmg@cnfcpp.tn  على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها
 .تاريخ اإلرسال االلكترونيعن طريق البريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة 

وبخصوص المحامين المذين صمدرت فمي شمأنهم عقوبمات تأديبّيمة، فمإّن اسمتبعادهم ال يمتّم إال 
ممؤّرخ فمي  3014لسمنة  464من قبل لجنة المراقبمة والمتابعمة المحدثمة بمقتضمى األممر عمدد 

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العموميمة  3014جانفي   32
لدى المحاكم ، بعد التثّبت بدقّة في وضعّياتهم المهنيمة بالتنسميق ممع الهيئمة الوطنيمة للمحمامين 

جممانفي   32مممؤّرخ فممي  3014لسممنة  464مممن األمممر عممدد  10تطبيقمما لمقتضمميات الفصممل 
3014. 

 :للمنهجية التاليةة تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا وتتولّى هذه اللجنة عمليّ 

mailto:dmg@cnfcpp.tn
mailto:dmg@cnfcpp.tn
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 :ذو تكوين عامبإختيار محام  المتعلّقة: منهجّية تقييم العروض 1.14

 : في عملية التقييمتعتمد المعايير الحصرّية التالية  -أ  

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 نقطة 60 بالتعقيب. المرسمالتجربة  العامة  للمحامي  1

 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 3

تجربممة المحممامي فممي نيابممة الهياكممل العمومّيممة لممدى المحمماكم خممالل الممثالث  2
 سنوات األخيرة

 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 : إسناد األعداد: -ب

 نقطة(: 60) بقسم التعقيبالتجربة العامة للمحامي  : بالنسبة للمعيار االول 

دون تجاوز السقف العددي  التعقيبقسم ببعنوان كل سنة ترسيم  نقطة 10تسند           
 األقصى المشار إليه في الجدول.

  شهادة ترسيم مسلّمة من الهيئة تبّين تقديم المترشح  يتعين علىإلثبات التجربة العامة

 التعقيب.قسم في تاريخ ترسيمه 

 

 نقطة(: 30المؤّهالت العلمّية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ) : بالنسبة للمعيار الثاني 

 

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  الشهادة العلمّية

 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 00 05 العدد المسند

عليها المحامي تسند األعداد بحسمب عمدد المدورات إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل 
 التكوينّية التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقمماط لكممّل محممام شممارك فعليمما أو تممابع بنجمما  دورة تكوينيممة  00تسممند بصممفة آليممة  -
متخّصصة في إطار دورات التكوين المستمّر إلستكمال الخبرة المهنّيمة التمي تنظمهما 

طنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلغ سمقف النقماط بهمذا العنموان الهيئة الو
 (.10عشرة )

( لكمّل مشماركة ناجحمة فمي دورة تكوينّيمة قمام بهما محمامي فمي 01تسند نقطة واحمدة ) -
إطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحمامين ويبلمغ سمقف النقماط بهمذا العنموان خمسمة نقماط 

(00)
1
. 

                                                 
عنرردما يتعلّررق األمررر بتكليررف محررامي بقضررايا فرري الخررارج مررن قبررل الهياكررل العمومّيررة، يؤخررذ، باإلضررافة إلررى ذلررك، بعررين  1

للمحرامين مردى إلمرام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّيرة  ضمن  ذا المعيار الفرعي دورات تكوينّيةاالعتبار 



9 

 

 لمّية والمشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة إلثبات الشهائد الع

 مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

 تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم  : بالنسبة للمعيار الثالث

 نقاط( 00خالل الثالث سنوات األخيرة )

ممومي خمالل المثالث نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكمل ع 00بصفة آلية  تسند -
 (.10ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) سنوات األخيرة

  إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع

 اة من قبل الهيكل العمومي.الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممض

  4نقطة 000من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى  
 

 والتقييم: تحسير أعمال لجنة الف: 2404
 العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:تتّم عملّية التقييم وترتيب  

                                                                                                                                                         

المحرررامي المترّشرررح بلغرررة المحكمرررة المنشرررورة أمامهرررا القضرررّية أو اللغرررة المتفّرررق عليهرررا فررري العقرررد أو عنرررد االقتضررراء اللغرررة 
ضررافة إلررى  ررذا المقرراييس، انضررواء المحررامي فرري شرربكة مهنّيررة دولّيررة اإلنجليزيررة. ويمكررن، كررذلك، األخررذ بعررين االعتبررار إ

 لمكاتب محاماة من عدما.
 



