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األول  :موضوع طمب العروض
الفصل ّ
مينية لممحاماة ،مف بيف
يتمثّل موضوع طمب العروض في اختيار محاـ مباشر أو شركة
ّ
المرسميف بجدوؿ المحاميف ،لنيابة المركز الوطني البيداغوجي والقياـ بجميع اإلجراءات
ّ

حكيمية واإلدارّية
الدفاع عنو لدى المحاكـ وسائر الييئات
القضائية والتّ
القانونية في حّقو و ّ
ّ
ّ
ّ
يعية الجاري بيا العمل المتعّمقة باإلجػراءات اإلدارّيػة
عديمية وفق ما تقتضيو األحكػاـ التّشر ّ
والتّ ّ
التحكيـ.
المدنية والعسكرّية والتّجارّية و
الجبائية والجز ّ
ّ
و ّ
ائية و ّ
النيابة جميع القضايا التي يكوف المركز الوطني البيداغوجي طرفا فييا بكامل تراب
وتشمل ّ
الجميورّية أو خارجو.
طرفيف المتعاقديف.
النيابة بدّقة الحقوؽ وااللتزامات المحمولة عمى ال ّ
ويبيف عقد ّ
ّ
الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكف المشاركة في طمب العروض:
المرسميف بجدوؿ المحاميف لدى التّعقيب في تاريخ صدور طمب العروض.
□ لممحاميف
ّ

أو

مرسـ لدى التّعقيب في
لمشركات
□ ّ
ّ
المينية لممحاماة عمى أف يكوف مف بيف أعضائيا محاـ ّ
تاريخ صدور طمب العروض.
مقره بإحدى واليات إقميـ تونس الكبرى.
ويشترط في المشارؾ أف يكوف ّ
بات
تعرضوا لإليقاؼ عف المباشرة بمقتضى قرار تأديبي ّ
ال تجوز مشاركة المحاميف أو الذيف ّ
المختصة خالؿ الثّالث سنوات التي
يتـ إلغاؤه مف قبل المحكمة
أو محّمى ّ
ّ
بالنفاذ العاجل ما لـ ّ
1

سبقت التّاريخ األقصى لقبوؿ العروض .

1
التثبت مف الوضعية القانونية لممحامي أو الشركة المينية لممحاماة ال يدخل ضمف مشموالت الييكل العمومي (لجنة الفتح
إف ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحاميف بالييئة العميا لمطمب
والفرز المحدثة لمغرض) ،وانما يندرج ضمف صالحيات الّمجنة
ّ

العمومي بالتنسيق مع الييئة الوطنية أو رئيس الفرع الجيوي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكاـ الفصل  16مف األمر عدد
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة اليياكل العمومية لدى
 764لسنة  2114ال ّ
المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية.
2

كما ال يمكف مشاركة المحاميف الموجوديف في إحدى حاالت المنع المنصوص عمييا بالتّشريع

والتّراتيب الجاري بيا العمل أو تمؾ التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة
المباشرة بيف المحامي ورئيس الييكل العمومي أو بأحد أعضاء ىياكل التّسيير أو المداولة أو
ضد جية
الشركة
تمؾ التي يكوف فييا المحامي أو أعضاء ّ
أي دعوى ّ
ّ
المينية لممحاميف قد قبل ّ

تعمل لدييا او أ ّي مانع آخر عمى معنى الفصل  32مف مرسوـ المحاماة.
الجامعييف المباشريف أو المتقاعديف
وال تقبل العروض الواردة مف القضاة المتقاعديف واألساتذة
ّ
عمى الرغـ مف ترسيميـ بجدوؿ المحاماة.

الفصل  : 2كيفية المشاركة
يمكف لممحامي المباشر المشاركة في طمب العروض:
□ منفردا،

أو

1
ف
مفوض
أو
ع
لممجم
ئيس
ر
ك
ف
المعي
العضو
يكو
أف
(يجب
الشراكة
□ في إطار اتّفاقية ّ
ّ
ّ
ّ
مرسما لدى التّعقيب)،
لتمثيل
المجمع ّ
ّ

أو

مينية لممحاماة تخضع لمتّشريع الجاري بو العمل ( يجب أف يكوف مف بيف
□ ضمف شركة ّ
مرسـ لدى التّعقيب).
أعضائيا محاـ ّ
الفصل  : 4توزيع طمب العروض إلى حصص
2

موجو إلى جميع :
يتكوف طمب العروض مف قسط وحيد
ّ
ّ
المرسميف لدى التّعقيب في تاريخ صدور طمب العروض،
 المحاميف
ّ

أو

1

يقصد بتمؾ االتفاقية اتفاقية تفاىـ بيف محامييف او اكثر يمتزموف فييا بشراكة بغرض المشاركة ووضع جميع امكانياتيـ

المينية إلسداء الخدمات موضوع طمب العروض مع تحديد مسؤولياتيـ وحقوقيـ بدقة ومف ىو مكمف باالمضاء عمى وثائق

العروض و الصفقة وتكوف االتفاقية مؤش ار عمييا مف الييئة الوطنية لممحاميف.
2
يتـ وجوبا إسناد لمحاـ مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الييكل العمومي لدى المحاكـ.
ّ
3

مرسـ لدى التّعقيب
لشركات
 اّ
ّ
المينية لممحاماة عمى أف يكوف مف بيف أعضائيا محاـ ّ
فاقية شراكة عمى أف يكوف
في تاريخ صدور طمب العروض أو لممنضوييف في إطار اتّ ّ

مرسـ لدى التّعقيب.
مفوض لتمثيل
المعيف كرئيس
العضو
ّ
لممجمع أو ّ
المجمع ّ
ّ
ّ
ويشمل هذا القسط القضايا بمختمف أنواعها التي ال يتجاوز مبمغ حجمها المالي اّلتقديري
المحدد من قبل المركز الوطني البيداغوجي ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء عمى
ّ
مدة التكميف.
القيمة المضافة لكامل ّ

الفصل  : 5سحب ممف طمب العروض :
بالصفقات العمومية
الخاص
مجانا مف موقع الواب
ّ
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط ّ
ّ
الوطنية لممحاميف (https://avocat.org.tn
) (www.marchespublics.gov.tnوموقع الييئة
ّ
اإللكترونية الموجودة لمغرض عمى الموقع المذكور .وباإلضافة
بعد أف يتوّلى تعمير اإلستمارة
ّ
الضبط المركزي لممركز الوطني
فإنو يمكف سحب كراس ّ
إلى ذلؾّ ،
الشروط مباشرة مف مكتب ّ
البيداغوجي الكائف بػ  42شارع عمي طراد – منفموري ،بدوف مقابل.
الفصل  :6صموحية العروض

بمجرد تقديميا لمدة ستّيف يوما ( 61يوما) ابتداء مف اليوـ
يصبح المشاركوف ممزميف بعروضيـ
ّ
محدد لقبوؿ العروض.
الموالي لمتاريخ األقصى ال ّ
الفصل :7ال ّتوضيحات ومالحق ممف طمب العروض:

كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة (ّ )7أياـ مف تاريخ نشر
يمكف لكل مشارؾ أف يطمب
ّ
اإلعالف عف طمب العروض.
يتضمف اإلجابات والتّوضيحات المتّصمة بالمالحظات
يتـ إعداد ممحق لممف طمب العروض
ّ
و ّ
الشروط في أجل ال
واإلستفسارات التي يطمبيا
يوجو إلى جميع ساحبي كراس ّ
ّ
المترشحوف ،و ّ
المحدد لقبوؿ العروض وذلؾ عبر البريد
يتجاوز عشرة (ّ )11أياـ قبل التّاريخ األقصى
ّ
كراس
المبيف في اإلستمارة
مشركة
اإللكتروني لممحامي أو ل ّ
ّ
المينية لممحاماة ّ
ّ
اإللكترونية لسحب ّ
مؤرخ في
ّ
الشروط المشار إلييا بالفقرة الثّانية مف الفصل  4مف األمر عدد  764لسنة  2114ال ّ
العمومية
 24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة اليياكل
ّ
حكيمية.
لدى المحاكـ والييئات
عديمية والتّ
ّ
القضائية واإلدارّية والعسكرّية والتّ ّ
ّ
4

السريع
كما يجوز عند االقتضاء ،تعميـ ممف طمب العروض المشار إليو عف طريق البريد ّ
المترشحيف.
لكافة
ّ

المترشحيف الذيف سحبوا
تكميمية إلى
ىذا ،ويمكف لممركز الوطني البيداغوجي توجيو معطيات
ّ
ّ
كراس ال ّشروط قصد مزيد توضيح ممف طمب العروض في أجل أدناه عشرة ( )11قبل إنتياء
ّ
أجل تقديـ العروض.

المالية :
الضمانات
الفصل ّ :8
ّ
الصفقات
الضمانات
يعفى المشاركوف مف تقديـ ّ
ّ
المالية التي تقتضييا التّراتيب المتعّمقة بتنظيـ ّ
العمومية.
ّ
المهنية:
المسؤولية
الفصل :9عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
المينية،
المسؤولية
كل مشارؾ في طمب العروض تقديـ عقد تأميف عف
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعيف عمى ّ
سارية المفعوؿ في تاريخ آخر أجل لتقديـ العروض.
سنويا
كما يجب عمى المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) الصفقة ،تجديد شيادة التّأميف
ّ
قضية متعيد بيا.
إلى حيف اإلعالـ بالحكـ المتعّمق بآخر ّ

تعيد
ويسري عقد التّأميف إلى حيف انقضاء أسبوعاف بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ آلخر ّ
قضية ّ
بيا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).
قضية
ويصبح عقد التّأميف الغيا بانقضاء أسبوعاف بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ المتعّمق بآخر ّ
معنية مف قبل
يتعيد بيا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) .واذا تـ إعالـ شركة التّأميف ال ّ
ّ
المركز الوطني البيداغوجي قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلؾ بمقتضى رسالة معّممة

بأية وسيمة أخرى تعطي تاريخا ثابتا ليذا اإلعالـ،
ومضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ أو ّ
يتـ
ّ
بأف المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لـ يف (لـ تف) بالتزاماتو(ىا) التّ ّ
عاقديةّ ،

االعتراض عمى إنقضاء عقد التّأميف .وفي ىذه الحالة ،ال يصبح عقد التّأميف الغيا إالّ بشيادة
في الغرض يسّمميا المركز الوطني البيداغوجي.

