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 طلب العروض موضوعاألّول:  الفصل

بجدول المحامين   مهنية من بين المرّسمينطلب العروض في إختيار محامي مباشر أو شركة  يتمّثل موضوع
والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر   ديوان تنمية الجنوب لنيابة 

 .الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل
 الحقوق واإللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.  ،بدقة  عقد النيابةن  ويبيّ 

 شروط المشاركة   الفصل الثاني :
 :شاركة في طلب العروض تفتح الم
 .للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض   -
  .للشركات المهنية للمحاماة  -

بمقتضى قرار    ال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعرضوا لإليقاف عن المباشرة
الثالث سنوات التي  العاجل ما لم يتم الغاؤه من قبل المحكمة المختصة خاللتأديبي بات أو محّلى بالنفاذ 

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع   .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض 
طة  والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتب المنصوص عليها بالتشريع

أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة  ديوان تنمية الجنوب المدير العام لو المحامي  بالعالقة المباشرة بين
 المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها أو تلك التي يكون فيها

 . المحاماةمن مرسوم  32على معنى الفصل   او اي مانع اخر
 الفصل الثالث: كيفية المشاركة: 

 العروض: يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب 
 منفردا -
 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل. -

 : توزيع طلب العروض إلى حصص :  الرابعالفصل 
في تاريخ صدور طلب  المحامين المرسمين بالتعقيب   جميع موّجه إلى 2يتكّون طلب العروض من قسط وحيد 

 .أو الشركات المهنية للمحاماةالعروض 
 
 
 

 

1
لمحدثة  إن التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت ديوان تنمية الجنوب )لجنة الفتح والفرز ا 

لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو للغرض(، وإنما يندرج ضمن صالحيات اللجنة المختصة 

المتعلق بضبط   2014جانفي   28المؤرخ في  2014لسنو  764من األمرعدد 16رئيس الفرع الجهوي المختص ، عند االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 

 ل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. شروط وإجراءات تكايف المحامين بنيابة الهياك

2
 ديوان تنمية الجنوب لدى المحاكم.  عقد نيابة أو لشركة محاماة واحدة   واحد يتم وجوبا إسناد لمحام مباشر 
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 : سحب ملف طلب العروض :الخامسالفصل 
 ديوان تنمية الجنوب نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى يرسل 

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

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

يمكن سحب ك للمحامين  ر كما  الوطنية  الهيئة  الشروط من موقع  من موقع  أو  https://avocat.org.tnاس 

المركزي لديوان تنمية الجنوب بمدنين خالل   الضبطمباشرة من مكتب    الجنوب. أوالخاص بديوان تنمية    الواب 
 مقابل.  وبدون اإلدارية أوقات العمل 

 : صلوحية العروضالسادسالفصل 
 ابتداء من اليوم  (يوما  120)يوما مائة وعشرين  بمجّرد تقديمها لمدة  يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم

 . الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض 
 :اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض :السابعالفصل 

أجل   إيضاحات في  كتابيا  يطلب  أن  لكل مشارك  نشر اإلعالن عن طلب   أّيام  10أقصاه  يمكن  تاريخ  من 
 .  العروض 

اإلجابات و التوضيحات المتصلة بالمالحظات  ن  يتضمّ     ،عند اإلقتضاء  إعداد ملحق لملف طلب العروض   يتمّ و 
يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال   و  ،واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون 

العروض 05)  خمسةيتجاوز   لقبول  المحدد  األقصى  التاريخ  قبل  أيام  اإللكتروني    (  البريد  طريق  عن  وذلك 
بالفقرة    سحب كّراس الشروط المشار إليهال  ةاإلليكتروني  ستمارةاالالمبّين في  محاماة  أو للشركة المهنية لللمحامي  ل

المتعّلق بضبط شروط    2014جانفي     28مؤّرخ في  ال  2014لسنة    764عدد  من األمر    رابعلالفصل ا  الثانية من
وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية  

 . والتحكيمية
 شروط الإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  يوجه ديوان تنمية الجنوب عند اإلقتضاء المعطيات التكميلية    و

د لقبول ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدّ 10عشرة )  أدناهقصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل  
 هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.  سال تمعلى أن  العروض.

 
 :  المالية اتالضمان :الثامنالفصل 

   .التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بإبرام الصفقات العمومّية المالية الضمانات  تقديم المشاركون منيعفى 
 اس الشروط : ر : الطعن في ك التاسعالفصل 

 اسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة ر يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بك 
 األمر من نفس  07أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  2014لسنة  764باألمر عدد 

 بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل (10) في أجل أقصاه عشرة 
 أيام.  (10)أيام في الحاالت التي يحدد فيها أجل قبول العروض بعشرة  (5)إلى خمسة 

 بطريقة  ديوان تنمية الجنوب،تحيل اللجنة وبمّجرد توّصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى 
 تعطي تاريخا ثابتا. 