11 

 

  علمى أسماس المعطيمات  هماوترتيبالعمروض تقيميم  التقييمتتولّى لجنة الفتح و - 
الممضمماة والمبّينممة بعرضممه وبقيممة المالحممق المنصمموص عليهمما بملممف طلممب 
العممروض المدعومممة بالمؤيممدات  وطبقمما للمعممايير والمقمماييس المعلنممة بكممّراس 

 الشروط.

تضممّمن اللجنممة أعمالهمما بتقريممر لتقيمميم العممروض ممضممي مممن قبممل كافّممة  -

 .افة صفحاتهأعضاءها بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على ك

بعمد االنتهماء  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيمة يتولى   -

 4من هذه األعمال توجيمه تقريمر تقيميم العمروض )نسمخة أصملّية ورقّيمة و

نسممخ رقميممة( إضممافة إلممى أصمممول العممروض ويكممون مصممحوبا بممممذّكرة 

اللّجنمة إلمى  الممدير العمام للمركمزتقديمية لطلب العروض ممضاة من قبمل 

المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي في أجل أقصماه 

 يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الالّزمة عليها.  30

مكن بمالتوازي ممع همذا إرسمال الملمف كمامال علمى العنموان اإللكترونمي يو

  @pm.gov.tnhaicopالتالي 

 

 :تعيين المحامي: 05الفصل

تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكمام 
مراقبتهما علمى  3014جانفي  28والمؤّرخ في  3014لسنة  464من األمر عدد  4الفصل 
من كممد تتأّوشفافيتها. وقيتها صممدامووترتيممب العممروض لمنافسة الى ء إللجواءات اجرإشرعّية 

قبممل الهيكممل من المعتمممدة  التقيمميمايمميس مقمطابقممة من بممت تتثّلشممروطها. ولة بممولمقالصبغة ا
 وط وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء. لشراس اكّرت لمقتضياالعمومي 

كممز المر المحممامي إلممىوبعممد االنتهمماء مممن هممذه األعمممال، توّجممه اللجنممة المممذكورة قممرار تعيممين 
 المعني لتنفيذه. الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

 

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:06الفصل 
وجوبما نتمائج المدعوة إلمى المنافسمة  المركز الموطني للتكموين المسمتمر والترقيمة المهنيمةينشر 

واسم المتحصل على عقمد اإلنابمة علمى لوحمة إعالنمات موجهمة للعمموم وعلمى وموقمع المواب 
 ويوجه هذا اإلعالن إلى الهيئة الوطنّية للمحمامين ويمتّم إعمالم بقيمة الخاص به عند االقتضاء.

بطريقممة تعطممي  أو المادّيممة المشمماركين الممذين لممم يممتّم تعييممنهم بهممذه النتممائج بكممل وسمميلة مادّيممة
 .تاريخا ثابتا

يمكممن الطعممن فممي قممرار اإلسممناد الصممادر عممن اللجنممة المختّصممة للمتابعممة والمراقبممة المحدثممة 
 3014لسممنة  464مممن األمممر عممدد  4بالهيئممة العليمما للطلممب العمممومي طبقمما ألحكممام الفصممل 

  لدى المحكمة المختّصة.  3014جانفي  32والمؤّرخ في 
يجممب علممى المحممامي إمضمماء العقممد المحممرر باللغممة العربيممة طبممق النممموذج المصمماحب لهممذا. 

mailto:haicop@pm.gov.tn
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ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقمع 
 نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 