5

الفصل  : 02طريقة تقديم العروض
يتـ تقديـ العروض عمى مرحمة واحدة.
المبينػػة بالفصػػل ( )11مػػف ىػػذا الكػ ّػراس
يضػػمف العػػرض ّ
مؤيػداتيا ّ
الفنػي والوثػػائق اإلدارّيػػة وجميػػع ّ
في ظرفيف منفصميف ومختوميف يدرجاف في ظػرؼ ثالػث خػارجي يخػتـ ويكتػب عميػو عبػارة  :ال
مينيػة لممحامػاة إلنابػة
يفتح طمب عػروض عػدد  12لسػنة  2122متعّمػق بتكميػف محػاـ أو شػركة ّ
المركز الوطني البيداغوجي .
المؤي ػدات عػػف طريػػق
الفنّي ػة والوثػػائق اإلدارّي ػة وجميػػع
توجػػو ال ّ
ظ ػروؼ المحتويػػة عمػػى العػػروض ّ
ّ
ّ
الضػبط التّػابع
السػريع أو تسػّمـ مباشػرة إلػػى مكتػػب ّ
البريػػد مضػػموف الوصػػوؿ أو عػػف طريػػق البريػػد ّ
لػممركز الوطني البيداغوجي مقابل وصل إيداع.

ػجل فػي
تسجل ال ّ
ظػروؼ عنػد تسػّمميا فػي مكتػب ّ
الضػبط المع ّػيف لمغػرض ث ّػـ وفػي مرحمػة ثانيػة تس ّ
ّ
العموميػة حسػػب ترتيػػب وصػػوليا ويجػػب أف تبقػػى مختومػػة إلػػى موعػػد
بالصػفقات
ّ
جل الخػ ّ
ال ّسػ ّ
ػاص ّ
فتحيا.
آليا:
يقصى ّ
كل عرض ورد بعد اآلجاؿ.
* ّ
كل عرض لـ يكف مغمقا وال يحمل ختـ المحامي.
* ّ
كما يقصى:
ػتـ
* كػ ّػل عػػرض تضػ ّػمف تغيي ػرات أو تحّفظػػات أدخميػػا المشػػارؾ عمػػى بنػػود كػ ّػراس ّ
الش ػروط ولػػـ يػ ّ
يرفعيا خالؿ األجل اإلضافي الممنوح لو مف قبل المركز الوطني البيداغوجي.
مزورة.
كل عرض
* ّ
تضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق ّ
ّ
ألي سبب مف األسباب المطالبة بتعويض.
تـ إقصاء عروضيـ ّ
وال يمكف لممشاركيف الذيف ّ
لمنماذج الممحقة بكراس
عيد طبقا ّ
يجب أف ّ
تحرر العروض بكامميا بالحبر بما في ذلؾ وثيقة التّ ّ
الشروط المطموبة.
كل عرض ال تتوّفر فيو ّ
ّ
الشروط .ويقصى ّ

6

المكونة لمعرض:
الفصل  :11الوثائق
ّ
ما يمي:

المؤيدات المصاحبة ليا عمى
ظرؼ
يجب أف يحتوي ال ّ
عيد و ّ
المتضمف لمعرض ووثائق التّ ّ
ّ
بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة
الوثائق االدارية

كراس الشروط
ّ

---

1
يحـدد صـراحة
اتفاقّية شراكة
يتضمن وجوبا بنـدا ّ
ّ
مفوض لتمثيل
المجمع
عضو
َّ
المعين كرئيس أو ّ
ّ

---

ختـ وامضاء المشارؾ عمػى ك ّػل صػفحة
وامضػ ػػاؤه فػ ػػي آخػ ػػر الوثيقػ ػػة مػ ػػع بيػ ػػاف
التّاريخ.
إمضػػاء وخػػتـ كافػػة أعضػػاء المجمػع فػػي
آخر الوثيقة مع بياف التّاريخ.
مؤشػ ار عمييػا مػف الييئػة
فاقية ّ
وتكوف اإلتّ ّ
الوطنية لممحاميف.
ّ

المجمـــــع (ف ػ ػػي حال ػ ػػة التّنص ػ ػػيص عم ػ ػػى إمكاني ػ ػػة
ّ
المشاركة في إطار الشراكة)
تعيد
وثيقة ال ّ

لألنموذج

طبقا

المدرج إمض ػػاء

بالممحق عدد()1
لألنموذج

الوثيقة مع بياف التّاريخ .

عامة حوؿ المشارؾ
بطاقة إرشادات ّ

طبقا

جبائية
بطاقة تعريف
ّ

نسخة مطابقة لألصل مف

بالممحق عدد()2

المش ػػارؾ وختم ػػو ف ػػي آخ ػػر

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ .

---

الجبائية.
بطاقة التّعريف
ّ

شيادة انخراط بصندوؽ الحيطة والتّقاعد لممحاميف

الش ػخص المفػ ّػوض لػػو
أصل
الشيادة أو نسخة ممضػػاة مػػف قبػػل ّ
ّ
الشيادة .وختميا مع بياف التّاريخ.
مطابقة لألصل مف ّ

شيادة مينية في ترسيـ بجدوؿ المحاميف

المينية أو إمضػػاء العمي ػػد أو الكاتػػب العػػاـ لمييئ ػػة
أصل الشيادة
ّ
نسخة مطابقة لألصل منيا أو أو رئػ ػ ػػيس الفػ ػ ػػرع الجيػ ػ ػػوي دوف س ػ ػ ػواىـ

أو
المينية لممحاماة بجدوؿ المحاميف.
الشركة
قرار ترسيـ ّ
ّ

مف

قرار

ترسيـ

المينية لممحاماة.
ّ

الشركة وختمو مع بياف التّاريخ.
ّ

1
الميمة ،يجب تقديـ اتفاقية شراكة(متضامف أو
مينيتيف لممحاماة أو أكثر إلنجاز
تجمع محامييف أو أكثر أو شركتيف ّ
ّ
في صورة ّ
مفوض لتمثيل
شركاء حسب الحالة).
وتتضمف االتفاقية وجوبا بندا ّ
ينص صراحة عمى العضو الشريؾ المعيف كرئيس أو ّ
ّ

المجمع لدى الييكل العمومي.
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لمص ػندوؽ
بالص ػندوؽ الػػوطني ّ
لمض ػماف االجتمػػاعي نسخة مطابقة لألصل مف إمضػػاء ال ػرئيس المػػدير العػػاـ ّ
شػػيادة االنخ ػراط ّ
لمضػ ػ ػماف االجتم ػ ػػاعي أو م ػ ػػف
الشيادة.
بالنسػػبة لممعػػاونيف واألعػ ػواف) أو تق ػػديـ تصػػريح عم ػػى ّ
( ّ
ال ػ ػػوطني ّ
الشرؼ بعدـ االستعانة بمعاونيف أو أعواف.
ّ
المينية
المسؤولية
عقد تأميف عف
المدنية و ّ
ّ
ّ

الش ػخص المفػ ّػوض لػػو وختمػػو مػػع بيػػاف
ّ
التّاريخ.

نسخة مطابقة لألصل مف إمضػ ػػاء الػ ػ ّػرئيس الم ػ ػػدير العػ ػػاـ لش ػ ػػركة
الشػ ػخص المف ػ ّػوض لػػػو
العقد
التّػ ػاميف أو م ػػف ّ
وختمو مع بياف التّاريخ.

لألنموذج

الش ػرؼ يمتػػزـ بموجبػػو المشػػارؾ بعػػدـ القيػػاـ طبقا
تص ػريح عمػػى ّ

مباشػرة أو بواسػػطة الغيػػر بتقػػديـ وعػػود أو عطايػػا أو ىػػدايا بالممحق عدد()3

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.

قصد التّأثير في مختمػف إجػراءات التّعيػيف وم ارحػل إنجػاز
ميمة.
ال ّ
لألنموذج

تصريح عمى الشرؼ يقدمو المشارؾ بأنو لـ يكف عونا طبقا
ّ
ّ
ّ
عموميا لدى المركز الوطني البيداغوجي ،أو مضت عف بالممحق عدد ()4
ّ
األقل.
مدة خمس سنوات عمى
انقطاعو عف العمل بو ّ
ّ

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.

وفي خالؼ ذلؾ ،يجب تقديـ التّرخيص أو نسخة مطابقة
لألصل منو أو نسخة مف مكتوب اإلعالـ (حسب الحالة)

وخاصة منيا أحكاـ
طبقا لمتّراتيب الجاري بيا العمل
ّ
مؤرخ في
الفصل  5مف األمر عدد  1875لسنة  1998ال ّ

الشروط واإلجراءات
 28سبتمبر  1998المتعّمق بضبط ّ
العمومييف ترخيصا لممارسة
ظفيف
المتعّمقة بإسناد المو ّ
ّ

بمياميـ.
نشاط خاص بمقابل لو عالقة مباشرة
ّ

لألنموذج

تصريح عمى الشرؼ بعدـ الوجود في إحدى الحاالت طبقا
اإلقصائية المنصوص عمييا بالفصل  2مف كراس بالممحق عدد
ّ
ّ
الشروط

()5

المدرج إمضػ ػ ػػاء المش ػ ػ ػػارؾ وختمػ ػ ػػو م ػ ػ ػػع بي ػ ػ ػػاف
التّاريخ.