 اءات حتى ر ها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجر ار يمكن للجنة قبل اتخاذ ق
 ائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها. البت نه

 أيام عمل من  (10) ها في أجل أقصاه عشرة ر ا ر اقبة ومتابعة نيابة المحامين قر تتخذ لجنة م
 مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات المطلوبة وفي ديوان تنمية الجنوب جابة إتاريخ توصلها ب

 اءات ر تعليق اإلج رار غياب ذلك يرفع ق
  طريقة تقديم العروض: العاشرالفصل .

 النحو التالي: يتم تقديم العروض على 
مختومين    في ظرفين منفصلين ( من هذا الكّراس  11الوثائق اإلدارّية المبّينة بالفصل )العرض الفني و   وضعي

  عبارة : " ال يفتح   يكتب عليه  مغلق ومختوم وال يحمل أي إشارة إلى العارض و  ثالث خارجي  في ظرف  يدرجان
عن  الظرف يرسل "و عن ديوان تنمية الجنوب  لإلنابةخاصة بتكليف محامي " 2022.لسنة 09 "إستشارة عدد 

 إلى العنوان التالي:  الوصول أو عن طريق البريد السريع طريق البريد مضمون 
 العام لديوان تنمية الجنوب السيد المدير 

 مدنين  4119عمارة التنمية ص.ب 
 .  المركزي لديوان تنمية الجنوب بمدنبنأو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط  

خاص حسب ترتيب   ثانية في سجلّ   ن للغرض ثمّ مها في مكتب الضبط المعيّ ل هذه الظروف عند تسلّ وتسجّ 
  2022ديسمبر   29بـقد حدد آخر أجل لقبول العروض حدد  و  إلى موعد فتحها.   مغلقةوصولها ويجب أن تبقى  

 بإعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للديوان. النهار  منتصفعلى الساعة 

 يقصى كّل عرض مخالف لشروط طلب العروض. 

 كما يقصى: 

 للديوان. ختم مكتب الضبط المركزي  بإعتماد * كّل عرض ورد بعد اآلجال. 

 التعهد.كل عرض لم يتضّمن وثيقة * 

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

 اس ر يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بك

 الشروط.
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 :الوثائق المكّونة للعرض: لحادي عشرالفصال 
 المتضّمن للعرض الوثائق التالية:يجب أن يحتوي الظرف 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة 

 الوثائق ا الدارية 

 وختم وامضاء المشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخ.  5إلى   1تعمير المالحق من 

 :الوثائق ا لفنّية ا لمعتمدة في تقييم ا لعروض 

 الشروط وامضاؤها وختمها في آخر الوثيقة مع اس ر المضمنين بك  11إلى   6تعمير المالحق من 

 بيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء. 

 امه بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين ر امضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إب

 التاريخ. ثانية مع بيان   من جهةتنمية الجنوب  ديوانأو الشركة المهنّية للمحاماة من جهة، و 

أّنه يمكن للجنة    غير  عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرض  1يمّثل عدم تقديم الملحق رقم  مالحظة:  
العارضين تطالب  أن  اإلدارّية  الوثائق  لبقّية  معّين  باستكمال  )المعنيين  بالنسبة  أجل  في  وتقصى  (وثائقهم   .

 .العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة

 فتح الظر وف: :الثاني عشرفصل ال

المدير العام   طرف منلجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر    تنمية الجنوب تحدث لدى ديوان  
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة   .قبل االعالن عن طلب العروض 

 الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.  إلى المنافسة لفتح

 . على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال  2022ديسمبر  29يوم  جلسة علنية تفتح العروض في

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

 : ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض  -
بفتح   • وذلك  العروض  قبول  لتاريخ  الزمني  للتسلسل  الفتح طبقا  الشروع في عملّية  يتّم 

 ّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.الظرف الخارجي للعرض والتث 
الوثائق  • بوجود  التصريح  على  واالقتصار  الفّني  العرض  على  المحتوي  الظرف   فتح 

 المطلوبة دون تعدادها. 
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 :: ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات الثالث عشرالفصل 
بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقّدم مباشرة  يمكن للمحامي الذي قّدم ترّشحه في طلب عروض أن يسحبه  

( يوما من تاريخ  10إلى ديوان تنمية الجنوب أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه عشرة )
آخر أجل لقبول العروض. المعلن عليه من قبل الديوان وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم  

 قوا ملزمين بها. في أعمال التقييم، ويب 
للجنة   المترّشح  يقّدمه  بمطلب معلل  إال  المذكور  انقضاء األجل  بعد  العرض  ذلك  يمكن سحب  أّنه ال  غير 

بهدف الموافقة عليه. وفي صورة تراجع    2014لسنة    764من األمر    07المختّصة المنصوص عليها بالفصل  
إتمام عملية الفتح، يحرم من  المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في أطار اتفاق شراكة وبعد  
( تحتسب، حسب الحالة،  02المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الرّد من  
( أيام عمل ما لم  10قبل الديوان الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة )  طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من

 نقض مدة صلوحية عرضه.ت
 العروض : تقييمالرابع عشرالفصل 

  من هذا الكرّاس، 12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 
 وجوبا: تقصي اللجنة  -
اعتمادها    المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدفالعروض التي لم تتضّمن إحدى   -

 الفني. للتقييم 
 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.  -
سواء في   العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة -

 إطار فردي أو مجّمع.