ئه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضا
 الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

المشاركة في عقود يحرم من نهائيا لإلنابة  هوقع إختيار الذيإال أّنه، في صورة نكول 
إعالمه  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10بوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة )بق
تقريرا خاصا في المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وفي هذه الحالة يقّدم 

الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان 
ض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم المحامي من المشاركة في طلبات العرو

 الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 
في وذلك لنيابة  ء عقد امضاإ المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةيتولى 

د عقد سناببطاقة إللجنة ة افااموعليه يتعين وللجنة   قرار ايخ تبليغ رمن تام ياأجل سبعة أ
 ص بالعقد.لمنصوت والمعطيات البيانااتتضمن النيابة 
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 المالحق
 وثيقة التعّهد:  0ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

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

المركز الوطني تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
 صاحب طلب العروضللتكوين المستمر والترقية المهنية 

: تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية 5ملحق عدد 
 من كّراس الشروط 4المنصوص عليها بالفصل 

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

لدى المحاكم و سائر الهيئات  المركز: التزام المحامي بنيابة 7ملحق عدد 
 القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية

: التجربة العامة للمحامي المباشر  )من تاريخ الترسيم إلى 8ملحق عدد 
 تاريخ فتح العروض(

الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة : 9ملحق عدد 
 الستكمال الخبرة و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة4

لدى  : قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية00ملحق عدد 
 ) بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام( المحاكم خالل الثالث سنوات    األخيرة

و المركز الوطني ، المباشر : عقد النيابة المبرم بين المحامي00لحق عدد م
 4للتكوين المستمر والترقية المهنية
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 0ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد 
 )االسم واللقب والصفة(....................................................... إني الممضي أسفله -
 ..........................................................ولحساب:................المتصرف باسم  -
 444444444444444444444444444لسنة المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: .................. -
 ....................ذكر العنوان بالكامل(..................................)المعّين محل مخابرته بـ -
 بصفتي : ......................................................................................... -

 والمكّونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة المحامي: وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها
 ملف طلب العروض. (1) 

 وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلتزام.( 3) 
 عقد النيابة.( 2) 

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

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحفّظ.1 
االجرة رة أعاله، مقابل ( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكو3

  المحددة طبق بنود العقد .
من تاريخ   أيام 10( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها 2

 اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد.
ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول  يوما (020)( اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة 4

 العروض.
فإنه  ( أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي صورة ثبوت خالف ذلك،0

 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.يتم 
 

المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة  ةالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنييدفع 

.. تحت عدد: ..................وتحويلها إلى الحساب المفتو  بالبنك أو البريد: ....................
 ....... )ذكر الهوّية البنكية أو البريدية(.....................................

 في......................حرر بـ .................. 
 ()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
 : اليوم/ الشهر/ السنة..................................................االستئنافتاريخ الترسيم في قسم 

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

 .............................موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونّية: .... عنوان
 .................................................................................... لهاتف:..........ا

 ......................................................................العنوان اإللكتروني للمحامي 
 رقم المعّرف الجبائي.................................................................................. 

 
 .......................الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب والصفة(.................

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

 
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ...............................................................................................................إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 

 .............................................................بتاريخ...........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
المركز الوطني للتكوين المستمر تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروضوالترقية المهنية 

 
 

 ................................................................................................................إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ...........................................بتاريخ........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد.

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

المركز الوطني للتكوين )أصّر  على شرفي أّني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 (المستمر والترقية المهنية

 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفممق 1222لسممنة  1240طبممق أحكممام األمممر عممدد  المركممز)وفممي صممورة القيممام بممإعالم 

يوّضمح بدقّمة تماريخ ذلمك أو اإلدالء  المركمزنسخة من مكتوب اإلعمالم مؤّشمر عليمه ممن قبمل 

 بعالمة البلو  عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5عدد  ملحق

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 ...............................................................................................................إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 ...........................................................بتاريخ .........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

في إحدى حاالت المنع المنصوص عليهما بالمرسموم الممنّظم  لست، ي نأصّر  على شرفي أنّ 

 لمهنة المحاماة.