الجوانب الفنية والوثائق التي يتم اعتمادها في فرز العروض:
لألنموذج

تصريح عمى الشرؼ بصحة البيانات والمراجع العامة طبقا
ّ
ّ
ّ
بالممحق عدد
المضمنة بالعرض.
قائمة إسمية في:
المحامي (منفرد)

طبقا

()6

لألنموذج

بالممحق عدد ()7

8

المدرج إمضػ ػ ػػاء المش ػ ػ ػػارؾ وختمػ ػ ػػو م ػ ػ ػػع بي ػ ػ ػػاف
التّاريخ.

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.

تجمع)
أو المحاميف المباشريف (في صورة ّ
المينية لممحاماة.
أو أعضاء الشركة
ّ
لألنموذج

التزاـ لكل محاـ مشارؾ (منفرد أو في إطار مجمع أو طبقا
ّ
شركة مينية لممحاماة) بنيابة المركز الوطني البيداغوجي بالممحق عدد
ّ
الدفاع عنو
والقياـ بجميع اإلجراءات
القانونية في حقو و ّ
ّ

()8

حكيمية
لدى المحاكـ وسائر الييئات
القضائية والتّ
ّ
ّ
عديمية.
واإلدارّية والتّ ّ

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.
التعري ػ ػػف بإمض ػ ػػاء كػ ػػل مح ػ ػػاـ مش ػ ػػارؾ

عمى أف يكوف تاريخ التّعريف باإلمضاء
وجوبػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػدور إعػ ػ ػ ػػالف طمػ ػ ػ ػػب
العروض.

لألنموذج

قائمة المراجع المبينة لمتجربة العامة لممحامي المباشر أو طبقا
ّ
المحاميف المباشريف (في حالة مجمع) أو لممحاميف بالممحق عدد ()9
ّ
المينية لممحاماة خالؿ الخمس سنوات
المنتميف لم ّشركة
ّ

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.

األخيرة.

لألنموذج

المدرج إمضػػاء المش ػػارؾ وختم ػػو فػػي آخ ػػر الوثيق ػػة

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعيا طبقا
ّ
ّ
ّ
المحامي المباشر أو المحاميف المباشريف (في حالة بالممحق عدد () 11

المترشػ ػح
مػػع بيػػاف التّ ػاريخ .يقػ ّػدـ المحػػامي
ّ

المينية لممحاماة
مشركة
مجمع) أو المحاميف المنتميف ل ّ
ّ
ّ
في إطار دورات التّكويف المستمر الستكماؿ الخبرة التي

المعنية.
الدورة
في ّ
ّ

الوطنية لممحاميف بالتّنسيق مع المعيد
تنظميا الييئة
ّ
الدولية
األعمى لممحاميف أو في إطار أنشطة اليياكل ّ

نسخة مطابقة لألصل مػف شػيادة المشػاركة

لممحاميف.

لألنموذج

السيرة الذاتية لممحامي المباشر أو المحاميف المباشريف طبقا
ّ ّ
ّ
(في حالة مجمع) أو المحاميف المنتميف لمشركة المينية بالممحق عدد () 11
ّ
ّ
ّ
لممحاماة.
لألنموذج

جدوؿ التعيدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا
ّ ّ
والتي ال تزاؿ منشورة لدى المحاكـ وسائر الييئات بالممحق عدد ()12

اتيػػة وامضػػاء
السػيرة ال ّذ ّ
المدرج إمضػػاء صػػاحب ّ
الشػ ػ ػركة
ص ػ ػػاحب الع ػ ػػرض (ف ػ ػػي حال ػ ػػة ّ
المينية لممحاماة) مع بياف التّاريخ.
ّ

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التّاريخ.

عديمية.
حكيمية واإلدارّية و ّ
القضائية والتّ
الت ّ
ّ
ّ

لألنموذج

مشروع عقد النيابة المبرـ بيف المحامي المباشر أو مجمع طبقا
ّ
ّ
بالممحق عدد ()13
المينية لممحاماة مف
لشركة
المحاميف المباشريف أو ا ّ
ّ
جية ،والمركز الوطني البيداغوجي مف جية ثانية.

المدرج إمضػػاء صػػاحب العػػرض (محػػاـ منفػػرد
ميني ػة
مجم ػع أو وكيػػل شػػركة ّ
أو رئػػيس ّ
لممحامػػاة) وختمػػو فػػي آخػػر الوثيقػػة مػػع
بياف التّاريخ.
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وبقية المالحق المنصوص عمييا صمب الجوانب
مالحظة :يمثّل عدـ تقديـ الممحق رقـ ّ 1
الفنّية والتي تندرج ضمف تقييـ العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز لممركز الوطني
ّ
البيداغوجي بشرط احتراـ مبدأ المساواة بيف المشاركيف أف يطمب عند االقتضاء ،في أجل ال

كتابيا استكماؿ بيانات ومستندات وتوضيحات
يتجاوز  70أياـ مف تاريخ جمسة فنح العروض،
ّ
يؤدي ذلؾ إلى تغيير في محتواىا.
تتعّمق بالعروض ال ّفنّية شريطة أالّ ّ
ظروف:
الفصل  :02فتح ال ّ
يتـ تعيينيا بمّقرر مف
تحدث لدى المركز الوطني البيداغوجي لجنة ّ
خاصة بفتح وتقييـ العروض ّ
الرئيس المدير العاـ لممركز الوطني البيداغوجي.
ّ
ظروؼ المحتوية عمى الوثائق اإلدارّية
ظروؼ
الخارجية وال ّ
تجتمع الّمجنة المذكورة لفتح ال ّ
ّ
الفنّية.
والعروض ّ

ديف
عمنية .وتعقد جمسة فتح العروض في التّاريخ والمكاف
تكوف جمسة فتح العروض
ّ
ّ
المحد ْ
الدعوة إلى المنافسة.
بنص إعالف ّ
ّ
ألي سػبب مػف األسػباب.
 ال يسمح لمحاضريف المشاركيف بالتّ ّ
دخل فػي سػير أعمػاؿ الّمجنػة ّ
أي إضافات عمييا.
كما ال يخوؿ ليـ طمب تمكينيـ مف تعديل عروضيـ أو إدخاؿ ّ

المحددة لقبوؿ العروض.
القانونية
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجاؿ
ّ
ّ

ألي عارض أف يدخل عمى عرضو ّأية تغييرات واالّ أعتبر ىذا العرض الغيا.
 ال يمكف ّ
ظػرؼ الخػارجي
عممية الفتح طبقا لمتّسمسل التّرتيبي لتاريخ الورود وذلؾ بفتح ال ّ
يتـ ّ
الشروع في ّ
 ّكل الوثائق اإلدارّية المطموبة.
لمعرض واّل ّ
تثبت مف وجود ّ
الفنػي واالقتصػار عمػى التّصػريح بوجػود الوثػائق المطموبػة
 فتح ال ّظػرؼ المحتػوي عمػى العػرض ّ
دوف تعدادىا.

الفنػػي لممشػػارؾ يمكػػف ،عنػػد االقتضػػاء،
وباسػػتثناء الوثػػائق التػػي تػػدخل فػػي تقيػػيـ العػػرض ّ
كتابيػػا المشػػاركيف الػػذيف لػػـ يقػ ّػدموا كػ ّػل الوثػػائق
لّمجنػػة
الخاصػػة بفػػتح ال ّ
ظ ػروؼ وفرزىػػا أف تػػدعو ّ
ّ

ظ ػروؼ
المطموبػػة إلػػى إتمػػاـ ممّف ػاتيـ فػػي أجػػل ال يتجػػاوز ّ 17أيػػاـ عمػػل مػػف تػػاريخ جمسػػة فػػتح ال ّ
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الس ػريع أو بإيػػداعيا مباش ػرة بمكتػػب ضػػبط المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي
وذلػػؾ عػػف طريػػق البريػػد ّ
حتى ال تقصى عروضيـ.
يمكػ ػ ػ ػ ػ ػػف ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الوثػ ػ ػ ػ ػ ػػائق عػ ػ ػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػ ػ ػػق البريػ ػ ػ ػ ػ ػػد االلكترونػ ػ ػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػ ػ ػػالعنواف التػ ػ ػ ػ ػ ػػالي:
الضػبط
 cnp.bureaudordre@cnp.edunet.tnعمى أف تودع األصوؿ ،الحقػا ،بمكتػب ّ
السريع.
او إرساليا عف طريق البريد ّ

ويعتمد في ىذه الحالة تاريخ اإلرساؿ االلكتروني.
الصفقة:
الفصل  : 02ضبط آجال وصيغ ّ
الرجوع في تقديم ال ّترشحات من قبل المشاركين في ّ
ترشحو في طمب عروض أف يسحبو بطمب كتابي ،مقابػل وصػل تسػميـ،
قدـ ّ
يمكف لممحامي الذي ّ
ّ
يقػ ّػدـ مباشػرة إلػػى المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي أو عػػف طريػػق البريػػد مػػع اإلعػػالـ بػػالبموغ فػػي أجػػل
أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما مف تاريخ آخر أجل لقبوؿ العروض المعمف عميو مف قبل المركػز

الوطني البيداغوجي وذلؾ دوف الحاجة إلى تبرير ىذا االنسحاب.

وبانقضاء ىذا األجل ،تؤخذ بعيف االعتبار عروضيـ في أعماؿ التّقييـ ،ويبقوا ممزميف بيا.

يقدمو
غير ّأنو ال يمكف سحب ذلؾ العرض بعد انقضاء األجل المذكور إالّ بمطمب معّمل ّ
المختصة عمى معنى الفصل السابع ( )7مف األمر  764لسنة  2114بيدؼ
المترشح لّمجنة
ّ
ّ
الموافقة عميو.