الذين لم يقّدموا المؤيدات    لجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشاركين يمكن، عند االقتضاء، ل
أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح    07ال يتجاوز    المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل

ال  جنوب بمدنين حتى  أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط ديوان تنمية ال  الظروف وذلك عن طريق البريد السريع
 عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.  ىتقص

على ان   daf.ods@ods.nat.tnكما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي:  
ريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال  تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها عن طريق الب

 اإلليكتروني. 

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة  
يتعلق بضبط شروط   2014جانفي  28مؤّرخ في    2014لسنة    764والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  

بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية    المحاكم،تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية   لدى    ت وإجراءا
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مؤّرخ   2014لسنة    764من األمر عدد    15بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل  
  .2014جانفي    28في 

 للمنهجية التالية: وتتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا 

 منهجّية تقييم العروض المتعّلقة بإختيار محام ذو تكوين عام::  1.14

 : تعتمد المعايير الحصرّية التالية  -أ

 العدد األقصى المسند معايير الفرز  العدد 

أو   1 للمحامي  العامة  للمحامين  التجربة  المهنّية  الشركة  ألعضاء 
 ( تعقيب )البالقسم المطلوب  المرّسمين

 نقطة   60

 نقطة   30 المؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة  2

 تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث  3

 سنوات األخيرة 

 نقاط  10

 نقطة  100 المجموع العام 

 : إسناد األعداد:  -ب

 (: نقطة 60) ( بتعقي)الالمطلوب  التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين بالقسم -

 . (تعقيب )النقطة بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب   10تسند 

 (.تعقيب )الالقسم المعني  يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في

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

التكوينّية التي    المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها  
 تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي: 

 في القانون  شهادة الدكتوراه  شهادة الماجيستسر دكتوراه مرحلة ثالثة أو الشهادة  الشهادة العلمّية 

 10 5 العدد المسند
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متخّصصة في إطار دورات    دورة تكوينية  ح نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجا  05تسند بصفة آلية    -
الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين  الهيئة    التكوين المستمّر إلستكمال الخبرة المهنّية التي تنظمها

 .(10 )عشرة  سقف النقاط بهذا العنوان غويبل

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

شهادة  المن    مطابقة لألصل    ات، يقّدم المحامي المترشح نسخة ر إلثبات الشهائد العلمّية والمشاركة في هذه الدو 
 العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

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

سقف    غسنوات األخيرة ويبل  هيكل عمومي خالل الثالث لنقاط لكّل محام تّمت إنابته    05تسند بصفة آلية   
إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات (  10) النقاط بهذا العنوان عشرة  

 .العمومي من قبل الهيكل الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة المبرمة مع

 .نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

 سير أعمال لجنة الفتح والتقييم: 2.14

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي: 

الممضاة والمبّينة بعرضه   وترتيبها على أساس المعطيات تتوّلى لجنة الفتح والتقييم تقييم العروض  •
العروض المدعومة بالمؤيدات وطبقا للمعايير   وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب 

 الشروط. سار كوالمقاييس المعلنة ب
أعضاءها بأسمائهم وصفتهم   تضّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضي من قبل كاّفة •

 افة صفحاته.ومؤشر على ك
نسخة أصلّية  )العروض  االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم بعد الجنوب  ديوان تنمية يتولى  •

العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض   إضافة إلى أصول (نسخ رقمية  7وورقّية 
 العليا للطلب العمومي قبة والمتابعة بالهيئةراإلى الّلجنة المختّصة للم  المدير العام  ممضاة من قبل
 ا قبة الاّلزمة عليها. ر اء المر إلج  يوما من تاريخ فتح العروض  20في أجل أقصاه 

 haicop@pm.gov.tn.التالي  ويمكن بالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني

 : تعيين المحامي أو شركة محاماة:  الخامس عشرالفصل 

ة للمتابعة والم ــّ ــل ام  اقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكر تجري اللجنة المختصـــــ من   7الفصـــــ

mailto:.haicop@pm.gov.tn
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 شرّعية إجراءات اللجوء إلى ى اقبتها علر م 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

الصــبغة المقبولة لشــروطها. وتتّثبت من مطابقة    المنافســة وترتيب العروض ومصــداقيتها وشــفافيتها. وتتّأكد من
لمقتضـــــــــــــــيات ّكراس الشــــــــــــــروط وتعـيد النظر فيهـا، عـند    ديوان تنمـية الجنوب مقـاييس التقييم المعتمـدة من قـبل 

ــاء. ديوان تنمية  إلى  (ين)المحامي    تعيينرار قوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة   االقتضــــــــ
 .لتنفيذه الجنوب 

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وامضاء العقد: السادس عشرلفصل ا

على لوحة إعالنات موجهة    وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على عقد اإلنابة  الديوانينشر  
للمحامين ويتّم  اإلعالن إلى الهيئة الوطنّية    للعموم وعلى وموقع الواب الخاص به عند االقتضاء. ويوجه هذا

  النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.   إعالم بقية المشاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه

العليا للطلب   اقبة المحدثة بالهيئةر اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والم  قراريمكن الطعن في  
لدى المحكمة    2014جانفي    28والمؤّرخ في   2014لسنة    764من األمر عدد    7العمومي طبقا ألحكام الفصل  

