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ألول :موضوع طلب العروض
الفصل ا ّ

المرسمين
يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار (عدد  )1محام مباشر أو شركة مهنية للمحاماة ،من بين
ّ
القانونية في حقه والدفاع عنه لدى
بجدول المحامين ،لنيابة معهد باستور بتونس والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
التعديلية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها
التحكيمية واإلدارية و
المحاكم وسائر الهيئات القضائية و
ّ
ّ

ائية والتحكيم.
المدنية والعسكرية والتجارّية و
الجبائية والجز ّ
ّ
العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلدارّيـة و ّ
ويبين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
ّ

الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض:

-المحامين المرسمون بجدول المحامين لدى االستئناف و الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس ( )5سنوات أو

المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض.

 -الشركات المهنية للمحاماة على أن يكون بها على األقل محام مرسم لدى التعقيب.

تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار
وال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين ّ

المختصة خالل الثالث سنوات التي
يتم إلغاؤه من قبل المحكمة
ّ
تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم ّ
سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض.1
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري

بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل

المهنية
العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة
ّ
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
أي دعوى ّ
للمحامين قد قبل ّ
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من

ترسيمهم بجدول المحاماة.

و يشترط في المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة أن يكون محل مخابرتهم بتونس الكبرى.

الفصل :3كيفية المشاركة

المهنية للمحاماة المشاركة في طلب العروض:
يمكن للمحامي المباشر أو للشركة
ّ
 منفردا -أو في إطار اتفاقية الشراكة

1

1
التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي (لجنة الفتح والفرز المحدثة للغرض) ،وإنما يندرج
إن ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
المختص ،عند
ضمن صالحيات الّلجنة
ّ
ّ

مؤرخ في  24جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل
االقتضاء ،طبقا ألحكام الفصل  16من األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

2

 -أو باالشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الفصل :4توزيع طلب العروض إلى حصص

موجه إلى جميع:
تكون طلب العروض من :قسط وحيد ّ
ي ّ

 المحامين المرسمين لدى اإلستئناف و الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس ( )5سنوات في تاريخ صدور طلب
العروض .أو المحـامين المرسمين لدى التعقيب.

/و

 الشركات المهنية للمحاماة على أن يكون بها على األقل محام مرسم لدى التعقيب.

الفصل :5سحب ملف طلب العروض:
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من عبر منظومة الشراء العمومي على الخط

Tuneps

 www.tuneps.tnو موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية) (www.marchespublics.gov.tnوموقع
الهيئة

الوطنية

للمحامين

()https://avocat.org.tn

وبموقع

واب

معهد

باستور

بتونس

:

) ،(www.pasteur.tnويجب على العارض الموافقة على النماذج المبينة بوثيقة التعهد طبق األنموذج

المضمن بالمنظومة و الخاصة بما يلي :

 تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هداياالمهمة.
قصد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز
ّ

 تصريح على الشرف يصرح بموجبه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى معهــد باستور تونس لم تمض عنانقطاعه عن العمل بها مدة خمسة سنوات على األقل

 -تصريح على الشرف يؤكد موافقة المشارك على كافة بنود كراسات الشروط ( اإلدارية  ،الفنية و البنود التعاقدية

والفنية ) التي تمت على أساسها الدعوة إلى المنافسة.

يتم إمضاء العروض الكترونيا بواسطة شهادة اإلمضاء اإللكتروني.

الفصل  :6صلوحية العروض

بمجرد تقديمها لمدة مائة و عشرون يوما ( 120يوما) ابتداءا من اليوم
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

 1يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او أكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة ووضع جميع امكانياتهم المهنية السداء
الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم وحقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض والصفقة وتكون
االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
3

الفصل  :7اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض:

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ( )7أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن طلب

العروض.
يتضمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي
يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض
ّ
و ّ
يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أيام قبل التاريخ
المبين في
األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة ّ
كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4من األمر عدد  764لسنة
االستمارة اإللكترونية لسحب ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية
 2014ال ّ
لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

كما يجوز عند االقتضاء،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحين.
تكميلية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد
هذا،ويمكن لمعهد باستور بتونس توجيه معطيات
ّ
توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

الفصل :8الضمانات المالية :

العمومية.
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات
ّ

المهنية:
المسؤولية
الفصل :9عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ

يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم شهادة في تأمين المسؤولية المدنية والمهنية ،سارية المفعول في
تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) الصفقة ،تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم

بالحكم المتعّلق بآخر قضية متعهد بها.