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحاموف المنضووف في اتّفاؽ شراكة دوف
كل
الصفقات التي تن ّ
ظميا ّ
إجازة مف الّمجنة وبعد إتماـ عممية الفتح ،يحرـ مف المشاركة في ّ

لمدة سنتيف ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،مف تاريخ تراجعو الكتابي بعد األجل
اليياكل
العمومية ّ
ّ
ّ
الرّد مف طرفو عمى إعالمو
ّ
المحدد لذلؾ في الفقرة األولى مف ىذا الفصل أو مف تاريخ عدـ ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )11أياـ عمل.
بقبولو
رد ّ
النيائي الذي بقي دوف ّ
ّ
الفصل :04تقييم العروض
الخاصػػة المشػػار إلييػػا بالفصػػل  12مػػف ىػػذا الكػ ّػراس ،تتػػوّلى
بعػػد فػػتح العػػروض مػػف قبػػل الّمجنػػة
ّ
لممنيجيػػة المدرجػػة بالفصػػل  15مػػف ىػػذا
ىػػذه الّمجنػػة كػػذلؾ تقيػػيـ العػػروض المقبولػػة وترتيبيػػا وفقػػا
ّ
الكراس.
ّ
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منهجية تقييم العروض واسناد األعداد
الفصل : 05
ّ
منهجية تقييم العروض:
: 0.05
ّ
المينيػػة لممحػػاميف باالعتمػػاد،
الش ػركة
ػتـ تقيػػيـ العػػروض وترتيبيػػا الختيػػار المحػػامي أو ّ
ّ
يػ ّ
حصريا ،عمى المقاييس التّاليػػة:
العدد

العدد األقصى المسند

معايير الفرز

1

المينية لممحاميف
الشركة
العامة لممحامي أو ألعضاء ّ
ّ
المراجع ّ

 50نقطة

2

العممية لممحامي
المؤىالت
ّ

 21نقطة

3

حجػ ػػـ الميػ ػػاـ الموكولػ ػػة لممحػ ػػامي أو شػ ػػركة المحامػ ػػاة مػ ػػف قبػ ػػل اليياكػ ػػل

 30نقطة

العمومية وعددىا
ّ

 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

وتقصى وجوبا :
تتضمف إحدى الوثائق المعتمدة لمتّقييـ الفني.
 العروض التي لـّ

الصفقة بعد انقضاء فترة
 العروض التي تنقصيا الوثائق اإلدارّية المطموبة لممشاركة في ّالكراس.
اإلمياؿ و ّ
المحددة في الفصل  11مف ىذا ّ
مزورة.
 كل عرضتضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا ّ
ّ

الصفقة.
 -العروض التي يتوّلى أحد المشاركيف فييا تقديـ أكثر مف عرض واحد في نفس ّ

ترشحاتيـ
وبخصوص المحاميف الذيف صدرت في شأنيـ عقوبات
فإف استبعادىـ ورفض ّ
تأديبيةّ ،
ّ
مؤرخ
يتـ إالّ مف قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة ّ 2114
ال ّ
العمومية
في  24جانفي  2114يتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة اليياكل
ّ

حكيمية  ،بعد التّ ّثبت بدّقة في
لدى المحاكـ والييئات
عديمية والتّ
ّ
القضائية واالدارّية والعسكرّية والتّ ّ
ّ
الوطنية لممحاميف أو كذلؾ مع رئيس
النظر في الييئة
وضعياتيـ
المينية بالتّنسيق مع مف لو ّ
ّ
ّ
ّ
الجيوي
المختص عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات الفصل  15مف األمر عدد  764لسنة
الفرع
ّ
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2114
ّ 2114
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 : 2.05إسناد األعداد:
المهنيــة لممحــامين خــالل الخمســة ســنوات
الشـركة
أ -المراجــع
العامـة لممحــامي أو ألعضــاء ّ
ّ
ّ
األخيرة( 05نقطة):

كيفية إسناد األعداد:
أّ .0.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداىا المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالؿ
الممتدة بيف غرة جانفي  2117إلى تاريخ تقديـ العروض.
الخمس سنوات األخيرة أي مف الفترة
ّ
عدة محاميف أو شركات المحاماة تحتسب المراجع
مجمع بيف ّ
في صورة تقديـ عرض في إطار ّ
بالسقف العددي األقصى المشار إليو في الجدوؿ.
لمختمف أعضاء
المجمع مع وجوب ّ
التقيد ّ
ّ

عينة مف
وبيدؼ احتساب العدد المسند بعنواف المراجع
يتـ اعتماد نسخ مف ّ
ّ
المصرح بياّ ،
المترشح بغاية حجب أسماء األطراؼ وتقديميا بشكل
نصوص األحكاـ بعد معالجتيا مف قبل
ّ

يحوؿ دوف
إمكانية التّعرؼ عمى األشخاص المذكوريف بيذه األحكاـ والمراجع.
ّ
ما بين  42و 52

عدد اإلنابات
لدى المحاكم

إنابة خالل الخمسة
السابقة
سنوات ّ
لتاريخ طمب
العروض

ما بين  50و62

إنابة خالل الخمسة
السابقة
سنوات ّ

ما بين  60و72

إنابة خالل الخمسة
السابقة
سنوات ّ
لتاريخ طمب

لتاريخ طمب

العروض

العروض

ما بين  70و82
إنابة خالل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
ّ
طمب العروض

أكثر من 80
إنابة خالل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
ّ
طمب العروض

العدد المسند
بعنــــــــــــــــــوان

المراجـــــــــــــــع

11

31

21

41

51

العامة
ّ

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .2.صيغ تقديم ّ
العامػة (الممحػق
تبعا إلمضاء
المترشح لمتّصػريح عمػى ّ
ّ
الشػرؼ بص ّ
ػحة البيانػات المتعّمقػة بالتّجربػة ّ
المصرح بيا.
بالمؤيدات
المترشح المعني إلى تأييد عرضو
عدد  ،)6ال يدعى ،في مرحمة أولى،
ّ
ّ
ّ
ّ
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المترشح المشارؾ في طمب العروض.
عينة اإلنابات أو رسائل التّكميف حسبما يراه
ّ
تعتمد ّ
كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع
وبصفة عامة يتوّلى المحامي أو شركة المحاماة تقديـ ّ
اإلنابة.

تـ رفضيا شكال.
وال يدخل ضمف احتساب التّجربة القضايا التي ّ

الس ػنوات وحس ػػب طبيعتيػػا بطريقػػة تحفػ ػ
ويكػػوف المحػػامي م ػ ّ
ػدعو إلػػى جمعيػػا وتخزيني ػػا حسػػب ّ
السػػر المينػػي فػػي أقػراص ممغنطػػة أو ليزرّيػػة أو كػػذلؾ فػػي وسػػائل
حمايػػة المعطيػػات ّ
الشخصػ ّػية و ّ
الفنيػػة السػػتغالليا طبػػق مواصػػفات تػػتالءـ مػػع التّجييػزات
حف ػ
إلكترونيػػة ت ارعػػى فييػػا ّ
الضػػمانات ّ
ّ
المسػتعممة فػي المجػاؿ وذلػؾ لتقػديميا عنػد الطمػب المركػز الػوطني البيػداغوجي طبػق المواصػفات
كراس الشروط.
الفنية ّ
ّ
المبينة لمغرض في ّ
النحػو
ويجب اإلشػارة
ّ
ػتـ عمػى ّ
الناحيػة ّ
عمميػة التّقيػيـ وترتيػب العػروض مػف ّ
لممترشػحيف ّ
أف ّ
الفنّيػة ت ّ
التّالي:
المبينػة فػي التّصػاريح
 تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييـ وترتيب العػروض عمػى أسػاس المعطيػات ّ
وبقيػة المالحػػق المنصػػوص عمييػػا
اتيػػة الممضػػاة مػػف قبػػل
ّ
عمػػى ّ
المترشػػحيف ّ
السػػيرة ال ّذ ّ
الشػػرؼ و ّ
الشروط.
بكراس ّ
بممف طمب العروض وطبقا لممعايير والمقاييس المعمنة ّ

 يقػػوـ المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي بعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذه األعمػػاؿ بتوجيػػو الممّفػات إلػػى الّمجنػػة
طمب العمومي إلجػراء المراقبػة الالّزمػة عمييػا طبقػا
المختصة لممراقبة والمتابعة بالييئة العميا لم ّ
ّ
ألحكػػاـ الفصػػل  01مػػف األمػػر عػػدد  0101لسػػنة  4102المػػؤرخ فػػي  00مػػارس  .4102واذا
ػافية
مػػا اقتضػػت أعمػػاؿ الّمجنػػة المػػذكورة طمػػب
مؤيػدات إضػ ّ
المؤيػػدات المضػ ّػمنة بالتّصػػاريح أو ّ
ّ
يوجػػو إلػػى
ػؤىالت
ػإف ىػػذا ال ّ
الميني ػة ،فػ ّ
حػػوؿ مػػا تػ ّػـ التّص ػريح بػػو بخصػػوص المػ ّ
العمميػة و ّ
ّ
طمػػب ّ
المعنييف مف قبل المركز الوطني البيداغوجي.
المحاميف
ّ

العممية لممحامي ( 05نقطة):
المؤهالت
ب-
ّ
ّ
ػدخميف لمقيػاـ باإلنابػة وباالسػتناد إلػى الخبػرة
ييدؼ ىػذا المقيػاس إلػى تحديػد العػدد األمثػل مػف المت ّ
ػؤىالت
المتمي ػزة فػػي الميػػداف المطمػػوب مػػف قبػػل المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي مػػف ناحيػػة والػػى المػ ّ
ّ
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لممترشح مف ناحية أخرى ،وذلؾ حسب التّصنيف التالي:
العممية
ّ
ّ
 -المحاموف المباشروف لدى التّعقيب.