لهذا.  المختّصة. النموذج المصاحب  العربية طبق  باللغة  المحرر  العقد  المحامي إمضاء  ويمكن    يجب على 
دون تغيير    الديواننشاط    إضافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع

وعلى إثر المصادقة على العقد وامضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ    الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.البنود  
  لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك. اءات الضروريةر كل اإلج

ة في  المشارك  إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم من
تاريخ إعالمه بقبوله النهائي    تحتسب من  (02) عقود اإلنابات التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمّدة سنتين  

خاصا    تقريرا الجنوب  ديوان تنمية  وفي هذه الحالة يقّدم    أيام عمل.  ( 10) الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  
لمتابعة المختّصة  اللجنة  إلى  الغرض  المحامين يتضّمن مقتر   ومراقبة   في  المحامي أو شركة    حنيابة  حرمان 

رها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين  اطلبات العروض. وتتخذ اللجنة قر في  المشاركة  المحاماة من  
 بذلك.

ار اللجنة ويتعين  ر ق  يك في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقوذل  إمضاء عقد النيابة  ديوان تنمية الجنوب يتولى   
 المنصوص بالعقد. معطيات لواإسناد عقد النيابة تتضمن البيانات  عليه موافاة اللجنة ببطاقة
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 .وثيقة التعّهد  :1ملحق عدد 
 .بطاقة ارشادات عامة حول المشارك :2ملحق عدد 
ثير في مختلف اجراءات التعيين ومراحل تصـــــريح على الشـــــرف بعدم التأ :3ملحق عدد 

 .انجاز المهّمة
  .: تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى ديوان تنمية الجنوب  4ملحق عدد 
  إلقصــــــــــــائيةتصــــــــــــريح على الشــــــــــــرف بعدم الوجود في احدى الحاالت ا  :  5ملحق عدد 

 من كراس الشروط. 2المنصوص عليها بالفصل 
ة و  او   6ملحق عـدد   ة البيـانـات والمراجع العـامـّ : تصــــــــــــــريح على الشــــــــــــــرف بصــــــــــــــحـّ

 .الخصوصّية المذكورة في العرض 
أو   )صــورة تجّمع المحامين المباشــرين )فيأو  : التزام  المحامي )المنفرد(    7ملحق عدد 

لدى المحاكم و ســـــــــــائر   ديوان تنمية الجنوب عضـــــــــــاء الشـــــــــــركة المهنّية للمحاماة بنيابة  أ 
 والتحكيمية واإلدارية والتعديلية.   الهيئات القضائّية

: التجربة العامة للمحامي المباشـــــــــــــر و المحامين المباشـــــــــــــرين )في حالة    8ملحق عدد 
ــركة الأ  )مجمع ــيم الى تاريخ  و للمحامين المنتمين للشـــــــ مهنّية للمحاماة )من تاريخ الترســـــــ

 ).فتح العروض 
: الشــهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصــصــة الســتكمال الخبرة    9ملحق عدد 

 .و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة
ـقائمـة تجرـبة المحـامي في نـياـبة الهـياكـل العموميّـة ـلدى المحـاكم خالل   : 10ملحق عـدد  

 بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام. الثالث سنوات 
المحامين المباشــــرين   المباشــــر ومجمع : عقد النيابة المبرم بين المحامي  11ملحق عدد 

  .و الشركة المهنّية للمحاماة، وديوان تنمية الجنوب أ
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 1 ملحق عدد
 تعّهد الوثيقة  

 ....................................................... 1(صفة)االسم واللقب وال إني الممضي أسفله -

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

   لسنة................................................ تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب  منخرطال -
 . ....(...................................................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 بصفتي : .........................................................................................  -

بإنابة المحامي  طلب العروض المتعّلق  ملف  المكّونة لو  2اآلتي ذكرها   الوثائق جميع  بعد اإلطالع على  و 
 : لديوان تنمية الجنوب 

 ملف طلب العروض ( 1) 
 االلتزام  مّثل وثيقةتي  تالتعهد ال ةوثيق (2) 

 النيابة  د عق (3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي :  أتعّهد 

 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ. 1 

المحّدد طبق    األجر، مقابل    أعالهالوثائق المذكورة  مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة  2
 .بنود العقد 

.................)يحددها    موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم  تسليم(  3
 اإلدارية الخاصة.  نص عليه كراس الشروطت وفقا لما  اإلعالم به تاريخ  من ديوان تنمية الجنوب(

 آلخر أجل محدد لقبول العروض.  ابتداء من اليوم الموالي يوما 120 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد ( 4
في  قانوني. و حجر    تضارب مصالح أو أيّ   ةلافي ح  مثلها ليست(التي أشركة  ال  )أو أنّ لست  أنني  شهد  أ(  5

 .مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحملبصفة  العقد فسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالف صورة ثبوت 
 

 
 
 

 
 

كيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج  في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي و 1
 . النخراط لدى صندوق الحيطة و التقاعد البيانات المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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يدفع ديوان تنمية الجنوب المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك او  
.........................................................................................تحت  البريد: 

 عدد: ........................)ذكر الهوية البنكية او البريدية(.
 