وجد في إحمدى الحماالت المنصموص عليهما بمالفقرة األخيمرة ممن الفصمل أال  يكما أصّر  أّنن

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض

 
 

 ................................................................................................................إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

 ....................................................................................................لمعّين محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( ا

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

بما في ذلك التجربة  أصّر  على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هذا العرض
 العاّمة.

تحّمل مسؤولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة وأ
 بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها مّني لمّدة تتجاوز عشرة أّيام.

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عدد 
 

 التزام المحامي 
لدى المحاكم و سائر  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةبنيابة 

 الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية
 

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

 ألتزم بإنجاز المهّمة كما أقّر بصحة كاّفة المعلومات الواردة بهذا العرض:و

 
 سم واللقب اال

 
 الترسيم

 
 محل المخابرة

 

 إمضاء المحامي 
 

 
 
 
 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8ملحق عـدد 
 التجربة العامة للمحامي المباشر 

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 
 

 

  االسم واللقب

 
 

 

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنّية للمحامين  وتاريخه 

 

 )اليوم/ الشهر/ السنة( * االستئنافتاريخ الترسيم بقسم 
 

 

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

 

 محل المخابرة
 
 

 

 4نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 :9ملحق عـدد 
و الدراسات  الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة 

 4والمقاالت والبحوث المتخّصصة
 ع ر الشهادة / الدورة/ المقال العلمي السنة

 الشهائد العلمّية

  
 

0 

  
 

2 

  
 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
  

 
0 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

 استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين الدورات التكوينية و شهائد
 

  0 

  2 

  3 

 الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة4 ) ذكر الميدان المطلوب أو المشابه(

  0 

  2 

  3 

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

 إمضاء وختم المشارك()

 4يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية  
  يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلّة العلمّية وسنة النشر4 
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 )يتعلّق باختيار محامي ذو تكوين عام(            00ملحق عدد 
 

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

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 4444444444444444444444444444444444سنة 

    

    

    

    

 سنة 4444444444444444444444444444444444

    

    

    

    

 سنة 4444444444444444444444444444444444

    

    

    

 
 إمضاء  وختم المترشح

 

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

يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمةة مةع الهيكةل العمةومي أو شةهادة حسةن إنهةاء مهّمةة تكليةف 

 ممضاة من قبل الهيكل العمومي4
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 00ملحق عدد 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر  
والترقية المركز الوطني للتكوين المستمر و

المهنية
 

 
 
 

 
 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمّثل مهمة: 

والمعين محل  .................................................................األستاذ ......... 
 ............................................................................................مخابرته

والقيام بجميع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية طبق هذه االتفاقية في نيابة 
سواء في لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  والدفاع عنه اإلجراءات القانونّية في حقه

 1003نهج فلسطين  23والكائن مقره االجتماعي بـ تونس أو كذلك خارجها عند االقتضاء
 البلفدير، تونس.

 التشريع والتراتيب المطّبقة بالعقد::  2الفصل 

كما يخضع صاحب العقد  .تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
 .ن الجبائي والضمان االجتماعيالميداوأعوانه إلى التشريع الساري المفعول في 

 : األتعــاب: 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جملّية 
جزافّية طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة 

دون تلك نشر القضايا والمصاريف المكتبّية ومعاليم الطوابع الجبائية،  والتي تشمل معاليم
 المتعلّقة باستخراج األحكام.

 

( قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية 04) أربعةقضية كحد أدنى و (02)يتم تجميع 
 واحدة في صورة توفر الشروط التالية:

 نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو  القضايا في

 السبب أو المادة.

