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 :ّطلبّالعروضموضوعّ :1ّّالفصل

ل موضوع طلب العروض في اختيار محاٍم مباشر
ّ
مرّسمين ـ، من بين الواحدة للمحاماة مهنيةأو شركة  واحد يتمث

ةنيابة محامين، لـبجدول ال هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 افي حقه القانونّية جميع إلاجراءاتالقيام ب و شركةّالد 

 ـألاحك تقتضيهسائر الهيئات القضائية وفق ما  محاكم وـلدى ال هاـالدفاع عن و
ّ
  .الجاري بها العمل شريعيةام الت

 .الالتزامات املحمولة على الطرفين املتعاقدين يبّين عقد النيابة بدقة الحقوق و و

ّ:ّمشاركةـشروطّال :2ّّالفصل

 : مشاركة في طلب العروضـيمكن ال

 ّمرسمين بجدول الـمحامين لدى ـمين الللمحا
 
 .في تاريخ صدور طلب العروضّعقيبالت

 و

 ة للمحاماةمهنيّ ـللشركات ال. 

ى بالنفاذ ـمحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن الـال تجوز مشاركة ال
ّ
مباشرة بمقتض ى قرار تأديبي بات أو محل

إلغاؤه من قبل املحكمة املختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ ألاقص ى لقبول العاجل ما لم يتّم 

 .(1)العروض

 التراتيب الجاري بها كما ال يمكن مشاركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها بالتشريع و

رئيس الهيكل العمومي أو  العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب املصالح املرتبطة بالعالقة املباشرة بين املحامي و

                                                             

الفرز املحدثة  لجنة الفتح و)إن التثّبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة املهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي   1

جنة املختّصة ملراقبة وإنما يندرج ضمن  ، و(للغرض
ّ
متابعة نيابة املحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو  صالحيات الل

ق بضبط  1114جانفي  18املؤّرخ في  1114لسنة  764من ألامر عدد  16رئيس الفرع الجهوي املختّص، عند الاقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 
ّ
املتعل

 .ات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية وإلادارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةإجراء شروط و
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سيير أو املداولة أو تلك التي يكون فيها املحامي أو أعضاء الشركة املهنّية للمحامين قد قبل  بأحد
ّ
أعضاء هياكل الت

 .من مرسوم املحاماة 31خر على معنى الفصل آي مانع أو أأّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها 

ّ:ّمشاركةـةّالكيفيّ  :2ّّالفصل

ضمن شركة مهنية  أو (1) منفردا أو في إطار اتفاقية الشراكة مشاركة في طلب العروضـمباشر الـيمكن للمحامي ال

 .للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل

ّ:ّتوزيعّطلبّالعروضّإلىّحصص :2ّّالفصل

 : موّجه إلى جميع (2) قسط وحيد يتكّون طلب العروض من

 في تاريخ صدور طلب العروض التعقيبمين الـمرسمين لدى محاـلا 

 و

 ال 
ّ
 .ة للمحاماةمهنيّ ـركات الش

ّ:ّسحبّملفّطلبّالعروض :5ّّالفصل

منافسة ـنص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى ال شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةرسل ت

ام على ألاقل قبل تاريخ إلاعالن عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة ـأيّ  3للمحامين إلى الهيئة الوطنية 

(https://avocat.org.tn  .) 

مترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية ـيتولى ال و

(www.marchespublics.gov.tn) مذكور ـموقع الـموجودة للغرض على الـبعد أن يتم تعمير الاستمارة إلالكترونية ال .

باإلضافة إلى ذلك، تسحب كراس الشروط  و. كما يمكن سحب كراس الشروط من موقع الهيئة الوطنية للمحامين

ؤون إلادارّية بشركة الّد من  بدون مقابلو  مباشرة
ّ
من مقّرها الكائن  راسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةمصلحة الش

 .1111نهج إبن شرف البلفيدير تونس  51بـ 

                                                             
و اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض املشاركة و وضع جميع امكانياتهم املهنية السداء الخدمات أاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين يقصد بتلك الاتف  1

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

 .من الهيئة الوطنية للمحامين

 .يتّم وجوبا إسناد ملحاٍم مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهيكل العمومي لدى املحاكم  2

http://www.marchespublics.gov.tn/
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ّ:ّةّالعروضـصلوحيّ  :6ّّالفصل

موالي ـابتداء من اليوم ال( يوما 111)عشرون يوما  مشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها ملدة مائة وـيصبح ال

 .للتاريخ ألاقص ى املحدد لقبول العروض

ّ :7ّّالفصل
 
ّ:ّمالحقّملفّطلبّالعروضّوضيحاتّّوالت

أيام من تاريخ نشر إلاعالن عن طلب ( 11)يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة 

 . العروض

ـــمالحظـمتصلة بالـالتوضيحات ال ات وــــــــــــملف طلب العروض، عند الاقتضاء، يتضّمن إلاجابـيتّم إعداد ملحق ل و ات ــــــ

( 15)يوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز خمسة  مترشحون، وـالاستفسارات التي يطلبها ال و

ذلك عبر البريد إلالكتروني للمحامي أو للشركة املهنية للمحاماة  أيام قبل التاريخ ألاقص ى املحدد لقبول العروض و

 764عدد من ألامر  4املشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل املبّين في الاستمارة إلالكترونية لسحب كّراس الشروط 

ق بضبط شروط و 1114جانفي  28ؤّرخ في امل 1114لسنة 
ّ
إجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية  املتعل

 .التحكيمية التعديلية و العسكرية و إلادارية و الهيئات القضائية و لدى املحاكم و

معطيات التكميلّية إلى املترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد ـمي، عند الاقتضاء، اليوّجه الهيكل العمو 

قبل انتهاء أجل تقديم العروض قبل آخر أجل لتقديم ( 11)مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة 

 .ةالجوهري املعايير الفنية و العروض على أال تمس هذه املعطيات التكميلية بالخاصيات و

ّ:ماليةّـالضماناتّال :8ّّالفصل

قة بتنظيم الصفقات العمومّية
ّ
 .يعفى املشاركون من تقديم الضمانات املالية التي تقتضيها التراتيب املتعل

ّ:الطعنّفيّكراسّالشروطّ :9ّّالفصل

لسنة  764لألحكام الواردة باألمر عدد مضمنة بكراسات الشروط مخالفة ـر البنود الـيمكن لكل مشارك محتمل اعتب

بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل  من نفس ألامر 17محدثة بالفصل ـاللجنة اليتظلم لدى  أن 1114

ب ــــــــــــــعن طل إلاعالناريخ ـــــــــــــــــــــمن ت أيام( 11)في أجل أقصاه عشرة  الالزمةمؤيدات ـمدعما بال ت والاخالال ه ـيبين في

 .أيام( 11) ةعشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالتفي  أيام( 5)إلى خمسة  ألاجليخفض هذا  العروض و
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 .العمومي املعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلبمّجرد توصّ  و اللجنةتحيل 

 يمكن 
ّ
ا إذا كان ى البت نهائيّ حت إلاجراءاتمعروض عليها أن تأذن بتعليق ـقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم ال جنةلل

 .مطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرهاـال

عمل من تاريخ توصلها بإجابة  أيام (11)قرارها في أجل أقصاه عشرة  محامينـمتابعة نيابة ال لجنة مراقبة وتتخذ 