 
 

 ...................... حرر بـ .................. في
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

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

 حول المشارك  بطاقة إرشادات عامة 
 

 ................................................................ :المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
 اليوم  الشهر  السنة ..................................................  :قسم التعقيب تاريخ الترسيم في 

 ...........  :............................................................................ عنوان المقرّ 
 موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب: ....................................................................  عنوان

 :.............................................................................................  لهاتفا
 ....... ............. ..................................:اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان

 ........................................ :.......................................المعّرف الجبائيرقم 
 (................................... صفةاالسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرض ض شخص المفوّ ال
 

 ...................... ر بـ .................. فيحرّ 
 (المشاركوختم إمضاء)                                                 

 
 
 
 

 ة به.  تقديم الوثيقة الخاّص عضو   جب على كلّ ي ،  محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 3ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير 
 مهّمة  ال في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

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

 .......... ......................... ....................................... ..................................... ...........للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 .................... ......... ............بتاريخ ...........................................عدد  الوطنّية تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

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

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

 

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

 

 

 المشارك(   وختم  )إمضاء 
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 4ملحق عدد  

 
 ( ديوان تنمية الجنوبلدى ) تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 صاحب طلب العروض 
 
 

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

 ........................................... ...... ...... ..................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 .......................... ... ..............بتاريخ .........................................عدد  الوطنّية تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

 ( ديوان تنمية الجنوب ) أو إطارات  أعمل ضمن أعوانأصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترف  نـسخة من  1998لـسنة   1875)وفي صـورة القيام بععمم الهيكل طب  أحكام األمر عدد 

ر عليه من قبل  ــّ د بدقّة تاريخ  لك أو اإلدبء بعممة البلو    الديوانمكتوب اإلعمم مؤشـ ــّ يوضـ

 عند اإلقتضاء.(

 

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

 

 

 المشارك(    وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد  

 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى 
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل  

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

 ..................................................................................... ....................................  ممثّل الشركة المهنّية للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

  عند "اإلقتضاء" أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفري  المتدّخل من المحامين المقترحين

 ب نوجد في إحدى حابت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

كما أصـّرح أّننا ب نوجد في إحدى الحابت المنصـوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصـل الثاني  

   .من كراس شروط طلب العروض

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد  
 
 

  والمراجع العامة والخصوصية   تصريح على الشرف بصّحة البيانات
 رض عالمذكورة في ال

 
 

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

 ................................................. ........................................................................  للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

ال التي قّدمتها في ه ا العرض  ّشرف بصّحةأصّرح على  العامة    البيانات  بما في  لك التجربة 
 و/أو الخصوصية. 

عدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز وأتحّمل مسؤولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خمف  لك أو تبعا ل
 وز عشرة أّيام.الما يثبتها من وثائ  بعد طلبها منّي لمّدة تتج 

 

 

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء

 

 

 

 

 
 

 



19 

 

 

 
 7عدد   ملحق

 
المحامين المباشرين )في صورة تجمع( أو أعضاء الشركة المهنية   المنفرد( أوإلتزام المحامي )

ن تنمية الجنوب( لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية  اللمحاماة بنيابة )ديو 
 واإلدارية والتعديلية 

 
واللقب(......................................................أقر بأن الفريق  إني الممضي اسفله )اإلسم 

المتدخل'عند اإلقتضاء' والمتكون من السيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم(بإنجاز المهمة كما اقر بصحة  
 كافة المعلومات الواردة بهذا العرض: 

 االسمواللقب  التريبم  محل المخابرة  إمضاء المحامي 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء 
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 8عـدد  ملحق
 

أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( او   التجربة العامة للمحامي المباشر
للمحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاماة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح  

 العروض(
 

 

  اإلسم واللقب  

  رقم التسجيل بالهيئة الوطنية للمحامين وتاريخه 

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

  محل المخابر  

 ثابتا للترسيم. نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا  *

 

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

 

 المشارك( وختم  )إمضاء  
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   9عـدد  ملحق

الشهائد العلمية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة إلستكمال الخبرة والدراسات 
 والمقاالت والبحوث المتخصصة. 

 

 السنة الدورة /المقال العلمي/الشهادة  ع/ر 

 الشهائد العلمية
1   

2   

3   

 الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1   

2   

3   

4   

 الدورات التكوينية وشهائد إستكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطبية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين 
1   

2   

3   

 الدراسات والمقاالت والبحوث المتخصصة )ذكر الميدان المطلوب أو المشابه( 

1   

2   

3   

4   

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء 
 يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية .

 يقدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مق ال أو بحث مع ذكر عنوان المجلة العلمية وسنة النشر.
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 محامي ذو تكوين عام ( )يتعلق بإختيار  10عدد   ملحق

 
 قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل 

 الثالث سنوات األخيرة 
 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع  
العام التي قام المحامي او شركة المحاماة 

 بنيابتها 

تاريخ إنجاز هذه   ميدان النزاع 
 األعمال 

النتائج المحققة أو نتائج  
 األعمال المنجزة

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

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

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

 
 ترشحإمضاء وختم الم

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

 
المبرمة مع الهيكل العمومي او شهادة حسن إنهاء مهمة تكليف ممضاة   االتفاقياتيقدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو 

  .من قبل الهيكل العمومي
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 11عدد   ملحق
عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع  

المحامين المباشرين أو الشركة المهنية للمحاماة، وديوان تنمية 
 1الجنوب 

 

 

 المهّمـة :  :تعريف الفصل األّول
 : تتمثّل مهمة

 .............................................................................. األستا  ....... □

 أو 

 )مجمع المحامين موضوع إتفاقية الشراكة( ........................................... □

 أو 

 .........................................)الشركة المهنية للمحاماة(...................... □

ابتفاقية في    القانونية في حقه  طب  ه ه  والقيام بجميع اإلجراءات  الجنوب  تنمية  ديوان  نيابة 
 .والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس

 والمعين محل مخابرته بـ) كر العنوان كامم( 

 

 العقد: ب ةقالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل 

وأعوانه إلى  صاحب العقد  كما يخضع    .الجاري بها العمللتراتيب  او   تخضع ه ه الصفقة للتشريع
 و السجل الوطني للمؤسسات.  اإلجتماعي نالجبائي والضما نفي الميداالساري المفعول  التشريع

 

: األتعــاب  3الفصل 
2
  : 

بصفة جملية جزافية    ل أعمهالمشار إليها بالفصل األوّ   بخصوص المهامّ تضبط أتعاب المحاماة  
العدل و   طب  الصادر عن وزير  المشترك  القرار  ب   وزيرالأحكام  تشمل    التجارةالمكلف  والتي 

معاليم نشر القضايا والمصاريف المكتبية ومعاليم الطوابع الجبائية، دون تلك المتعلقة باستخراج  
 األحكام. 

( 04( قضية كحد أدنى وأربعة )02يتم تجميع )
3
قضايا كحد أقصى وتعتبر اتعاب قضية واحدة  

 في صورة توفر الشروط التالية :

 

1
 يمكن إضافة فصول أخرى و لك حسب متطلبات الملف أو اإلنابات وخصوصياتها.  

2
 المتعل  باألتعاب. يجب المحافظة على الفقرات الثمث المكونة للفصل  

3
 يجب على ديوان تنمية الجنوب تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل اإلعمن عن المنافسة إما بصورة عامة أو في إحدى أطةار التقاضي.  
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القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر على وحدة الموضوع أو   -

 السبب أو المادة. 

القضايا أو األ ون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو   -

 سهولة معالجتها نظرا إلستقرار فقه القضاء بشأنها. 

 
 

 : عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية:  4الفصل 
هنية، ساري يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والم

 المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضية.
)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين    المحاماة صاحبكما يجب على المحامي أو شركة  

د بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في  لك السنة الرابعة هّ اإلعمم بالحكم المتعل  بآخر قضية متع
 ا بمقتضى ملح  في الغرض عند ابقتضاء. والتي تم إضافته

من يوم اإلعمم بالحكم آلخر قضية تعهد    ةعقد التأمين إلى حين إنقضاء أسبوعين بداي   ويسري 
 عني )ة(. مبها المحامي او شركة المحاماة ال

بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعمم بالحكم المتعل  بآخر قضية    اويصبد عقد التأمين ب غي  
 يتعهد بها المحامي او شركة المحاماة العني )ة(. 

التامين المعنية من قبل ديوان تنمية الجنوب قبل   الم كور    انقضاءوإ ا تم إعمم شركة  األجل 
وسيلة أخرى    بأية و  أو  أعمه و لك بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول مع اإلعمم بالبل

ثابتا له ا اإلعمم، بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني )ة( لم يف   تاريخا  )لم تف(  تعطي 
بالتزاماته )ها( التعاقدية، يتم ابعتراض على انقضاء عقد التأمين. وفي ه ه الحالة، ب يصبد  

 نوب.  عقد التأمين بغيا إب بشهادة في الغرض يسلمها ديوان تنمية الج
 

  :  ديوان تنمية الجنوب : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 

الجنوب  لتزم  ي  -أ تنمية  وله ا    بتوفير ديوان  لمهّمته.  المحامي  إلنجاز  الممئمة  الظروف 

طلب من المحامي  يخاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي  بصفة  تولى ي الغرض، 

مع رسالة   تسلّ رفعها تضّمن  مقابل وصل  يضمّ التكليف  المحامي. كما  ن  م ممضى من 

 ديوان تنمية الجنوب. بم كرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات  وجوبا الملف

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

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

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

 الجنوب. 

كشف المعطيات المالّية والمؤيدات العلمّية المتعلّقة   لديوان تنمية الجنوب ب يمكن  -ث
من    15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طب  أحكام الفقرة األولى من الفصل  

في    2014لسنة    764عدد  األمر   شروط    2014  جانفي   28مؤّرخ  بضبط  المتعّلق 
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المحاكم   لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  القضائية  وإجراءات  والهيئات 
 . واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 
 

 
 

 محاماة : المهنية للشركة ال: اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو  6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي : 
رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونية المستوجبة وفي صورة الرفض   قبول  -

غير المبرر يعتبر  لك نكوب موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من المشاركة في عقود  

( تحتسب من تاريخ رفضه 02اإلنابات التي تنظمها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين )

 ( أيام عمل. 10رد لمدة تجاوزت )  لقبوله المهمة ال ي بقي دون

وفي ه ه الحالة يقدم ديوان تنمية الجنوب تقريرا في الغرض إلى اللجنة المختصة لمتابعة  

ومراقبة نيابة المحامين يتضمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة 

وطنية للمحامين  في طلبات العروض. وتتخ  اللجنة قرارها في ه ا الشأن وتعلم الهيئة ال

 ب لك.