 المحاموف المباشروف لدى االستئناؼ. أعضاء شركة المحاماة.تحصػل عمييػا المحػامي تسػند األعػداد بحسػب وعػدد الػ ّػدورات
الشػيادات
إضػافة إلػى ّ
ّ
العمميػة التػي ّ
النحو التالي:
كوينية التي تمّقاىا أو شارؾ فييا عمى ّ
التّ ّ
متخصصػة
تكوينيػة
فعميا أو تابع بنجاح دورة
ّ
لكل محاـ شارؾ ّ
 تسند بصفة ّآلية  15نقاط ّ
ّ
الوطنيػة
ظميػا الييئػة
ػتمر إلسػتكماؿ الخبػرة
المينيػة التػي تن ّ
ّ
ّ
في إطػار دورات التّكػويف المس ّ
النقاط بيذا العنواف عشرة (.)11
بالتّنسيق مع المعيد االعمى لممحاميف ويبمغ سقف ّ
تكوينيػة قػاـ بيػا محػامي فػي إطػار
 تسند نقطة واحدة ( )11لك ّػل مشػاركة ناجحػة فػي دورةّ
1

النقاط بيذا العنواف عشرة (. )11
ولية لممحاميف ويبمغ سقف ّ
أنشطة اليياكل ّ
الد ّ

المترش ػح نسػػخة مطابقػػة لألصػػل مػػف شػػيادة
إلثبػػات المشػػاركة فػػي ىػػذه الػ ّػدورات ،يقػ ّػدـ المحػػامي
ّ
المعنية.
الدورة
المشاركة في ّ
ّ

العموميـة وعـددها
ج -حجم المهام الموكولة لممحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل
ّ
( 22نقطة)
لممترش ػػحيف المتف ػ ّػرغيف .لػػذلؾ بق ػػدر م ػػا يك ػػوف
ييػػدؼ ى ػػذا المعي ػػار إلػػى إعط ػػاء أكث ػػر فػػرص
ّ
لمميمػػة بقػػدر مػػا يرتفػػع العػػدد المسػػند إليػػو بيػػذا العن ػواف والعكػػس
متفرغػػا
المحػػامي
ّ
المترش ػح ّ
ّ

النحو التّالي:
بالعكس وذلؾ عمى ّ

1
العموميػػة ،يؤخػػذ ،باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،بعػػيف
عنػػدما يتعّمػػق األمػػر بتكميػػف محػػامي بقضػػايا فػػي الخػػارج مػػف قبػػل اليياكػػل
ّ
الدوليػػة لممحػػاميف مػػدى إلمػػاـ
تكوينيػػة قػػاـ بيػػا محػػامي فػػي إطػػار أنشػػطة اليياكػػل
االعتبػػار ضػػمف ىػػذا المعيػػار الفرعػػي دورات
ّ
ّ

القضية أو المغة المتّفػق عمييػا فػي العقػد أو عنػد االقتضػاء المغػة اإلنجميزيػة.
المترشح بمغة المحكمة المنشورة أماميا
المحامي
ّ
ّ
دوليػة
مينيػة ّ
ويمكف ،كذلؾ ،األخػذ بعػيف االعتبػار إضػافة إلػى ىػذه المقػاييس ،انضػواء المحػامي أو شػركة المحامػاة فػي شػبكة ّ
لمكاتب محاماة مف عدمو.
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طور االبتدائي في
قضية جارية ،لفائدة ىيكل
عمومي في ال ّ
كل ّ
يتـ حذؼ نصف نقطة عف ّ
 ّّ
ّ
رشح لممشاركة في طمب العروض عمى أالّ يتجاوز  11نقاط.
تاريخ تقديـ التّ ّ
قضية جارية لفائدة ىيكل عمومي في طور االستئناؼ في
كل
ّ
يتـ حذؼ نصف نقطة عف ّ
 ّّ
الترشح لممشاركة في طمب العروض عمى أالّ يتجاوز  11نقاط.
تاريخ تقديـ ّ

مادّية
قضية جارية لفائدة ىيكل عمومي أو ذات
كل
معنوية أو ّ
ّ
ّ
يتـ حذؼ نصف نقطة عف ّ
 ّّ
رشح لممشاركة في طمب العروض عمى أالّ
خاصة لدى محكمة التّعقيب في تاريخ تقديـ التّ ّ
ّ
يتجاوز  11نقاط.
الفصل :06تعيين المحامي أو شركة محاماة:

مفصػػال حػػوؿ معػػايير
تعػ ّػد لجنػػة الفػػتح والتّقيػػيـ المحدثػػة لػػدى المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي تقري ػ ار ّ
المترشػػحيف
كيفيػػة ترتيػػب
اختيػػار
ّ
ّ
المترشػػحيف ونتػػائل أعمػػاؿ التّقيػػيـ عمػػى ضػػوء ذلػػؾ ّ
توضػػح فيػػو ّ
وأسباب إقصاء بعض العروض إف حصل ذلؾ.

المختصػػة لممتابعػػة والمراقبػػة
وجػػو المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي وجوبػػا ىػػذا التّقريػػر إلػػى الّمجنػػة
وي ّ
ّ
طمب العمومي طبقا ألحكاـ الفصػل  7مػف األمػر عػدد  764لسػنة 2114
المحدثة بالييئة العميا لم ّ
ّ
ػؤرخ ف ػػي  24ج ػػانفي  2114إلجػ ػراء مراقبتي ػػا عميي ػػا طبق ػػا لمقتض ػػيات الفص ػػل  8م ػػف األم ػػر
والم ػ ّ

النظر فييا ،عند االقتضاء.
السالف ال ّذكر واعادة ّ
ّ
توجػػو الّمجنػػة المػػذكورة قرارىػػا إلػػى المركػػز الػػوطني البيػػداغوجي
وبعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذه األعمػػاؿّ ،
لتنفيذه.

المهمة:
الشروع في
الفصل  :07إمضاءالعقد و ّ
ّ

يتـ إعالـ المحامي أو شركة المحاماة التػي ت ّػـ اختيارىػا مػف قبػل المركػز الػوطني البيػداغوجي فػي
ّ
النمػػوذج
التعي ػد .ويجػػب عميػػو إمضػػاء العقػػد المحػػرر بالّمغػػة العربيػػة طبػػق ّ
العن ػواف المبػ ّػيف بوثيقػػة ّ
أهميتهــا وضــرورة توضــيحها وذلـ حســب
المصػاحب ليػػذا .ويمكــن إضــافة بنــود يــرى ال ّ
طـرفين ّ
مقتضيات وواقع نشاط المركز الوطني البيداغوجي.

يتـ إعالـ المحامي أو شركة المحاماة ليتوّلى اتّخاذ
وعمى إثر المصادقة عمى العقد وامضائوّ ،
الميمة بمجرد تسّمـ اإلذف بذلؾ.
الضرورية لضماف إنطالؽ
كل اإلجراءات ّ
ّ
ّ
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نيائيا لإلنابة يحرـ مف
إالّ ّأنو ،في صورة نكوؿ المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارىا ّ
لمدة سنتيف ( )02تحتسب مف تاريخ
كل اليياكل
الصفقات التي تن ّ
العمومية ّ
ّ
ظميا ّ
المشاركة في ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )11أياـ
الرد مف طرفو عمى إعالمو بقبولو ّ
رد ّ
النيائي الذي بقي دوف ّ
عدـ ّ
عمل.
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المالحق
ملحق عدد  : 1وثٌكة التػهد
ملحق عدد  :2بطالة إرشادات غامة خول المشارك
ملحق عدد  :3تصرًح غلى الشرف بػدم التاثٌر في مختلف إجراءات التػٌٌن ومراخل إهجاز المهمة
ملحق عدد  :4تصرًح غلى الشرف بػدم مباشرة الػمل لدى المركز الوطوي البٌداغوجي
ملحق عدد  :5تصرًح غلى الشرف بػدم الوجود في إخدى الداالت اإللصائٌة الموصوص غلٌها بالفصل  2من
كراس الشروط
ملحق عدد  :6تصرًح غلى الشرف بصدة البٌاهات والمراجع الػامة المذكورة في الػرض
ملحق عدد  :7لائمة إصمٌـة في المدامي (الموفرد) او المدامٌن المباشرًن (في صورة تجمع) او اغضاء الشركة
المهوٌة للمداماة
ملحق عدد  :8التزام المدامي (الموفرد) او المدامٌن المباشرًن (في صورة تجمع) او اغضاء الشركة المهوٌة
للمداماة بوٌابة المركز الوطوي البٌداغوجي لدى المداكم وصائر الهٌائت الكضائٌة والتدكٌمٌة واإلدارًة
والتػدًلٌة
ملحق عدد  :9لائمة المراجع المبٌوة للتجربة الػامة للمدامي المباشر او المدامٌن المباشرًن (في خالة مجمع)
او للمدامٌن الموتمٌن للشركة المهوٌة للمداماة خالل الخمس صووات االخٌرة
ملحق عدد  :11لائمة الدورات التكوًوٌة المتخصصة التي تابػها المدامي المباشر او المدامٌن المباشرًن (في
خالة مجمع) او المدامٌن الموتمٌن للشركة المهوٌة للمداماة في إطار دورات التكوًن المشتمر التي توظمها
الهٌئة الوطوٌة للمدامٌن بالتوشٌق مع المػهد االغلى للمدامٌن او في إطار اهشطة الهٌاكل الدولٌة للمدامٌن.
ملحق عدد  :11صٌ ــرة ذاتٌ ــة
ملحق عدد  :12جدول التػهدات في الكضاًا موضوع اإلهابات الجارًة والتي ال تزال موشورة لدى المداكم
وصائر الهٌائت الكضائٌة والتدكٌمٌة واإلدارًة والتػدًلٌة
ملحق عدد  :13غكد الوٌابة المبرم بٌن المدامي المباشر او مجمع المدامٌن المباشرًن او الشركة المهوٌة
للمداماة ،والمركز الوطوي البٌداغوجي.
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ممحق عدد 0