 .إلاجراءاتفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق  املطلوبة و إلايضاحات والعمومي مرفقة بجميع الوثائق  الهيكل

ّ:ّطريقةّتقديمّالعروض :10ّّالفصل

 . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

ن العرض الفني و من هذا الكّراس في ظرفين منفصلين ( 11)مبّينة بالفصل ـجميع مؤيداتها ال الوثائق إلادارّية و ُيضمَّ

2022ّلسنة2ّّّعددالّيفتحّطلبّعروضّ: " يكتب عليه عبارة ن يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم وـمختومي و

ةابةّينمحاٍمّلّمتعلقّبتكليف هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ".شركةّالد 

مؤيدات عن طريق البريد مضمون ـجميع ال الوثائق إلادارية و محتوية على العروض الفنية وـتوّجه الظروف ال

م مباشرة إلى مكتب الضبط املركزي ال
ّ
شركة الّدراسات و الّنهوض تابع لـالوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسل

 . مقابل وصل إيداع بتونس الجنوبّية

مها في مكتب الضبط املعّين للغرض ثّم و
ّ
في مرحلة ثانية تسّجل في الدفتر الخاص بقبول  تسّجل الظروف عند تسل

 .يجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها صولها و العروض حسب تاريخ و

 : يقص ى آلّيا

  عرض ورد بعد آلاجال كّل. 

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد. 

 .ال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من ألاسباب املطالبة بتعويض و

 .ـملحقة بكراس الشروطيجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج ال
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نةّللعرضـالوثائقّال :11ّّالفصل ّ:ّمكو 

 : متضّمن للعرض الوثائق التاليةـأن يحتوي الظرف ال يجب

ّمطلوبةـالعملياتّالّبيانّالوثيقة

 مشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخـإمضاء ال ختم و و 5إلى  1مالحق من ـتعمير الّالاداريةّالوثائق

ةّالوثائق ّالفني 

ّّاملعتمدة ّتقييمفي

ّ:العروض

ختمها في آخر  إمضاؤها و مضمنين بكراس الشروط وـال 11إلى  6مالحق من ـتعمير ال

 .مؤيدات عند إلاقتضاءـتقديم ال الوثيقة مع بيان التاريخ و

مباشر أو مجمع ـال محاميـلمزمع إبرامه بين اـختم مشروع عقد النيابة ال امضاء و

شركة الّدراسات و  اة من جهة، ومهنّية للمحامـلشركة الاأو مباشرين ـمحامين الـال

 من جهة ثانية مع بيان التاريخ الّنهوض بتونس الجنوبّية

ل :ّمالحظة
ّ
ه يمكن للجنة قصاء العرض إل عند فتح العروض موجبا 1ملحق رقم ـعدم تقديم ال يمث

ّ
غير أن

و . باستكمال وثائقهم في أجل معّين (ين)الـمعني ( ين)بالنسبة لبقّية الوثائق إلادارّية أن تطالب العارض 

 .تقص ى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في آلاجال الـمضبوطة

ّ:ّفتحّالظروف :12ّّالفصل

تقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من  لجنة خاصة بفتح و شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةتحدث لدى 

 .قبل إلاعالن عن طلب العروض الّرئيس الـمدير العام

منافسة لفتح الظروف ـمحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى الـمكان الـال تعقد جلسة فتح العروض في التاريخ و و

 .الفنية محتوية على الوثائق إلادارية وـالظروف ال الخارجية و

 .رةمبّر ـتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت الاستثنائية ال و

 ل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من ألاسباب ال
ّ
كما ال . يسمح للحاضرين املشاركين بالتدخ

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

 العروض الواردة في آلاجال القانونية املحّددة لقبول العروض 
ّ
 .ال تفتح إال

ذلك بفتح الظرف الخارجي للعرض  سلسل الزمني لتاريخ قبول العروض ويتّم الشروع في عملّية الفتح طبقا للت -

 .مطلوبةـالتثّبت من وجود كّل الوثائق إلادارّية ال و

 .مطلوبة دون تعدادهاـالاقتصار على التصريح بوجود الوثائق ال محتوي على العرض الفّني وـفتح الظرف ال -
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ّ:ّصيغّالرجوعّفيّتقديمّالترشحاتّضبطّآجالّو :12ّّالفصل

حه في طلب عروض أن يسحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقّدم مباشرة إلى 
ّ

يمكن للمحامي الذي قّدم ترش

يوما ( 11)أو عن طريق البريد مع إلاعالم بالبلوغ في أجل أقصاه عشرة  شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّية

 .ة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةشركمن تاريخ آخر أجل لقبول العروض املعلن عليه من قبل 

 .يبقوا ملزمين بها بانقضاء هذا ألاجل، تؤخذ بعين الاعتبار عروضهم في أعمال التقييم، و و

ه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء ألاجل ال
ّ
ح للجنة الـمذكور إال بمطلب معلل يقّدمه الـغير أن

ّ
مختّصة ـمترش

محامي أو شركة ـفي صورة تراجع ال و. موافقة عليهـبهدف ال 1114لسنة  764ألامر  من 17منصوص عليها بالفصل ـال

مشاركة في طلبات ـبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من ال متعهدون في اطار اتفاق شراكة وـمحامون الـمحاماة أو الـال

الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد تحتسب، حسب ( 02)مّدة سنتين ـالعروض التي تنظمها كّل الهياكل العمومية ل

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من تاريخ محّدد لذلك في الفقرة ألاولى من هذا الفصل أو من ـألاجل ال

 .أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه( 11)مّدة تجاوزت عشرة ـقبل الهيكل العمومي الذي بقي دون رّد ل

ّ:ّتقييمّالعروض :12ّّالفصل

جنة الخاّصة ال
ّ
 :من هذا الكّراس، تقص ى اللجنة وجوبا  12مشار إليها بالفصل ـبعد فتح العروض من قبل الل

مستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها للتقييم ـمالحق الـالعروض التي لم تتضّمن إحدى ال -

 .الفني

-  
ّ
 .مزّورةها ـكل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أن

ى أحد ال -
ّ
مشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في إطار فردي أو ـالعروض التي يتول

 .مجّمع

 
ّ
مشاركين الذين لم يقّدموا ـتقييمها أن تدعو كتابّيا ال جنة الخاّصة بفتح الظروف ويمكن، عند الاقتضاء، لل

أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح  17مام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز مؤيدات املطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتـال

معني بطلب العروض ـذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط الهيكل العمومي ال الظروف و

 .مشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواهاـمساواة بين الـحتى ال تقص ى عروضهم بشرط احترام مبدأ ال
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ن تودع أعلى  septs.boc@topnet.tn: كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد الالكتروني بالعنوان التالي

يعتمد في هذه الحالة تاريخ إلارسال  و. و ارسالها عن طريق البريد السريعأألاصول، الحقا، بمكتب الضبط 

 .الالكتروني

ة ــــمراقبـتأديبّية، فإّن استبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة الهم عقوبات ـن الذين صدرت في شأنـمحاميـبخصوص ال و

 يتعلق بضبط شروط و 1114جانفي  18مؤّرخ في  1114لسنة  764محدثة بمقتض ى ألامر عدد ـمتابعة الـال و

ة في وضعّياتهم الالهياكل العمومية لدى املحاكممحامين بنيابة ـإجراءات تكليف ال
ّ
بالتنسيق  مهنيةـ، بعد التثّبت بدق

جانفي  18مؤّرخ في  1114لسنة  764من ألامر عدد  15مقتضيات الفصل ـمع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا ل

1114. 