عند نيابته له أمام المحاكم أو   ديوان تنمية الجنوبب ل العناية المزمة للدفاع عن مصالد   -

 .الهيئات القضائية

ديوان تنمية  حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند اإلقتضاء، وإعمم   -

أو اإلعمن عنها من    انعقادهاكتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثمثة أيام من تاريخ    الجنوب

 الجهة المتعهدة. 

بنزاعات   - المتعلقة  المسائل  في  للنظر  المخّصصة  ابجتماعات  تنمية  حضور  ديوان 

أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل    الجنوب

 .العمومي فيها

يتولى   الغرض،  الجنوبوله ا  تنمية  سواء    ديوان  كتابيا  البريد  دعوته  أو  الفاكس  عن طري  
 زمني معقول.  ي لحضور ه ه اإلجتماعات و لك قبل إنعقادها وفي حّيزناإللكترو 

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى  ديوان تنمية الجنوبتمكين   -

بممحظات حولها في أجل    ديوان تنمية الجنوبفيها. وفي صورة عدم إبداء    هبدي رأي ي 

تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد  لك موافقة ضمنية منه على    عمل منأقصاه أربعة أيام  

 القانون.  محتواها وإ ن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها

 

 العقد: طرق خالص صاحب  : 7الفصل
 .إلى الحساب الجاري لصاحب العقد طري  تحويلعن  العقدخمص صاحب   يتمّ 

 الجنوب. تنمية   المركزية للمصالد المشتركة لديواناإلدارة  يتولى الخمص

 شروط الخالص   : 8الفصل 
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من أتعاب القضية المتعهد بها بعنوان    ٪10: تسند نسبة    دفع قسط أول على الحساب     1.8
قسط أول على الحساب وب يجوز لديوان تنمية الجنوب مند صاحب العقد ه ا القسط إب في  

 صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به. 

يتم خمص صاحب العقد بناءا على موافاته لديوان تنمية الجنوب    األتعاب:تقديم مذكرة    2.8
 المحامين ال ي ينتمي له.عليها من طرف الفرع الجهوي لعمادة  مؤشر    بم كرة خمص أتعاب

 

 

تسديد المستحقات  8.3
1
 : 

يتم تمكين ديوان تنمية الجنوب من نسخة من شهادة في خمص معاليم الضمان ابجتماعي    -
يفيد سممة وضعيته   وما  للمحامين  والتقاعد  الحيطة  في صندوق  إنخراطه  معاليم  وخمص 

 وقيامه بتأمين مسؤوليته المدنية و لك وجوبا قبل خمص األتعاب.الجبائية  

أجل    - في  الصفقة  الراجعة لصاحب  المبالغ  األمر بصرف  تاريخ    45يتم إصدار  يوما من 
 إستمم م كرة األتعاب مستوفية الشروط وبعد التصريد بالحكم. 

من اليوم ال ي يلي  وفي خمف  لك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب إبتداءا 
 ، هانتهاء األجل الم كور أعم

والخبراء   اإلشهاد  عدول  أجرة  وك لك  التنفي   عدول  أجر  الجنوب  تنمية  ديوان  على  تحمل 
 ومصاريف الترسيم بعدارة الملكية العقارية. 

حيث    الوبيةخارج مركز كما يتحمل ديوان تنمية الجنوب مصاريف التنقل المتعلقة باإلنابات 
مخابرت  محل  يقطعها  هعّينت  التي  التنقل  مسافة  تتجاوز  شركة   عندما  أعضاء  أو  المحامي 

كلم في حدود حابت التنقل الفعلية والثابتة للمحامي، شخصيا، أو    30المحاماة له ا الغرض  
ة المحاماة المتعهدين بملف اإلنابة و لك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بالقرار  ألعضاء شرك

 . 2016أفريل  22المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في 
وفي كل الحابت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع  

من األمر   07وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل مشروع ملح  يعرض 
 من ه ا العقد المتعل  باألتعاب.  03و لك بصرف النظر عن الفصل عدد 764عدد 

إب أنه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة يتولى ديوان تنمية  
ألعمال مسلمة من المعنيين القائمين بالعمال  الجنوب خمصها على أساس فواتير مثبتة له ه ا

 موضوع ابسترجاع و لك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.   
 