تعهد
وثيقة ال ّ

طة)...........................................................1
 ّإني الممضي أسفمو (االسـ والّمقب والخ ّ المتصرؼ باسـ ولحساب.............................................................................: -المنخرط بصندوؽ الحيطة واّلتقاعد تحت عدد............... ....................................... :

محل مخابرتو بػ(ذكر العنواف بالكامل)..........................................................
ّ
المعيف ّ
 -بصفتي ............................................................................................ :

2
المكونة لممف طمب العروض المتعّمق بإنابة
وبعد االطالع عمى جميع الوثائق اآلتي ذكرىا و ّ
مينية لممحاماة لممركز الوطني البيداغوجي :
المحامي أو شركة ّ
ممف طمب العروض.
)ّ (1

عيد التي تمثّل وثيقة االلتزاـ.
( )2وثيقة التّ ّ
النيابة.
( )3عقد ّ

وبعد أف قّدرت عمى مسؤوّليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازىا.
أتعيد وألتزـ بما يمي:
ّ

الميمة موضوع طمب العروض المسندة لي دوف تحّف .
 )1قبوؿ
ّ
المحددة
لمشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
القانونية المطموبة وفقا ّ
ّ
ّ
القانونية في الميداف.
طبق التّراتيب
ّ
مدة قدرىا عشرة (ّ )11أياـ مف
 )3تسميـ التّقارير
الصفقة خالؿ ّ
الخاصة باإلنابات لدى المحاكـ موضوع ّ
ّ
الخاصة.
الشروط اإلدارّية
كراس ّ
تاريخ انعقاد الجمسات في القضايا وفقا لما تنص عميو ّ
ّ
تكوف جزءا مف العقد.
الشروط اإلدارّية
بكراس ّ
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة ّ
الخاصة التي ّ
ّ

محدد لقبوؿ
 )5اإلبقاء عمى شروط ىذا التّعيد مدة ستّيف ( )61يوما ابتداء مف اليوـ الموالي آلخر أجل ّ
العروض.
أي حجر قانوني .وفي
 )6أشيد ّأنني لست (أو ّ
أف ال ّشركة التي أمّثميا ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
ّ
القانونية المترتّبة عف ذلؾ.
مسؤوليتي
أتحمل
صورة ثبوت خالؼ ذلؾّ ،
ّ
ّ
يتـ فسخ العقد بصفة ّ
آلية و ّ
فإنو ّ

1
المجمع) دوف إدراج
المجمع (ذكر
مجمع ،تدرج عبارة ّإني الممضي أسفمو بصفتي وكيل
ّ
ّ
في صورة ،تقديـ العرض مف قبل ّ
البيانات المتعّمقة النخراط لدى صندوؽ الحيطة واّلتقاعد.
2
يمكف إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء.

19

الصفقة وتحويميا إلى الحساب المفتوح بالبنؾ
يدفع المركز الوطني البيداغوجي المبالغ المستوجبة بموجب عقد ّ
البنكية أو
اليوية
أو البريد ............................ :تحت عدد( .......................... :ذكر
ّ
ّ
يدية).
البر ّ

حرر بػ  ..................في......................

(إمضاء وختـ المشارؾ)

ط اليد عبارة صالح لممشاركة في طمب العروض )
(يكتب المشارؾ بخ ّ
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ممحق عدد2

عامة حول المشار
بطاقة إرشادات ّ
االسـ والّمقب أو إسـ شركة المحػاماة ....................................................................:
تاريخ التّرسيـ في المحاماة..............................................................................:

المقر ...........................................................................................:
عنواف ّ
عنواف مىقع الىاب إذا كان للمحامي مىقع واب وفقا لإلجراءاخ القاوىويّح........................................... :

الياتف.................................................................................................:
العنواف اإللكترووي للمحامي أو شركح المحاماج ..........................................................:
المعرؼ الجبائي....................................................................................:
رقـ
ّ
طة)...........................................
المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسـ والّمقب والخ ّ
الشخص ّ
حرر بػ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختـ المشارؾ)

الخاصة بو.
كل عضو تقديـ الوثيقة
تجمع شركات محاماة أو محاميف ،يجب عمى ّ
ّ
مالحظة :في صورة ّ
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ممحق عدد 2

الشرف بعدم ال ّتأثير
تصريح عمى ّ
مهمة
في مختمف إجراءات ال ّتعيين ومراحل إنجاز ال ّ
إنًّ الممضً أسفله (اإلسم واللّمب)
ممثّل ال ّ
شركة المهنٌّة للمحامٌن

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

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

جل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد ...........................................بتارٌخ
المس ّ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فٌما ٌلً "المشارن"
أصرح على شرفً بعدم لٌامً وألتزم بعدم المٌام مباشرة أو بواسطة الغٌر بتمدٌم وعود أو
ّ
صفمة لفائدتً.
عطاٌا أو هداٌا لصد الت ّؤثٌر فً مختلف إجراءات إسناد ال ّ
حرر تـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 4

الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المركز الوطني البيداغوجي
تصريح عمى ّ
صاحب طمب العروض

إنًّ الممضً أسفله (اإلسم واللّمب)
ممثّل ال ّ
شركة المهنٌّة للمحامٌن

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

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

جل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد .........................................بتارٌخ
المس ّ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فٌما ٌلً "المشارن"
أصرح على شرفً أنًّ لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات المركز الوطني البيداغوجي أو
ّ
مضت عن إنمطاعً عن العمل به مدّة خمس سنوات على األل ّل.
(وفً صورة المٌام بإعالم الهٌكل طبك أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فترفك نسخخة مخن
مكتوب اإلعالم مإ ّ
شر علٌه مخن لبخل الهٌكخل ٌوضّخق بدلّخة تخارٌخ لخن أو اإلدةء بعالمخة البلخو
عند اإللتضاء).

حرر تـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 5

الشرف بعدم الوجود في إحدى
تصريح عمى ّ
الشروط
الحاالت
كراس ّ
ّ
اإلقصائية المنصوص عميها بالفصل  2من ّ
إنًّ الممضً أسفله (اإلسم واللّمب)
ممثّل ال ّ
شركة المهنٌّة للمحامٌن

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

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

جل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد  ..........................................بتارٌخ
المس ّ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فٌما ٌلً "المشارن"
أصرح على شرفً أنّخً وكافّخة أعضخاء الفرٌخك المتخد ّخل مخن المحخامٌن الممتخرحٌن ة نوجخد فخً
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
إحدى حاةت المنع المنصوص علٌها بالمرسوم
أصرح أنّنا ة نوجد فً إحدى الحاةت المنصوص علٌها بالفمرة األخٌرة من الفصخل الثخانً
كما
ّ
كراس شروط طلب العروض.
من ّ
حرر تـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 6

بصحة البيانات
الشرف
تصريح عمى ّ
ّ
الخصوصية المذكورة في العرض
العامة و /أو
والمراجع
ّ
ّ

إنًّ الممضً أسفله (اةسم واللّمب)
ممثّل ال ّ
شركة المهنٌّة للمحامٌن

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

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

جل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد .........................................بتارٌخ
المس ّ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فٌما ٌلً "المشارن"
أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البٌانات والمراجع الخصوصٌّة والعا ّمة التً لدّمتها فً ه ا
ّ
العرض.
وأتح ّمل مسإولٌّتً المانونٌّة فً صورة ثبوت خالف لن أو تبعا لعدم تمدٌمً للّجنة المكلّفة
بالفرز لما ٌثبتها من وثائك بعد طلبها منًّ لمدّة تتجاوز عشرة أٌّام.

حرر تـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 7

تجمع)
قائمة إسميـة في المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة ّ
المهنية لممحاماة
لشركة
أو أعضاء ا ّ
ّ

عر

االسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

0
2
2
4
5
6
7
8
9
02

حرر تـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

26

ممحق عـدد8
تجمع)
التزام المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة ّ

المهنية لممحاماة بنيابة المركز الوطني البيداغوجي
الشركة
أو أعضاء ّ
ّ
عديمية
القضائية وال ّت
لدى المحاكم وسائر الهيئات
اإلدارية وال ّت ّ
حكيمية و ّ
ّ
ّ
ألر ّ
بؤن
إنًّ الممضً أسفله (اإلسم واللّمب) ………………………………………………ّ ………….............................................
ألر بصحة
الفرٌك المتد ّخل
والمتكون من السٌّدات وال ّ
سادة اآلتً كرهم ٌلتزم (ألتزم)بإنجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
كافّة المعلومات الواردة به ا العرض:

االسم واللقب

الترسيم

محل المخابرة

إمضاء المحامي
1
معرف به

حرر تـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك
1
لكل محامي
المعنييف اإلمضاء في الخانة
المتدخميف
كل
ّ
ّ
ّ
لكل واحد منيـ .كما يجب التّعريف باإلمضاء ّ
المخصصة ّ
يتعيف عمى ّ
ّ
مشارؾ عمى أف يكوف تاريخ التّعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالف طمب العروض.
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ممحق عـدد 9

العامة لممحامي المباشر أو المحامين المباشرين
المبينة لم ّتجربة
قائمة المراجع ّ
ّ
المهنية لممحاماة
مجمع) أو لممحامين المنتمين لم ّشركة
ّ
(في حالة ّ
خالل الخمس سنوات األخيرة
(من  0جانفي 2207إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
جدول تأليفي لممراجع
ّ
ّ

عدد االنابات

المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

الت ّجربة العا ّمة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2012

الت ّجربة العا ّمة للمحامي المباشر أو المحامين سنة2012

الت ّجربة العا ّمة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2012

الت ّجربة العا ّمة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2020

الت ّجربة العا ّمة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2021

المصرح بها خالل الخمس سنوات
ي لإلنابات
ّ
العدد الجمل ّ
28

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

العامة
جدول تفصيمي لممراجع
ّ
الهيكل العمومي أو الشخص
الخاص

موضوع
اإلنابة

المحكمة

عدد القضية

الطور

حرر تـ .............................في
ّ

تاريخ بداية وانتهاء
المهمة

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

(إمضاء وختم المشارك)


يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ممحق عـدد 02

المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين
الدورات ال ّتكوينية
قائمة ّ
ّ
المهنية لممحاماة في إطار
مشركة
مجمع) أو المحامين المنتمين ل ّ
ّ
المباشرين (في حالة ّ
الوطنية لممحامين بال ّتنسيق مع المعهد
ظمها الهيئة
دورات ال ّتكوين المستمر التي تن ّ
ّ
ولية لممحامين.
األعمى لممحامين أو في إطار أنشطة الهياكل ّ
الد ّ

عر

السنة

المحور

الدورات التكوينية وشهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
0
2
2
4
5

الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
0
2
2
4
5

حرر تـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
يقدم المحامي
ّ
ّ

في ّالدورة المعنية.
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ممحق عدد 00

سي ــرة ذاتيـ ـة
* اإلسـ والّمقب:

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

* تاريخ الوالدة ومكانيا:

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

الوطنية :
*تاريخ التّرسيـ بالييئة
ّ
* تاريخ التّرسيـ بقسـ اإلستئناؼ................................................................... .................................................... :

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

* تاريخ التّرسيـ بقسـ التّعقيب:
لإلجرءات القانونية...............................................................................:
ا
*عنواف موقع الواب إف وجد وفقا
ّ

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

شح :
صل عليها المتر ّ
الشـ ّهــائد العلميّــة المتح ّ
المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلمية

سنة التـخـرج

مل ّخص الخبرة العا ّمة في المحاماة :
شركة ا ّلناشطة في
الهيكل العموميّ أو ال ّ
المطاع الخاص التي لام المحامي أو
شركة المحاماة بنيابتها

ميدان ا ّلنزاع

31

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ا ّلنتائج المح ّممة أو نتائج
األعمال المنجزة

ا ّلدراسات والبحوث
-

مل ّخص الخبرة الخصوصيّة في مهنة المحاماة ( ذكر االختصاص ان وجد أو المادّة المطلوبة)
شركة ا ّلناشطة في
الهيكل العموميّ أو ال ّ
المطاع الخاص التي لام المحامي أو
شركة المحاماة بنيابتها

ميدان ا ّلنزاع
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تاريخ إنجاز هذه األعمال

ا ّلنتائج المح ّممة أو نتائج
األعمال المنجزة

شح أهمية ذكرها في نشاطه في العاللة بالمه ّمة
 المعطيات اإلضافيّة التي يرى المتر ّ
المترشّح إليها:
 التّكوين في اللغات.

اللّغة

سط
متو ّ

جيّد

ممتاز

جيّد جدّا

 الخبرة في ميدان معّين لبل ا ّلترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 02

جدول التعهدات في المضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال
منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات المضائية والتحكيمية واإلدارية
والتعديلية
اإلنابات الجارية
عدد

اإلنابات

موضوع

اإلنابات

المحاكم أو
الهيئات

اآلجال

الهيكل

طور
ال ّ

العمومي
ّ

المنشورة

شخص
خاص
ّ

قريبية
الّت ّ
إلنتهاء

اإلنابات
الجارية
ّ

أمامها القضايا

المالحظات
اإلضافية
ّ

والّتوضيحية التي
المترشح
يراها
ّ
ضرورية
أّنها
ّ
لذكرها لتحديد

جدول الّتعهدات

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ .............................في
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............................

ممحق عدد 02

مجمع
عقد الّنيابة المبرم بين المحامي المباشر أو ّ
المهنية لممحاماة،
لشركة
المحامين المباشرين أو ا ّ
ّ
والمركز الوطني البيداغوجي

1

الفصل األول :تعريف المهمـة:
تتمثّل مهمة:
األستا ..........................................................................................
أو
(مج ّمع المحامٌن موضوع ات ّفالٌة ال ّ
شراكة) ...................................................
أو
(ال ّ
شركة المهنٌّة للمحاماة) .......................................... .........................
طبك ه ه اةت ّفالٌة فً نٌابة المركز الوطنً البٌداغوجً والمٌام بجمٌع اإلجراءات المانونٌّة فً
حمّه والدّفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهٌئات المضائٌّة والت ّحكٌمٌّة واإلدارٌّة والت ّعدٌلٌّة سواء
فً تونس أو ك لن خارجها عند اإللتضاء.
الفصل  : 0التشريع والتراتيب المطبمة بالعمد:
صفمة للت ّشرٌع والت ّراتٌب الجاري بها العمل .كما ٌخضع صاحب العمد وأعوانه
تخضع ه ه ال ّ
ضمان اإلجتماع ًّ.
ً وال ّ
إلى الت ّشرٌع ال ّ
ساري المفعول فً المٌدان الجبائ ّ
الفصل  : 2األتعــاب :
األول أعاله طبك أحكام المرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إلٌها بالفصل ّ
صادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلّف بالت ّجارة والتً تشمل أٌضا معالٌم نشر
المشترن ال ّ
ّ
والطوابع الجبائٌّة والمصارٌف المكتبٌّة ومبلغ تؤمٌن أحكام اةستئناف والت ّعمٌب.
المضاٌا
ٌتم تجمٌع ) (02لضٌة كحد أدنى وخمسة ( )15لضاٌا كحد ألصى فً نفس ّ
الطور والتً تعدّ
سبب أو الماد ّة أو نظرا لطبٌعة المضاٌا أو
مرتبطة ببعضها بالنّظر إلى وحدة الموضوع أو ال ّ
تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحدة والتً تعتبر أتعاب لضٌّة واحدة.
ٌمكن للمركز الوطنً البٌداغوجً ،إ ا ما تبٌّن له أ ّن المحامً لد ب ل العناٌة الالّزمة وحمّك
نتائج إٌجابٌّة بالنّظر الً المضٌّة المتع ّهد بها ودرجة تشعّبها ،أن ٌسند له منحة تكمٌلٌّة تمدّر من
لبله وإمضاء ملحك فً الغرض بٌن ّ
صة للمتابعة
الطرفٌن ٌت ّم عرضه مسبما على اللّجنة المخت ّ
ّ
متطلثاخ الملف أو اإلواتاخ وخصىصيّاتها.
1يمكه إضافح فصىل أخري وذلك حسة
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والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا ّ
سمف المحدّد
ً على أن تدخل ه ه المنحة ضمن ال ّ
للطلب العموم ّ
للمحامً.
الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل المركز الوطني البيداغوجي :
أٌ -لتزم المركز الوطنً البٌداغوجً بتوفٌر ّ
الظروف المالئمة إلنجاز المحامً لمه ّمته.
صة توفٌر ك ّل أصول مإٌّدات المضاٌا التً ٌطلب من المحامً
وله ا الغرضٌ ،تولّى خا ّ
رفعها تض ّمن مع رسالة الت ّكلٌف ممابل وصل تسلّم ممضى من المحامً .كما ٌض ّمن
الملف وطلبات المركز الوطنً
الملف وجوبا بم ّكرة توضٌحٌّة تل ّخص معطٌات
ّ
ّ
البٌداغوجً.
ب -تمكٌن المحامً من المعطٌات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهٌئة
ً لبل موعد الجلسة ،أو اةجتماع ،بؤسبوع على األل ّل.
أو الهٌكل المعن ّ
ت -عدم نشر أو توزٌع تمارٌر المحامً والمإٌّدات التً لدّمها فً إطار نٌابة المركز
الوطنً البٌداغوجً.
ث -ة ٌمكن للمركز الوطنً البٌداغوجً كشف المعطٌات المالٌّة والمإٌّدات العلمٌّة المتعلّمة
بالمحامً أو بشركة المحاماة المتعالد معه طبك أحكام الفمرة األولى من الفصل  15من األمر
مؤرخ في  24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف
عدد  764لسنة ّ 2114

عديمية
العمومية لدى المحاكـ والييئات
المحاميف بنيابة اليياكل
القضائية واإلدارّية والعسكرّية والتّ ّ
ّ
ّ
حكيمية.
والتّ
ّ
الفصل : 5طرق خالص صاحب العمد:
ٌت ّم خالص صاحب المه ّمة عن طرٌك تحوٌل إلى الحساب الجاري لصاحب العمد.
ٌتولى الخالص اإلدارة المالٌّة للمركز الوطنً البٌداغوجً.