  و
ّ
ى هذه الل

ّ
 : التالية منهجّيةـللترتيبها حصريا وفقا  جنة عملّية تقييم العروض وتتول

ةّتقييمّالعروضّال :1.12ّ قةّبإختياّرمحامّذّوتكوينّعامـمنهجي 
 
ّ:ّمتعل

ةّالتاليـــــةّفـــــيّصـــــورةّرحبـــــةّالهيكـــــلّالعمـــــوميّفـــــيّاختيـــــاّرمحـــــامّ ّ-ّأّ ّوشـــــركةّمهنيـــــةّأتعتمـــــدّاملعـــــاييّرالحصـــــري 

 :صةّللمحاماةّحيّرمتخصّ 

ّمسندـالعددّألاقص ىّالّمعاييّرالفرّزّالعدد

مرّسمين ـمهنّية للمحـــــامين الــــــالتجربـــــة العامـــــة للمحـــــامي أو ألعضـــــاء الشـــــركة الـــــ 1

 (تعقيب) مطلوب ـبالقسم ال

 نقطة 61

 نقطة 31 مؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرةـال 1

محاكم خالل الثالث سـنوات ـمحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى الـتجربة ال 3

 ألاخيرة

 نقطة 11

ّنقطة100ّّمجمــــــوعّالعـــــامـال

ّ:ّإسنادّألاعداد ّ-ّبّ

 ّأوّألعضاء ّللمحامي ّالعامة ّّالتجربة ّاملطلوب ّبالقسم ّللمحامين ة ّاملهني  ّ)تعقيب)الشركة )60ّ

 (:نقطة

 (.تعقيب)مطلوب ـنقطة بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم ال 11تسند  -
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مشاركة للمرسمين في ـاب الــــــــــــمنافسة على فتح بـفي صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى ال -

لب العروض تحتسب الخبرة العاّمة في ذات القسط أو نفس ط( سنوات 5أكثر من )التعقيب 

مشار إليه في ـمعني في القسم املرّسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي ألاقص ى الـللمحامي ال

 .الجدول 

مة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في القسم ـإلثبات التجرية العاّمة، يقّدم ال
ّ
مترشح شهادة ترسيم مسل

 (تعقيب)معني ـال

 التّـال ةّللمحاميمؤه  ّ(:نقطة20ّ)التكوينّالستكمالّالخبرةّّوّالعلمي 

ة ّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانوّنّشهادةّدكتوراهّمرحلةّثالثةّأّوشهادةّاملاجستيرّالشهادةّالعلمي 

ّنقاط10ّّنقاط5ّّمسندـالعددّال

ورات التكوينّية محامي تسند ألاعداد بحسب عدد الّد ـإضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها ال

 :التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي

نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة في إطار  15تسند بصفة آلية  -

معهد ـمهنّية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الـمستمّر إلستكمال الخبرة الـدورات التكوين ال

 (.11) نقاط يبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة للمحامين وعلى ألا 

لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل ( 11)تسند نقطة واحدة  -

 .(1)(15)يبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط  الدولّية للمحامين و

مترشح نسخة مطابقة لألصل ـمحامي الـذه الدورات، يقّدم المشاركة في هـال إلثبات الشهائد العلمّية و

 .معنيةـمشاركة في الدورة الـكذلك شهادة ال من شهادة العلمّية و

 ةّلدىّالـتجربةّال  :ّ(نقاط10ّ)محاكمّخاللّالثالثّسنواتّألاخيرةّـمحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي 

                                                             
ــق ألامــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل العمومّيــة، يؤخــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، بعــين الاعتبــار ضــمن هــذا املع  1

ّ
يــار الفر ــي عنــدما يتعل

ــح بلغــة املحكمــة املنشــورة أم
ّ

امهــا القضــّية أو اللغـــة دورات تكوينّيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة الهياكــل الدولّيــة للمحـــامين مــدى إملــام املحــامي املترش

ــافة إلـــى هـــذه املقـــاييس، انضـــواء املحـــامي أو شـــركة . املتّفـــق عليهـــا فـــي العقـــد أو عنـــد الاقتضـــاء اللغـــة إلانجليزيـــة ويمكـــن، كـــذلك، ألاخـــذ بعـــين الاعتبـــار إضـ

 .املحاماة في شبكة مهنّية دولّية ملكاتب محاماة من عدمه
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 نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات ألاخيرة و 15بصفة آلية  تسند -

 (.11)يبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة 

مبرمة مع الهيكل العمومي ـمحامي نسخا من عقود إلانابات أو الاتفاقيات الـإلثبات هذه إلانابات يقّدم ال

 .ممضاة من قبل الهيكل العموميأو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف 

لةّعلىّالعددّالفنيّألادنىّـالّتقبلّإالّالعروضّال ّنقطة100ّمن60ّّمتحص 

 :ّالتقييمّسيّرأعمالّلجنةّالفتحّو :2.12ّ

 :ترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي تتّم عملّية التقييم و

 ى لجنة الفتح و
ّ
املبّينة بعرضه وبقية  على أساس املعطيات املمضاة وترتيبها  التقييم تقييم العروض و تتول

املقاييس املعلنة بكّراس  طبقا للمعايير و املالحق املنصوص عليها بملف طلب العروض املدعومة باملؤيدات و

 .الشروط

 ة أعضاءها بأسمائهم و
ّ
مؤشر  صفتهم و تضّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممض ي من قبل كاف

 .صفحاته على كافة

  نسخ  7نسخة أصلّية ورقّية و)يتولى الهيكل العمومي بعد الانتهاء من هذه ألاعمال توجيه تقرير تقييم العروض

رة تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبل رئيس  إضافة إلى أصول العروض و( رقمية
ّ
يكون مصحوبا بمذك

جنة املختّصة للمراقبة و
ّ
يوما  11الهيئة العليا للطلب العمومي في أجل أقصاه املتابعة ب الهيكل العمومي إلى الل

زمة عليها
ّ
 . من تاريخ فتح العروض إلجراء املراقبة الال

  haicop@pm.gov.tn : يمكن بالتوازي مع هذا إرسال امللف كامال على العنوان إلالكتروني التالي و

ّ:ّمحاميّأّوشركةّمحاماةـتعيينّال :15ّّالفصل

من  7محدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل ـمراقبة الـال ومختّصة للمتابعة ـتجري اللجنة ال

 و منافسةـلا لىإ ءوللجا اءاترجإعّية رشمراقبتها على  1114جانفي  28مؤّرخ في ـال و 1114لسنة  764ألامر عدد 

 اييسمقمطابقة  نم بتتتثّ و .طهالشرو  لةبومقـلا لصبغةا نم كدتتأّ و .شفافيتها و قيتهاصدام و ترتيب العروض

 . تعيد النظر فيها، عند الاقتضاء وط ورلشا اسركّ تمقتضياـل العمومي الهيكل قبل نم معتمدةـالتقييم ال