 :  لعقد: مّدة ا 9الفصل 

 

 سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.  3بـ تضبط مّدة العقد 

تاريخ   تعيين محامي أو شركة  وفي صورة وجود قضايا جارية في  العقد ولم يتم  إنتهاء مدة 

للطلب   العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختصة  اللجنة  قبل  من  للمحاماة  مهنية 

العمومي، فيتولى صاحب العقد مواصلة ه ه القضايا وف  قواعد العناية المهنّية و لك إلى حين  

 بالحكم. إنتهاء طورها الجاري، دون سواه، والتصريد  

 تنفيذ العقد :  10الفصل 
 

1
ة اللجوء إلى تجميع  يمكن لديوان تنمية الجنوب التنصيص صلب مشروع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة على تسديد المستحقات الجزئية في صور 

 اإلنابات.  
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يجب على المحامي أن يلتزم بتنفي  مقتضيات العقد بنفسه وب يمكن بأي حال من األحوال لديوان  
أو حدوث أمر طارئ    11تنمية الجنوب تغيير المحامي إب في الصورة المنصوص عليها بالفصل  

  أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفي  التزاماته.
وفي ه ه الصورة يجب على المحامي إعمم ديوان تنمية الجنوب ب لك كتابيا وب يمكنه مناولة 

 النيابة إلى أي محام آخر.
أو    11صاحب العقد( بخمف الحابت المنصوص عليها بالفصل)وفي صورة تخلي المحامي  

 المستوجبة بهدف تعيين حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة يتخ  ديوان تنمية الجنوب اإلجراءات 
 
محام )ين( آخر ضمانا بستمرارية سير المرف  العام عوضا عن المحامي المتخلي )ن( عن   

 .  2014لسنة  764من األمر  5المهمة تطبيقا للفصل 
من الفصل السادس له ا   ىكما يجب على الديوان في ه ه الصورة األخير تطبي  المّطة األول

 العقد. 
 

 :عقد  ال:فسخ  11الفصل 
 في الحابت التالية: ، آليا، العقد افسخ ه ي ، 9الفصل من مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة  

 أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. المحامي بوفاة -

التعاقدية - بالتزاماته  العقد  إيفاء صاحب  وف عدم  له    ي.  يوجه  الصورة  ديوان  ه ه 

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

  . عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه  د ب يقلّ محدّ 

وتطبي  المطة األولى من الفصل    العقد  فسخلديوان تنمية الجنوب  يمكن    ،وبانقضاء ه ا األجل 
 السادس له ا العقد.

وإهدار ح  ديوان   بالتزامه  العقد  صاحب  إخملديوان تنمية الجنوب  لدى  إ ا ثبت   -

بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا   أو تنمية الجنوب في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة  

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءاقصد التأثير في 

 
خمسة عشرة يوما من طلبها  ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه  

  .ديوان تنمية الجنوبكتابيّا من قبل 
 

 :12الفصل 
دون وجود مبررات قانونّية أو واقعية    صاحب العقدتغيير   ديوان تنمية الجنوبفي صورة قرار  

التي    ل لك ،  ثابتة  أتعابه كاملة  في قضّية ب زالت جارية، ففي ه ه الحالة، تصرف له وجوبا 
من المرسوم   40تحتسب طب  أحكام الفصل الثالث من ه ه اإلتفاقية و لك عمم بأحكام الفصل  

 والمتعلّ  بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79عدد 
 : الحفاظ على السرية : 31لفصل 

كتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفي  ويخضع الطرفان لكل ابلتزامات العامة  ي 
 بالمحافظة على السرية. ةالمتعلق
 : النزاهة: 41لفصل 

لألحكام   األول  الطرف  لحساب  العقد  ه ا  تنفي   في  صفتهم  كانت  مهما  المتدخلين  كل  يخضع 
 اد وتضارب المصالد. التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفس
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  : فّض النزاعات: 51الفصل 
ه ه   أحكام  تأويل  في  نشوب خمف  حالة  وله ا العقدفي  الصلحية.  المساعي  وجوبا،  تبّجل،   ،

من األمر  (  7)مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل    أوب ديوان تنمية الجنوبالغرض يتولى  
تكليف   2014  جانفي  28مؤّرخ في    2014لسنة    764عدد   المتعّلق بضبط شروط وإجراءات 

 المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية  
دون سواها القتراح تسوية صلحيه أو تقديم مقترح آخر لفض الخالف. وفي هذه الحالة   والتحكيمية

 تتم دعوة ممثل الهيئة الوطنية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها بالحسنى. 

دون فصل الخمف ودّيا،    من توصل اللجنة بمكتوب ديوان تنمية الجنوب   وبانقضاء أجل شهر
لمواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى  كثر حرصا  األ فيمكن للطرف  

 المحكمة المختّصة. 
 

  : مصـاريف التسجيل :  61الفصل 
 .المحامي أو شركة المحاماةتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 71الفصل 
 . لديوان تنمية الجنوب لمدير العاما من قبل ئهإمضا إب بعدناف ا   العقد اكون ه يب 

 

 : محّل المخـابرة:18الفصل 
عّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم كور أعمه. غير أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير  

طري     نع لك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعمم بالبلو  للطرف اآلخر أو ك لك  

 في . نإعمم بواسطة عدل الت
 

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

              
 اإلمضــاءات 

 
 

 ــــــــامي حالم                                                                     المدير العام     
 
 أو شركة المحــامـــاةديوان تنمية الجنوب                                                         

  
                                                                                   

 

 

 