  القضايا أو األذون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو

 سهولة معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

إذا ما تبين له ان المحامي قد بذل  للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية،يمكن 

، أن يسند  العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها

وذلك بعد استكمال  له منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين

للجنة المختّصة للمتابعة مسبقا على ا جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع الملحق

لمنحة ضمن السقف والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه ا

 المحّدد للمحامي.
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 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 

والمهنية، لمسؤولية المدنية يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضّية.  ساري

العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم  صاحب كما يجب على المحامي

المتعلّق بآخر قضية ُمتَعه د بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم 

 حق في الغرض عند االقتضاء.اضافتها بمقتضى مل

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية 

 .تعّهد بها المحامي

ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر 

 قضية يتعهد بها المحامي.

المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية ن المعنّية من قبل وإذا تم إعالم شركة التأمي

قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول  المهنية

مع اإلعالم بالبلو  أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي 

تم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه التعاقدّية، ي بالتزاماتهلم يف  المعني

ا إالّ بشهادة في الغرض يسلّمها المركز الوطني للتكوين الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغي

 .المستمر والترقية المهنية

المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية : االلتزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 

  :المهنية

بتوفير الظروف المالئمة  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يلتزم - أ

إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول 

مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل 

ا بمذكرة توضيحية تلخص وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوب

 المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.معطيات الملف وطلبات 

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

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

المركز نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة  عدم - ت

 .الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

 

كشف المعطيات المالّية للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ال يمكن  - ث

رة األولى من والمؤيدات العلمّية المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طبق أحكام الفق

 3014جانفي   28المؤّرخ في  3014لسنة  464من األمر عدد  10الفصل 
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المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى 

 المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

 
 االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي: : 6الفصل 

  

 يلتزم المحامي بما يلي:

قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية المستوجبة وفي صورة  -

الرفض غير المبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من 

( 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 

رفضه بقبوله المهّمة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاريختحتسب من 

 ( أيام عمل.10)

تقريرا في  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةوفي هذه الحالة يقّدم 

تضّمن مقتر  حرمان الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين ي

المحامي من المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن 

 وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 

بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائّية.

المركز الوطني كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  حضور -

كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ  للتكوين المستمر والترقية المهنية

 انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة.

المركز الوطني حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه  للتكوين المستمر والترقية المهنية

 فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

 ولهذا الغرض،
دعوته كتابيا سواء عن طريق المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يتولى  

لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حّيز الفاكس أو البريد اإللكتروني 
 زمني معقول.

مقابل وصل تسلّم، من مشروع  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةتمكين  -

بمالحظات  المركزالعريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

خ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاري

 .ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
تولى .تتحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد يتّم خالص صاحب العقد عن طريق:

 للمركز.المالّية  الشؤون إدارة الخالص:
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 :: شروط الخالص 8الفصل 
 :دفع قسط أّول على الحساب  1.2

من أتعاب القضّية المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز  % 10تسند نسبة  
منح صاحب العقد هذا القسط إال في للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية 

 صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به. 
 تقديم مذكرة األتعاب:  - 3.2

للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته 
 بمذكرة خالص أتعاب.

 :ت تسديد المستحقا  -  2.2

من نسخة من شهادة في  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةيتّم تمكين  -

الحبطة   الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق خالص معاليم

مسؤوليته المدنّية وما يفيد سالمة وضعّيته الجبائّية و قيامه بتأمين  والتقاعد للمحامين

 وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.

يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون  -

 .مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم مذكرة األتعاب( يوما من تاريخ إستالم 40)

وفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي 

  يلي انتهاء األجل المذكورة أعاله،

وكذلك أجر عدول التنفيذ المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية تحمل على  
 أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

مصاريف التنقل المتعلّقة  المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةكما يتحّمل  

التي حيث عّينت محّل  باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات

في حدود كلم  20عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض  مخابرتهم

بملّف اإلنابة وذلك طبقا للتعريفة  المتعّهدحاالت التنقل الفعلّية والثابتة للمحامي، شخصّيا، 

بالتجارة المؤرخ في  والوزير المكلفالمنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل 

 .3016أفريل  33

المركز الوطني للتكوين المستمر  وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل

بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة حصرّيا في حدود أّيام المهّمة دون سواها  والترقية المهنية

 بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

بالنقل واإلقامة في الخارج وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة 

موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 

من هذا العقد المتعلق  02وذلك بصرف النظر عن الفصل عدد  464من األمر عدد  04

 باألتعاب.
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خالصها على أساس  المركزإالّ أّنه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي ، يتولى 
فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك 

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

 تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.
ورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي من قبل وفي ص

فيتولى صاحب  اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
العقد مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنّية وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 لتصريح بالحكم.دون سواه وا
 : تنفيذ العقد : 00الفصل 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث أمر طارئ  11تغيير المحامي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل  للمركز

 أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته.
بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة  المركزهذه الصورة يجب علي المحامي إعالم  و في

 إلى أي محام أخر.
بخالف الحاالت المنصوص عليها  و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد(

المركز الوطني للتكوين المستمر يّتخذ  أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة 11بالفصل 
تعيين محام )ين( أخر ضمانا الستمرارية  المستوجبة بهدفاإلجراءات والترقية المهنية 

 464من األمر  0عن المهّمة تطبيقا للفصل  ق العام عوضا عن المحامي المتخليسير المرف
 .3014لسنة 

تطبيق المّطة األولى من الفصل في هذه الصورة األخيرة  المركزعلى  كما يجب 
 السادس لهذا العقد.

 :العقد :فسخ 00الفصل 
 ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:   2مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 ،امي أو اإلحالة على عدم المباشرةوفاة المح -

المركز عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي هذه الصورة يوجه له  -

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول  الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محّدد ال يقّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ 

تطبيق المّطة األولى فسخ العقد و للمركزتبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا األجل، يمكن 

 من الفصل السادس لهذا العقد.

إخالل صاحب العقد  ن المستمر والترقية المهنيةالمركز الوطني للتكويإذا ثبت لدى   -

في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير  المركزبالتزامه وإهدار حق 

بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد 

 .وانجازه

المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها  ويتولى
 4مركزكتابّيا من قبل ال
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تغيير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في صورة قرار  :03الفصل 
صاحب العقد دون وجود مبررات قانونّية أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضّية ال زالت جارية، 

تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من  ي هذه الحالة،فف
المؤّرخ في  3011لسنة  42من المرسوم عدد  40هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 3011أوت  30
 

 : الحفاظ على السرية04الفصل 

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

 
 : النزاهة05الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول 
 .ضارب المصالحلألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وت

 
  :  فّض النزاعات: 06الفصل 

في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا 
مكاتبة اللّجنة المحّدثة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية   الغرض يتولى أوال
 3014جانفي   28مؤّرخ في  3014لسنة  464( من األمر عدد 4بمقتضى الفصل )

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم 
والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها القترا  تسوية 

 لحّية أو تقديم مقتر  أخر لفض الخالف.ص
وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع 

 المعروض عليها بالحسنى.  

دون فصل الخالف ودّيا،  المركزوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 
ت القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه فيمكن للطرف األكثر حرصا لمواصلة اإلجراءا

 لدى المحكمة المختّصة.
 

  : مصـاريف التسجيل : 07الفصل 
 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.

 
 :: صحة العقد08الفصل 

ئه من قبل المدير العام للمركز الوطني للتكوين  يكون هذا العقد نافذا إال بعد إمضاال
 .المستمر والترقية المهنية
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 : محلّ المخـابرة:09الفصل 
عّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

عن ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطرف اآلخر أو كذلك 

 طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.
 

 حــّرر بـ444444444 في 444444444444444444
 

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي        المركز الوطني للتكوين  
                المستمر والترقية المهنية 

                                                                                           

                                                               
 

 

 
 