 .إلى الهيكل العمومي املعني لتنفيذه( ين)بعد الانتهاء من هذه ألاعمال، توّجه اللجنة املذكورة قرار تعيين املحامي  و
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ّ:ّدإمضاءّالعقّمنافسةّوـنشّرنتائجّالدعوةّإلىّال :16ّّالفصل

موجهة  إعالناتعلى لوحة  عقد إلانابةاسم املتحصل على  العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى املنافسة و الهيكلينشر 

يتّم إعالم  الهيئة الوطنّية للمحامين وإلى  إلاعالنيوجه هذا  و .الاقتضاءعند  الخاص به الواب موقع على و للعموم و

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا ين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّيةبقية املشاركين الذ

املراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي  إلاسناد الصادر عن اللجنة املختّصة للمتابعة و يمكن الطعن في قرار

 .لدى املحكمة املختّصة 1114جانفي  18 املؤّرخ في و 1114لسنة  764من ألامر عدد  7طبقا ألحكام الفصل 

يمكن إضافة بنود يرى  و. يجب على املحامي إمضاء العقد املحرر باللغة العربية طبق النموذج املصاحب لهذا

واقع نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود  ذلك حسب مقتضيات و ضرورة توضيحها و الطرفين أهمّيتها و

 . املساس باألتعاب الجوهرية للعقد و

إمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل إلاجراءات الضرورية لضمان انطالق املهّمة  على إثر املصادقة على العقد و و

 .بمجرد تسلم إلاذن بذلك

ه، في صورة نكول املحامي أو شركة املحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم من املشاركة في عقود إلان
ّ
ابات إال أن

إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد ملّدة  تاريختحتسب من ( 02)التي تنظمها كّل الهياكل العمومية ملّدة سنتين 

 .أيام عمل( 11)تجاوزت عشرة 

مراقبة نيابة املحامين  في هذه الحالة يقّدم املشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة املختّصة ملتابعة و و

تتخذ اللجنة قرارها في هذا  و. ّمن مقترح حرمان املحامي أو شركة املحاماة من املشاركة في طلبات العروضيتض

 . تعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك الشأن و

ى
ّ
قرار تبليغ  أجل سبعة أّيام من تاريخ فيذلك  و النيابةء عقد مضاإ شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّية تتول

 
ّ
جنة موافاة اعليه يتعّين و جنةالل

ّ
 .ص بالعقدلمنصواملعطيات ا ت ولبيانااتتضمن د عقد النيابة سناببطاقة إ الل

 

  .............................................  فيّ،  ...........................  ّربـرّ ــح

ّ(تمهـمشاركّّوخـاءّالـإمض)

 



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  12ّ:ّةـ

SEPT S 

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  12ّ:ّةـ

SEPT S 

ّمالحقـال

دّ:1ّملحقّعددّ ّوثيقةّالتعه 

ّبطاقةّإرشاداتّعامةّحولّاملشاركّ:2ّملحقّعددّ

ةّّالشرفّبعدمّالتأثيّرفيّمختلفّإجراءاتّالتعيينّوّتصريحّعلىّ:2ّملحقّعددّ ّمراحلّإنجاّزاملهم 

ّصاحبّطلبّالعروض(ّالهيكلّالعمومي)تصريحّعلىّالشرفّبعدمّمباشرةّالعملّلدىّّ:2ّملحقّعددّ

ةّ:5ّملحقّعددّ ّإحدىّالحاالتّإلاقصائي  ّفي ّالشرفّبعدمّالوجود ّبالفصلّّتصريحّعلى منّكر اس2ّّاملنصوصّعليها

ّالشروط

ةّالبياناتّوّ:6ّملحقّعددّ ةّوّتصريحّعلىّالشرفّبصح  ةّاملذكورةّفيّالعرضأ/ّاملراجعّالعام  ّّوالخصوصي 

ع)أّواملحامينّاملباشرينّ(ّاملنفرد)التزامّاملحاميّّ:7ّملحقّعددّ ّ(ّفيّصورةّتجم 

ّال ّالشركة ّأعضاء ّبنيـأو ّللمحاماة ة ــــمهني  ــــ ــــ ّالـــــ ّلدى ّالعمومي ّالهيكل ّسائـابة ّو ـــــــمحاكم ّالهيئاتّـــ ر

ـــــالقضائيّ  ــــ ـــــ ةّوّالتحكيميةّوّةّوـ ّالتعديليةّإلاداري 

ّالّ:8ّملحقّعددّ ّللمحامي ّالعامة ّالـمباشرّأوّالـالتجربة ّـمحامين ّمجمع)مباشرين ّحالة ّفي ّال( منتمينّـأوّللمحامين

ةّللمحاماةّـللشركةّال ّ(منّتاريخّالترسيمّإلىّتاريخّفتحّالعروض)مهني 

ـــــالشهّ:9ّملحقّعددّ ــــائدّالعلميّ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــقّةّوــــ مقاالتّـالّرةّّوالدراساتّوــمتخصصةّالستكمالّالخبـائمةّالدوراتّالتكوينيةّالــ

صةّو ّ.البحوثّاملتخص 

ةّلدىّالّمحاميّفيـقائمةّتجربةّالّ:10ّملحقّعددّ بالنسبةّ)ّرةّـمحاكمّخاللّالثالثّسنواتّألاخيـنيابةّالهياكلّالعمومي 

ّ(للمحامينّذّوتكوينّعامّوتكوينّمتخصص

ةّللمحاماةّ،ّوالهيكلّّ:11ّملحقّعددّ عقدّالنيابةّاملبرمّبينّاملحاميّاملباشّرأّومجمعّاملحامينّاملباشرينّأّوالشركةّاملهني 

ّ.عمــومي

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  15ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  1ددّــ

د ّوثيقةّالتعه 

  .................................................................................................................................................. 1(الصفة اللقب و الاسم و) إني املمض ي أسفله

  .................................................................................................................................................................................  : لحساب املتصرف باسم و

 ......................................................................  .لسنة  ...........................................................  :املنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد

 ..................................................................................................................................................   (ذكر العنوان بالكامل) املعّين محل مخابرته بـ

 .................................................................................................................................................................................................................  : بصفتي 

ق بنـمكّونة مللف طلب العروض الـال و ابعد الاطالع على جميع الوثائق آلاتي ذكره و
ّ
لشركة الّدراسات و ابة املحامي يمتعل

 : الّنهوض بتونس الجنوبّية

 .ملف طلب العروض (1)

ل وثيقة الالتزام (2)
ّ
 .وثيقة التعهد التي تمث

 .عقد النيابة (2)

 .شروط الخدمات املزمع انجازها بعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة و و

 : ألتزم بما يلي أتعّهد و

 .املهّمة املسندة لي دون تحّفظقبول  (1ّ

 .محّددة طبق بنود العقدـمبينة بالوثائق املذكورة أعاله، مقابل ألاجرة الـمطلوبة وفقا للشروط الـانجاز الخدمات القانونّية ال (2ّ

وفقا  من تاريخ إلاعالم بهخمسة أيام عمل درها تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة ق (2ّ

 . ، مع إمكانية التعديل في هذه املدة باإلتفاق بين الطرفينما ينص عليه العقدـل

 .ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل محدد لقبول العروضيوماّ(120ّ)ة إلابقاء على شروط هذا التعهد مّد  (2ّ