صفمة فً أجل ألصاه ثالثون (ٌ )31وما
الراجعة لصاحب ال ّ
ٌت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ ّ
من تارٌخ إٌداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنّسخة الت ّنفٌ ٌة إ ا كان الحكم صادرا
لفائدة المركز الوطنً البٌداغوجً.
وتحمل على المركز الوطنً البٌداغوجً أجر عدول الت ّنفٌ (باستثناء المضاٌا فً طور الت ّعمٌب
وتلن المنشورة لدى المحكمة العمّارٌّة والمحكمة اإلدارٌّة التً ٌتح ّمل فٌها المحامً معالٌم تسلٌم
الوثائك والمإٌّدات).
وتحمل على المركز الوطنً البٌداغوجً أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌف الت ّرسٌم
بإدارة الملكٌّة العمّارٌّة.
كما ٌتح ّمل المركز الوطنً البٌداغوجً مصارٌف الت ّنمّل المتعلّمة باإلنابات خارج مجال منطمة
تونس الكبرى عندما تتجاوز مسافة الت ّنمّل التً ٌمطعها المحامً أو أعضاء شركة المحاماة له ا

36

الغرض  01كلم فً حدود حاةت الت ّنمّل الفعلٌّة والث ّابتة للمحامً ،شخصٌّا ،أو ألعضاء شركة
بملف اإلنابة.
المحاماة المتع ّهدٌن
ّ
الملف الت ّنمّل للخارجٌ ،تكفّل المركز الوطنً البٌداغوجً بتح ّمل
وإ ا ما إلتضت ضرورة
ّ
مصارٌف الت ّنمّل واإللامة حصرٌّا فً حدود أٌّام المه ّمة دون سواها بما فٌها ٌومً ال ّهاب
والّرجوع.
وفً ك ّل الحاةتٌ ،جب أن تكون النّفمات الت ّمدٌرٌّة المتعلّمة بالنّمل واإللامة فً الخارج موضوع
ً منفرد ومسبك بٌن ّ
الطرفٌن و لن بصرف النّظر عن اةت ّفالٌّة المتعلّمة باألتعاب.
إتّفاق كتاب ّ
إةّ أنّه وفً صورة تسبمة المصارٌف من لبل المحامً أو شركة المحاماةٌ ،تولّى المركز
الوطنً البٌداغوجً خالصها على أساس فاتورات مثبتة له ه األعمال مسلّمة من المعنٌٌّن
المائمٌن باألعمال موضوع اةسترجاع و لن إثر الت ّثبّت من ّ
الطابع الفعلً إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :
ٌلتزم المحامً أو شركة المحاماة بما ٌلً:
 ب ل العناٌة الالّزمة للدّفاع عن مصالق المركز الوطنً البٌداغوجً عند نٌابته له أمامالمحاكم أو الهٌئات المضائٌّة و الت ّعدٌلٌّة والت ّحكٌمٌّة.
 حضور ك ّل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه ،عند اةلتضاء ،وإعالم المركز الوطنًالبٌداغوجً كتابٌّا بمآلها فً أجل ألصاه ثالثة أٌّام من تارٌخ انعمادها أو اإلعالن عنها من
الجهة المتع ّهدة.
صصة للنّظر فً المسائل المتعلّمة بنزاعات المركز الوطنً
 حضور اةجتماعات المخ ّالبٌداغوجً أو بدراسة الملفّات التً ولع تكلٌفه بها لصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة المركز
فٌها.
وله ا الغرض،
ٌتولّى المركز الوطنً البٌداغوجً دعوته كتابٌّا سواء عن طرٌك الفاكس أو البرٌد
اإللكترونً لحضور ه ه اةجتماعات و لن لبل انعمادها وفً حٌّز زمنً معمول.
 تمكٌن المركز الوطنً البٌداغوجً ،ممابل وصل تسلّم ،من مشروع العرٌضة لبل إمضائهاحتى ٌبدي رأٌه فٌها .وفً صورة عدم إبداء المركز الوطنً البٌداغوجً بمالحظات حولها
فً أجل ألصاه أربعة أٌّام عمل من تارٌخ تسلّمها من لبله ،فٌعدّ لن موافمة ضمنٌّة منه
على محتواها وإ ن للمحامً بمواصلة اإلجراءات التً ٌمتضٌها المانون.
ضمان اةجتماعً
 تمكٌن المركز الوطنً البٌداغوجً من شهادة فً خالص معالٌم ال ّوخالص معالٌم انخراطه فً صندوق الت ّؤمٌن وما ٌفٌد لٌامه بتؤمٌن مسإولٌّته المدنٌّة و لن
وجوبا لبل خالص األتعاب.
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الفصل  : 7مدة اإلتفــالية :
غرة أوت  2122وتنتهً فً موفّى جوٌلٌة .2125
تضبط مدّة اةت ّفالٌّة بـثالثة سنوات تبدأ من ّ
وفً صورة وجود لضاٌا جارٌة فً ه ا الت ّارٌخ األخٌر ولم ٌتم تعٌٌن محامً أو شركة مهنٌّة
صة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا ّ
للطلب العمومً
للمحاماة من لبل اللّجنة المخت ّ
فٌتولى مواصلة ه ه المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة و لن إلى حٌن انتهاء طورها الجاري،
نص الحكم الصادر فٌها.
دون سواه ،وتمكٌن المركز الوطنً البٌداغوجً من ّ
الفصل  : 8التميد بتركيبة الفريك المتدخـل :
ٌلتزم صاحب العمد بتوفٌر الفرٌك ال ي ر ّ
شحه فً المشاركة فً طلب العروض من حٌث العدد
ً والت ّجربة المهنٌّة دون سواه إةّ أنّه وفً صورة تغٌٌر الت ّركٌبة فً األثناء،
والمستوى العلم ّ
فٌجب على المحامً إعالم المركز الوطنً البٌداغوجً ب لن كتابٌّا وتغٌٌر المحامً (ن)
المتخلً (ن ) عن المه ّمة بمن له (م) نفس المإ ّهالت العملٌّة والمهنٌّة ونفس الت ّجربة من حٌث
سنوات على أن ٌحظى لن ،مسبّما ،بموافمة المركز الوطنً البٌداغوجً كتابٌّا على ه ا
عدد ال ّ
الت ّغٌٌر وإمضاء ملحك فً الغرض بٌن ّ
صة
الطرفٌن ٌت ّم عرضه مسبما على اللّجنة المخت ّ
للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا ّ
ً.
للطلب العموم ّ
كراس ال ّ
وفً خالف لن ،وفً صورة تع ّر توفٌر متر ّ
شروط
شق جدٌد ٌستجٌب لممتضٌات ّ
ال ي ت ّم على أساسه اختٌار المتعالد مع المركز الوطنً البٌداغوجً أوفً صورة عدم موافمة
شق الممترح ،فله ّ
المركز على المتر ّ
صفمة بعد إصدار تنبٌه فً الغرض للمتعالد
حك فسخ عمد ال ّ
معه عن طرٌك عدل تنفٌ وإمهاله بؤجل إضافً ألصاه خمس عشرة (ٌ )15وما إن لم ٌمع على
إثره تدارن النّمص أو إصالح الخلل ممارنة مع العرض الممدّم من لبله.
الفصل : 9فسخ االتفالية:
مع مراعاة ممتضٌات الفمرة األخٌرة والفصل  ،8تفسخ ه ه اةت ّفالٌّة ،آلٌّا فً الحاةت الت ّالٌة:
سابع أعاله.
 انتهاء مدّة الت ّكلٌف المشار إلٌها بالفصل ال ّ وفاة المحامً أو ح ّل ال ّشركة المهنٌّة للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.
صورة ٌوجه له المركز الوطنً
 عدم إٌفاء صاحب العمد بالتزاماته الت ّعالدٌّة .وفً ه ه ال ّالبٌداغوجً تنبٌها بوا سطة رسالة مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى المٌام بالتزاماته فً
أجل محدّد ة ٌم ّل عن عشرة أٌّام ابتداء من تارٌخ تبلٌغ الت ّنبٌه .وبانمضاء ه ا األجل،
ي إجراء آخر أو تكلٌف من ٌتولّى
ٌمكن للمركز الوطنً البٌداغوجً فسخ العمد دون أ ّ
إنجازه حسب اإلجراء ال ي ٌراه مالئما.
 إ ا ثبت لدى المركز الوطنً البٌداغوجً إخالل صاحب العمد بالتزامه وإهدار ّحك
المركز فً الت ّماضً أو ثبت لٌامه مباشرة أو بواسطة الغٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو
هداٌا لصد الت ّؤثٌر فً مختلف إجراءات إبرام العمد وانجازه.
ويتول ى المحامي إرجاع الوثائك التي بحوزته في أجل ألصاه خمسة عشرة يوما من طلبها
كتابيا من لبل المركز الوطني البيداغوجي.
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الفصل :02
مبررات لانونٌّة
فً صورة لرار المركز الوطنً البٌداغوجً تغٌٌر صاحب العمد دون وجود ّ
أو والعٌّة ثابتة ل لن  ،فً لضٌّة ة زالت جارٌة ،ففً ه ه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه
كاملة التً تحتسب طبك أحكام الفصل الثا ّلث من ه ه اةت ّفالٌّة و لن عمال بؤحكام الفصل 41
المإرخ فً  21أوت  2111والمتعلّك بتنظٌم مهنة المحاماة.
من المرسوم عدد  79لسنة 2111
ّ
الفصل  : 00فض النزاعات المتعلمة بهذه االتفالية :
صلحٌّة .وله ا
فً حالة نشوب خالف فً تؤوٌل أحكام ه ه اةت ّفالٌّة ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعً ال ّ
الغرض ٌتولّى المركز الوطنً البٌداغوجً مكاتبة اللّجنة المحدّثة بممتضى الفصل ( )7مف
مؤرخ في  24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات
األمر عدد  764لسنة ّ 2114
القضائية واإلدارّية والعسكرّية
العمومية لدى المحاكـ والييئات
تكميف المحاميف بنيابة اليياكل
ّ
ّ

حكيمية.
عديمية والتّ
ّ
والتّ ّ
وبانمضاء أجل شهر دون فصل الخالف ودٌّّا ،فٌمكن ّ
للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
صة.
المانونٌّة التً ٌراها للدّفاع عن حموله لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  : 02مصـاريف التسجيل :
تحمل مصارٌف الت ّسجٌل على المحامً.
صحة العقد:
الفصل ّ :02
ة ٌكون ه ا العمد صحٌحا إةّ بعد إمضائه من لبل الرئٌس المدٌر العام للمركز الوطنً
البٌداغوجً.
الفصل  :04محل المخـابرة:
عٌّن ك ّل طرف مح ّل مخابرته فً عنوانه الم كور أعاله .غٌر أنّه ٌمكن ألحد ّ
الطرفٌن تغٌٌر
ّ
للطرف اآلخر أو ك لن عن طرٌك
لن بممتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو

إعالم بواسطة عدل الت ّنفٌ .

حــرر بـ .........في ..................
اإلمضــاءات
المحـــــــــامي
أو
تجمع المحامين
أو
شركة المحــامـــاة

المركز الوطني البيداغوجي
الرئيس المدير العام
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