في صورة ثبوت خالف ذلك،  و. قانونيفي حالة تضارب مصالح أو أّي حجر ( أو أّن الشركة التي أمثلها ليست)أشهد أنني لست  (5ّ

 .أتحمل مسؤوليتي القانونية املترتبة عن ذلك فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية و

                                                             

دون إدراج البيانات املتعلقة النخراط (" ذكر املجمع)إني املمض ي أسفله بصفتي وكيل املجمع "بارة في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج ع  1

 .التقاعد لدى صندوق الحيطة و



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  16ّ:ّةـ

SEPT S 

مفتوح ـتحويلها إلى الحساب ال مستوجبة بموجب عقد الصفقة وـمبالغ الـال شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةدفع ت (6ّ

  ..............................................................  :عددتحت   .................................................................................................. :  بالبنك أو البريد

 (ةة أو البريديّ الهوّية البنكيّ ذكر )

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

 "(صالح للمشاركة في طلب العروض" يكتب املشارك بخط اليد عبارة )

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  17ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  2ددّــ

ّمشاركـحولّالّبطاقةّإرشاداتّعامة

 ...............................................................................................................................................................  اللقب أو إسم شركة املحـاماة  الاسم و

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

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

  ....................................................................................................................................................................................................... :  مقّر ـعنوان ال

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

  ..................................................................................................................................................................................................................  :الهاتف

  .................................................................................................................................................  العنوان إلالكتروني للمحامي أو شركة املحاماة

  ..............................................................................................................................................................................................  بائيرقم املعّرف الج

  ...............................................................................................................  (الصفة اللقب و الاسم و)الشخص املفّوض إلمضاء وثائق العرض

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

 

 

 

 

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



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  18ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  2ددّــ

ّعلىّالشرفّبعدمّالتأثيرّتصريح

ةّفيّمختلفّإجراءاتّالتعيينّّو ّمراحلّإنجاّزالـمهم 

ي ال
ّ
قب)أسفله ممض ي ـإن

ّ
  ................................................................................................................................................................. ( الاسم و الل

ل الشركة املهنّية للمحامين
ّ
  ........................................................................................................................................................................... ممث

  .....................................................................  بتاريخ  ................................................................................ مسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد ـال

 ..........................................................................................................................................................  ( العنوان الكامل)معّين محّل مخابرته بـ ـال

 "مشاركـال"مسّمى فيما يلي ـال

ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف  أصرّح على شرفي بعدم قيامي و

 .إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  19ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  2ددّــ

ّالهيكلّالعموميعلىّالشرفّبعدمّمباشرةّالعملّلدىّّتصريح

ّطلبّالعروضّةصاحب

ي ال
ّ
قب)أسفله ممض ي ـإن

ّ
  ................................................................................................................................................................. ( الاسم و الل

ل الشركة املهنّية للمحامين
ّ
  ........................................................................................................................................................................... ممث

  .....................................................................  بتاريخ  ................................................................................ مسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد ـال

 ..........................................................................................................................................................  ( العنوان الكامل)معّين محّل مخابرته بـ ـال

 "مشاركـال"مسّمى فيما يلي ـال

ي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
ّ
أو مضت عن انقطا ي عن شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّية أصرّح على شرفي أن

 .العمل بها مّدة خمس سنوات على ألاقّل 

ر علي1998لسنة  1875في صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام ألامر عدد  و)
ّ
ه من قبل ، فترفق نسخة من مكتوب إلاعالم مؤش

ة تاريخ ذلك أو إلادالء بعالمة البلوغ عند الاقتضاء
ّ
 .(الهيكل يوّضح بدق

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  20ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  5ددّــ

ّتصريحّعلىّالشرفّبعدمّالوجودّفيّإحدى

ةّاملنصوصّعليهاّبالفصلّ اسّالشروط2ّالحاالتّإلاقصائي  ّمنّكر 

ي ال
ّ
قب)أسفله ممض ي ـإن

ّ
  ................................................................................................................................................................. ( الاسم و الل

ل الشركة املهنّية للمحامين
ّ
  ........................................................................................................................................................................... ممث

  .....................................................................  بتاريخ  ................................................................................ مسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد ـال

 ..........................................................................................................................................................  ( العنوان الكامل)معّين محّل مخابرته بـ ـال

 "مشاركـال"مسّمى فيما يلي ـال

ي و
ّ
ل من املحامين املقترحين، عن أصرّح على شرفي أن

ّ
ة أعضاء الفريق املتدخ

ّ
د إلاقتضاء، ال نوجد في إحدى حاالت املنع املنصوص كاف

م ملهنة املحاماة
ّ
 .عليها باملرسوم املنظ

 . كما أصرّح أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من الفصل الثاني من كراس شروط طلب العروض

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  21ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  6ددّــ

ةّالبياناتّ ّتصريحّعلىّالشرفّبصح 

ّمذكورةّفيّالعرضـال

ي ال
ّ
قب)أسفله ممض ي ـإن

ّ
  ................................................................................................................................................................. ( الاسم و الل

ل الشركة املهنّية للمحامين
ّ
  ........................................................................................................................................................................... ممث

  .....................................................................  بتاريخ  ................................................................................ مسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد ـال

 ..........................................................................................................................................................  ( العنوان الكامل)معّين محّل مخابرته بـ ـال

 "مشاركـال"مسّمى فيما يلي ـال

رف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و
ّ
 .أو الخصوصّية/ أصرّح على الش

فة بالفرز ملا يثبتها من وثائق بعد طلبها منّ  و
ّ
جنة املكل

ّ
ي أتحّمل مسؤولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لل

 .ملّدة تتجاوز عشرة أّيام

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  22ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  7ددّــ

ع)حامينّاملباشرينّأّوامل(ّاملنفرد)املحاميّّالتزام ّ(فيّصورةّتجم 

ةّللمحاماةّبنيابةّ ةأّوأعضاءّالشركةّاملهني  نوبي  هوضّبتونسّالج  راساتّّوالن 
ّشركةّالد 

ةّومحاكمّّوسائّرالهيئاتّـلدىّال ّّالقضائي 
 
ةّوّةّوحكيميّ الت ّّإلاداري 

 
ّةعديليّ الت

قب الاسم و) ممض ي أسفلهـإني ال
ّ
الفريق  أقّر بأّن   .................................................................................................................... ( الل

 ـال
ّ
ةكما أقّر بصحة مهّمة ـبإنجاز ال( ألتزم) السادة آلاتي ذكرهم يلتزم متكّون من السّيدات وـال و ، عند إلاقتضاء،لمتدخ

ّ
 كاف

 :معلومات الواردة بهذا العرضـال

 محاميـإمضاءّالّمخابرةـمحلّال الترسيم اللقبّسمّوالّا

    

    

    

    

    

    

    

    

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  22ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  8ددّــ

ّ(معفيّحالةّمج)مباشرينّـمحامينّالـأّوالّمباشرـالّلتجربةّالعامةّللمحاميا

ةّللمحامـشركةّالللّمنتمينـللمحامينّالأّو ّاةمهني 

ّ(منّتاريخّالترسيمّإلىّتاريخّفتحّالعروض)

  ّاللقبّالاسمّو

ةّللمحامينّّوتاريخهّ   رقمّالتسجيلّبالهيئةّالوطني 

  (ّ*السنة/ّالشهر/ّاليوم)تاريخّالترسيمّبقسمّالاستئنافّ

  (ّ*السنة/ّالشهر/ّاليوم)تاريخّالترسيمّبقسمّالتعقيبّ

  مخابرةـمحلّال

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

 

  



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  22ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  9ددّــ

ةّو ّرةـالستكمالّالخبّصةمتخصّ ـةّالوراتّالتكوينيّ ائمةّالد ّقّالشهائدّالعلمي 

صةـالبحوثّالّمقاالتّوـالّراساتّوّوالد ّ  متخص 

 عّر املقالّالعلمي/ّالدورة/ّّالشهادة السنة

ة ّالشهائدّالعلمي 

  1 

  2 

  2 

 الدوراتّالتكوينيةّللمحامينّفيّاطاّرأنشطةّالهياكلّالدولية

  1 

  2 

  2 

 ّ 2ّ

 تنسيقّمعّاملعهدّألاعلىّللمحامينالدوراتّالتكوينيةّّوشهائدّاستكمالّالخبرةّاملسلمةّمنّقبلّالهيئةّالوطنيةّبال

 ّ 1ّ

 ّ 2ّ

 ّ 2ّ

صة ّ(ذكّرامليدانّاملطلوبّأّواملشابه.ّ)ّالدراساتّواملقاالتّوالبحوثّاملتخص 

 ّ 1ّ

 ّ 2ّ

 ّ 2ّ

 ّ 2ّ

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

ّ(مشاركـالّتمـاءّّوخـإمض)

مّاملحاميّاملترشحّنسخةّمطابقةّلألصلّمنّالشهادةّاملعنية ّ.يقد 

مّاملحاميّاملترشح ةّوسنةّالنشرّيقد  ةّالعلمي 
 
ّّّ.نسخةّمنّكلّدراسةّأّومقالّأّوبحثّمعّذكّرعنوانّاملجل



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  25ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  10ددّــ

ةّلدىّاملحاكمّخاللّالثالثّسنواتّألاخيرة ّقائمةّتجربةّاملحاميّفيّنيابةّالهياكلّالعمومي 

قةّأّونتائجّ
 

النتائجّاملحق

 ألاعمالّاملنجزة
 ميدانّالنزاعّ تاريخّإنجاّزهذهّألاعمالّ

الهيكلّالعموميّأّوالشركةّالناشطةّفيّ

القطاعّالعامّالتيّقامّاملحاميّأّوشركةّ

 املحاماةّبنيابتها

 ..................................سنةّ

    

    

    

    

 ..................................سنةّ

    

    

    

    

 ..................................سنةّ

    

    

    

  .............................................................. في،ّ  .......................................  ّربـرّ ــح

حمـالّتمـاءّّوخـإمض)
 
ّ(ترش

ّ



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  26ّ:ّةـ

SEPT S 

ّال م ّإلاناباتّأوّالاتفاقياتّالـيقد  ّمنّعقود ّنسخا ّقبلّالهيكلّـمحامي ّمن ّتكليفّممضاة ة ّمهم  ّإنهاء ّحسن ّأوّشهادة ّالعمومي ّالهيكل ّمع مبرمة

ّّ.العمومي



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  27ّ:ّةـ

SEPT S 

ـــقّعـــملح ـــ ــ ــ  11ددّــ

ّباشّرأّومجمعّالـمحامينّالـمباشرينمـالّمحاميـلمبرمّبينّاـعقدّالنيابةّال

ةّللمحامـلشركةّالاأّو ّعمــوميالالهيكلّّاةّ،ّومهني 

ّل ـةـتعريفّالّ:ّالفصلّألاو  ّ:ّمهم 

ل مهمة
ّ
 : تتمث

  ألاستاذ  ...................................................................................................................................................................................................... 

 أو

 (ين موضوع اتفاقية الشراكةمجّمع املحام )  .......................................................................................................................................... 

 أو

 ( للمحاماةالشركة املهنّية )  ...................................................................................................................................................................... 

الدفاع عنها  القيام بجميع إلاجراءات القانونّية في حقها و و شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةطبق هذه الاتفاقية في نيابة 

 .سائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو كذلك خارجها عند الاقتضاء محاكم وـلدى ال

 .....................................................................................................................................................................................   ـمعين محل مخابرته بـال و

 (كامال ذكر العنوان)

قةّبالعقدـالتراتيبّالّالتشريعّوّ:2ّالفصلّ ّ:ّمطب 

مفعول في ـأعوانه إلى التشريع الساري ال كما يخضع صاحب العقد و .التراتيب الجاري بها العمل تخضع هذه الصفقة للتشريع و

 .الضمان الاجتما ي ن الجبائي وميداـال

ّ:1ّألاتعــابّ:2ّالفصلّ

املهاّم املشار إليها بالفصل ألاّول أعاله بصفة جملّية جزافّية طبق أحكام القرار املشترك الصادر محاماة بخصوص ـتضبط أتعاب ال

معاليم الطوابع الجبائية، دون  املصاريف املكتبّية و التي تشمل معاليم نشر القضايا و الوزير املكلف بالتجارة و عن وزير العدل و

قة باستخراج ألاحكام
ّ
 .تلك املتعل

                                                             
ق باألتعاب 1

ّ
 .بجب املحافظة على الفقرات الثالث املكّونة للفصل املتعل



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  28ّ:ّةـ

SEPT S 

 :تعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة توفر الشروط التالية قضايا كحد أقص ى و 1(14)أربعة  قضية كحد أدنى و (02)يتم تجميع 

 القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة. 

 تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء  القضايا أو ألاذون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث

 بشأنها

حقق نتائج إيجابية بالنظر  ن املحامي قد بذل العناية الالزمة وأ ا، إذا ما تبين لهلشركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةيمكن 

ذلك بعد  إمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين و و اتقّدر من قبله سند له منحة تكميليةت، أن درجة تشعبها القضية املتعهد بها و ىلإ

املراقبة املحدثة بالهيئة العليا  يتّم عرض مشروع امللحق مسبقا على اللجنة املختّصة للمتابعة و. استكمال جميع أطوار التقاض ي

 .للطلب العمومي على أن تدخل هذه املنحة ضمن السقف املحّدد للمحامي

ةّالـتأمينّعنّالّعقدّ:2ّالفصلّ ةّوـمسؤولي  ةـالّمدني  ّ:ّمهني 

ـــمفعول في تاريخ إبرام العقـمهنية، ساري الـال مدنية وـمسؤولية الـن عن الـمحامي صاحب عقد إلانابة تقديم عقد تأميـن على الــيتعي د ــ

 . قبل الشروع في أي قضّية و

ق بآخر ـتجديد عقد التأمين سنويا إلى حين إلاعالم بالحكم ال العقد،( ة)محاماة صاحبـمحامي أو شركة الـكما يجب على ال
ّ
متعل

د بها و  .التي تم اضافتها بمقتض ى ملحق في الغرض عند الاقتضاء انقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة و قضية ُمتَعهَّ

عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم إلاعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بها املحامي أو شركة املحاماة  يسري  و

 (.ة)معنيـال

ق بآخر قضية يتعهد بها املحامي أو شركة املحاماة  و
ّ
يصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم إلاعالم بالحكم املتعل

 (.ة)معنيـال

ذلك  مذكور أعاله وـقبل انقضاء ألاجل ال شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةإذا تم إعالم شركة التأمين املعنّية من قبل  و

لة و
ّ
مضمونة الوصول مع إلاعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا إلاعالم، بأّن املحامي أو  بمقتض ى رسالة معل

في هذه الحالة، ال  و. التعاقدّية، يتم الاعتراض على إنقضاء عقد التأمين( ها)بالتزاماته( لم تف)لم يف ( ة)معنيـاماة المحـشركة ال

 بشهادة في الغرض 
ّ
مها تيصبح عقد التأمين الغيا إال

ّ
 .شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةسل

ّ:وضوعةّعلىّكاهلّالهيكلّالعموميّالالتزاماتّاملّ:5ّالفصلّ

لهذا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول  و. مهّمتهـمحامي لـمالئمة إلنجاز الـيلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف ال -ّّأ

م ممض ى من الـمؤيدات القضايا التي تطلب من ال
ّ
كما . محاميـمحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسل

 .شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةطلبات  ملف وـملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الـال يضّمن

                                                             
 .على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل إلاعالن عن املنافسة إما بصورة عامة أو في إحدى أطوار التقاض ي بجب 1



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  29ّ:ّةـ

SEPT S 

تمكين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف املحكمة أو الهيئة أو الهيكل املعني قبل موعد الجلسة، أو  -ّّب

 .الاجتماع، بأسبوع على ألاقل

 .تقارير املحامي واملؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل العموميعدم نشر أو توزيع  -ّّت

قة بالـمؤيدات العلمّية الـال مالّية وـمعطيات الـكشف ال شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةلال يمكن  -ّّث
ّ
محامي أو ـمتعل

 28مؤرّخ في ـال 1114لسنة  764ألامر عدد من  15ى من الفصل ـمتعاقد معه طبق أحكام الفقرة ألاولـمحاماة الـبشركة ال

ق بضبط شروط وـال 1114جانفي 
ّ
ـــــإج متعل ــ ــ ـــ ات ـــالهيئ محاكم وـة لدى الل العموميّ ــــياكــن بنيابة الهـمحاميـف الــراءات تكليــ

ـــالقضائيّ   .ةالتحكيميّ  ة والتعديليّ  ة والعسكريّ  ة وإلاداريّ  ة وــــ

ّ:مهنيةّللمحاماةّـمحاميّأّوالشركةّالـموضوعةّعلىّكاهلّالـالالتزاماتّالّ:6ّالفصلّ

 :محاماة بما يليـمحامي أو شركة الـيلتزم ال

مبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا ـفي صورة الرفض غير ال مستوجبة وـالقيام بجميع إلاجراءات القانونّية ال قبول رسالة التكليف و -

تحتسب ( 02)مّدة سنتين ـالهياكل العمومية ل مشاركة في عقود إلانابات التي تنظمها كّل ـاللحرمانه من  لفسخ عقد النيابة و

 .أيام عمل( 11)مّدة تجاوزت عشرة ـمهّمة الذي بقي دون رّد لـرفضه بقبوله ال تاريخمن 

 ـفي هذه الحالة يقّدم ال و
ّ
محامين يتضّمن ـمراقبة نيابة ال متابعة وـمختّصة لـجنة المشتري العمومي تقريرا في الغرض إلى الل

  و. مشاركة في طلبات العروضـمحامي أو شركة املحاماة من الـمقترح حرمان ال
ّ
تعلم الهيئة  جنة قرارها في هذا الشأن وتتخذ الل

 . الوطنّية للمحامين بذلك

 .محاكم أو الهيئات القضائّيةـبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام ال -

إعالم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه  حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند الاقتضاء، و -

 .متعّهدةـثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو إلاعالن عنها من الجهة ال

ملفات التي وقع تكليفه بها ـاعات الهيكل العمومي أو بدراسة المتعلقة بنز ـمسائل الـمخّصصة للنظر في الـحضور الاجتماعات ال -

 .قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها

دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد إلالكتروني  شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةتولى ت لهذا الغرض، و

 .في حّيز زمني معقول  نعقادها وذلك قبل ا لحضور هذه الاجتماعات و

م، من مشروع العريضة قبل إمضائشركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةن ـتمكي -
ّ
ها ـها حتى تبدي رأيـ، مقابل وصل تسل

ــبمالحظات حول هوض بتونس الجنوبّيةــشركة الّدراسات و النّ ي صورة عدم إبداء ـف و. هاــفي ام عمل ها في أجل أقصاه أربعة أيّ ــ

ها ـإذن للمحامي بمواصلة إلاجراءات التي يقتضي ة منه على محتواها ومن تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة ضمنيّ 

 .القانون 

ّ:ّطرقّخالصّصاحبّالعقدّ:7ّّالفصل



ــة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
 ّشركةّالد 

ــــالصفح ــ ـــ ــ ـ ــ  20ّ:ّةـ
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 :يتّم خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية 

 العقدتحويل إلى الحساب الجاري لصاحب  :ّيكونّالخالصّعنّطريق -

 شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةل مالّيةـإلادارة ال :ّيتولىّالخالص -

ّ:ّشروطّالخالصّ:8ّّالفصلّ

لّعلىّالحساب .1.8 ّ:ّدفعّقسطّأو 

ال يجوز للهيكل العمومي منح صاحب  متعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب وـمن أتعاب القضّية ال % 11تسند نسبة 

 . العقد هذا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به

 :ّتقديمّمذكرةّألاتعاب .2.8

 .بمذكرة خالص أتعاب شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةصاحب العقد بناء على موافاته لـ يتّم خالص

ّ:ّمستحقاتـتسديدّال .2.8

خالص  من نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان الاجتما ي و و الّنهوض بتونس الجنوبّية شركة الّدراساتيتّم تمكين  -

ما يفيد سالمة وضعّيته الجبائّية و قيامه بتأمين مسؤوليته  التقاعد للمحامين و طة ويمعاليم انخراطه في صندوق الح

 .تعابذلك وجوبا قبل خالص ألا مدنّية وـال

مذكرة يوما من تاريخ إستالم ( 45)أربعون  مبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وـيتّم إصدار ألامر بصرف ال -

 .الحكمببعد التصريح  مستوفية الشروط و ألاتعاب

  مذكورة أعاله،ـفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء ألاجل ال و

 الخبراء و كذلك أجرة عدول إلاشهاد و عدول التنفيذ و ةأجر  الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةشركة تحمل على 

 .ةة العقاريّ ملكيّ ـمصاريف الترسيم بإدارة ال

قة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس ـمصاريف التنقل ال شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةتحّمل تكما 
ّ
متعل

محامي أو ـمراكز الواليات التي حيث عّينت محّل مخابرتهم عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها ال الكبرى أو خارج

الثابتة للمحامي، شخصّيا، أو ألعضاء شركة  كلم في حدود حاالت التنقل الفعلّية و 31محاماة لهذا الغرض ـأعضاء شركة ال

 إلانابة وذلك طبقا للتعـمحاماة الـال
ّ
مكلف ـالوزير ال مشترك بين وزير العدل وـمنصوص عليها بالقرار الـريفة المتعّهدين بملف

 .1116أفريل  11مؤرخ في ـبالتجارة ال

 التنّقل للخارج، يتكّفل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنّقل وـإذا ما إقتضت ضرورة ال و
ّ
إلاقامة حصرّيا في حدود  ملف

 .الرجوع يومي الذهاب ومهّمة دون سواها بما في ذلك ـأّيام ال
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قة بالنقل وـة الفقات التقديريّ الحاالت، يجب أن تكون النّ  في كّل  و
ّ
إلاقامة في الخارج موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا  متعل

من  13ذلك بصرف النظر عن الفصل عدد  و 764من ألامر عدد  17محدثة بالفصل ـبصفة مسبقة على أنظار اللجنة ال و

 .لق باألتعابمتعـهذا العقد ال

 أّنه و
ّ
محاماة، يتولى الهيكل العمومي خالصها على أساس فواتير ـمحامي أو شركة الـمصاريف من قبل الـفي صورة تسبقه ال إال

مة من ال
ّ
مهمة على ـذلك إثر التثبت من القيام بال معنيين القائمين باألعمال موضوع الاسترجاع وـمثبتة لهذه ألاعمال مسل

 .منجزـل الأساس قاعدة العم

ةّالعقدّّ:9ّّالفصلّ ّ:مد 

ةّالعقدّبـثالثةّسنواتّتبدأّمنّتاريخّإمضاءّالعقدّبينّالطرفين ّ.تضبطّمد 

مختّصة ـلم يتم تعيين محامي أو شركة مهنّية للمحاماة من قبل اللجنة ال في صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد و و

مهنّية ـفيتولى صاحب العقد مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية ال بالهيئة العليا للطلب العمومي محدثةـمراقبة الـال للمتابعة و

 .التصريح بالحكم ذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه و و

 :تنفيذّالعقدّّ:10ّّالفصلّ

ال في إمحامي ـألاحوال للهيكل العمومي تغيير الال يمكن بأي حال من  يجب على املحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه و

 .أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته 11منصوص عليها بالفصل ـالصورة ال

 .رال يمكنه مناولة النيابة إلى أي محام أخ محامي إعالم الهيكل العمومي بذلك كتابيا وـال ىو في هذه الصورة يجب عل

أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة يّتخذ  11منصوص عليها بالفصل ـبخالف الحاالت ال( صاحب العقد)محامي ـو في صورة تخلي ال

محامي ـمرفق العام عوضا عن الـأخر ضمانا الستمرارية سير ال( ين)مستوجبة بهدف تعيين محام ـالهيكل العمومي إلاجراءات ال

 .1114لسنة  764من ألامر  5قا للفصل مهّمة تطبيـعن ال( ن)متخليـال

ة ألاولى من الفصل السادس لهذا العقدـفي هذه الصورة ألاخيرة تطبيق الالعمومي على الهيكل كما يجب 
ّ
 .مط

ّ:ّفسخّالعقدّ:11ّّالفصلّ

 :العقد، آليا في الحاالت التاليةفسخ هذا ي، 9الفصل  مع مراعاة مقتضيات الفقرة ألاخيرة و

 .مباشرةـمهنية للمحاماة أو إلاحالة على عدم الـأو حل الشركة المحامي ـوفاة ال -

في هذه الصورة يوجه له الهيكل العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة  و. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية -

بانقضاء هذا  و. ريخ تبليغ التنبيهالوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محّدد ال يقّل عن عشرة أيام ابتداء من تا

ة ألاولى من الفصل السادس لهذا ـتطبيق ال فسخ العقد و شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةلألاجل، يمكن 
ّ
مط

 .العقد

 الإهدار حق  زامه وـإخالل صاحب العقد بالت شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةإذا ثبت لدى   -
ّ
ض ي أو في التقاركة ش

 .انجازه ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد و
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اّمنّقبلّالهيكلّالعموميـيتولىّالّو ّ.محاميّإرجاعّالوثائقّالتيّبحوزتهّفيّأجلّأقصاهّخمسةّعشرةّيوماّمنّطلبهاّكتابي 

ّ:21ّالفصلّ

ـــــر صاحب العقد دون وجود مبـتغيي شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةفي صورة قرار  ة ثابتة لذلك ، ــررات قانونّية أو واقعيّ ــ

ي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية ـتصرف له وجوبا أتعابه كاملة الت في قضّية ال زالت جارية، ففي هذه الحالة،

ق بتنظيم مهنة املحاماة 1111أوت  11املؤرّخ في  1111لسنة  79من املرسوم عدد  41الفصل ذلك عمال بأحكام  و
ّ
 .واملتعل

ّ:ّالحفاظّعلىّالسريةّ:21ّالفصلّ

محافظة على ـمتعلقة بالـيخضع الطرفان لكل الالتزامات العامة ال يكتس ي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ و

 .السرية

ّّ:21ّالفصلّ
 
ّ:ّزاهةـالن

متعلقة بمقاومة ـالترتيبية ال متدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف ألاول لألحكام التشريعية وـيخضع كل ال

 .تضارب املصالح الفساد و

ّالنزاعاتّ:51ّالفصلّ ّ:ّفض 

ـــفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوب ــ ــ ـــ ــــمساعـا، الـ ـــ ــ ــــي الصلحيّ ــ ــ ــ ـــ شركة الّدراسات ى أوال ــتولتلهذا الغرض  و. ةــ

جنة ال و الّنهوض بتونس الجنوبّية
ّ
 1114جانفي  28مؤرّخ في  1114لسنة  764من ألامر عدد ( 7)محّدثة بمقتض ى الفصل ـمكاتبة الل

ق بضبط شروط وـال
ّ
 ة وإلاداريّ  ة والهيئات القضائيّ  محاكم وـالعمومية لدى المحامين بنيابة الهياكل ـإجراءات تكليف ال متعل

 .ة دون سواها القتراح تسوية صلحّية أو تقديم مقترح أخر لفض الخالفالتحكيميّ  ة والتعديليّ  ة والعسكريّ 

ل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع ال و
ّ
 .ىمعروض عليها بالحسنـفي هذه الحالة تتّم دعوة ممث

  و
ّ
جنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف ودّيا، فيمكن للطرف ألاكثر حرصا بانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل الل

 .مختّصةـمحكمة الـمواصلة إلاجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى الـل

ّ:مصـاريفّالتسجيلّّ:61ّّالفصلّ

 .محاماةـمحامي أو شركة الـتحمل مصاريف التسجيل على ال

ّ:ّصحةّالعقدّ:71ّالفصلّ

 .شركة الّدراسات و الّنهوض بتونس الجنوبّيةل الرئيس املدير العام عقد نافذا إال بعد إمضائه من قبلال يكون هذا ال

ّالّ:81ّالفصلّ ّ:ّمخـابرةـمحل 

أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى رسالة مضمونة الوصول مع  غير. مذكور أعالهـعّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه ال

 .عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذإلاعالم بالبلوغ للطرف آلاخر أو كذلك 

  .................................................  في،ّ  ..............................  ّربـرّ ــح
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ّإلامضــاءات

ة هوضّبتونسّالجنوبي  راساتّّوالن 
ـــاميـالّشركةّالد  ـــــ ّمحـ

ّأو

ّنـمحاميـتجمعّال

ّأّو

ّالشركة

 