تعهد بها المحامي أو
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر
ّ
قضية ّ
شركة المحاماة المعني(ة).
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضية يتعهد بها

معنية من قبل معهد باستور بتونس قبل
المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) .وإذا تم إعالم شركة التأمين ال ّ
انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة

بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم يف (لم تف)بالتزاماته(ها)
أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالمّ ،
التعاقدية ،يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة ،ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في
ّ
الغرض يسلمها معهد باستور بتونس.

4

الفصل  : 10طريقة تقديم العروض:

المسجلين بمنظومة " تحميل كراس الشروط
بكراس الشروط و ّ
على الراغبين في المشاركة و الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ّ
ط"
مجانا عبر الموقع  TUNEPS:الشراء العمومي على الخ ّ
www.tuneps.tn

ط"
يتم إرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخ ّ
" ّ www.tuneps.tnTUNEPS
كيفية التسجيل واستغالل منظومة
يمكن االتصال بمركز النداء  TUNEPSولمزيد من اإلرشادات حول ّ
ط بالهيئة العليا للطلب العمومي عبر بريدها االلكتروني
التابع لوحدة الشراء العمومي على الخ ّ
tuneps@pm.gov.tn

يتكون العرض من:
 الوثائق اإلدارية -العرض الفني

 -العرض المالي

5

الفصل  : 11الوثائق المكونة للعرض:
المؤيدات المصاحبة لها على ما يلي:
يجب أن يحتوي الظرف
التعهد و ّ
المتضمن للعرض ووثائق ّ
ّ

بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة

الوثائق االدارية
إمضاء وختم كافة أعضاء المجمع في آخر

1
يحدد صراحة عضو
اتفاقية شراكة يتضمن وجوبا بندا ّ
ّ
مفوض لتمثيل المجمع (في
المجمع
َّ
المعين كرئيس أو ّ

الوثيقة مع بيان التاريخ.

---

حالة التنصيص على إمكانية المشاركة في إطار مجمع)

تعهد
وثيقة ال ّ

طبقا لألنموذج المدرج

بالملحق عدد()1

التاريخ .

عامة حول المشارك
بطاقة إرشادات ّ

طبقا لألنموذج المدرج

بالملحق عدد()2

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان
التاريخ .

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من

---

شهادة إنخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

أصل الشهادةأو نسخة
المفوض له وختمها مع
ممضاة من قبل الشخص ّ
مطابقة لألصل من الشهادة .بيان التاريخ.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

أصل الشهادة المهنية أو

بطاقة التعريف الجبائية.

أو

نسخة مطابقة لألصل منها

قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين.

أو من قرار ترسيم الشركة

شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

نسخة مطابقة لألصل من

(بالنسبة للمعاونين واألعوان) .أو تقديم تصريح على

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئـة أو رئيس

الفرع الجهوي دون سواهم وختمه مع بيان التاريخ.

المهنية للمحاماة.

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق الوطني

الشهادة.

المفوض له
للضمان اإلجتماعي أو من الشخص ّ
وختمه مع بيان التاريخ.

نسخة مطابقة لألصل من

إمضاء الرئيس المدير العام لشركة التامين أو من

الشرف بعدم االستعانة بمعاونين.
المهنية
المسؤولية
عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان

العقد

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت طبقا لألنموذج المدرج

اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  2من كراس بالملحق عدد
ّ
ّ

()3

المفوض له وختمه مع بيان التاريخ.
الشخص ّ
إمضاء المشارك وختمه مع بيان التاريخ.

الشروط

الجوانب الفنية والوثائق التي يتمّ اعتمادها في تقييم العروض:

العامة طبقا
بصحة البيانات والمراجع
تصريح على الشرف
ّ
ّ
بالملحق عدد
الخصوصية المضمنة بالعرض.
و/أو
ّ
قائمة إسمية في:

طبقا

لألنموذج

المدرج إمضاء المشارك وختمه مع بيان التاريخ.

لألنموذج

المدرج إمضاء المشارك وختمـه فـي آخـر الوثيقـة مـع بيـان

()4

1في صورة تجمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة ،يجب تقديم اتفاق تجمع (متضامن أو شركاء حسب الحالة).
ويتضمن االتفاق وجوبا بندا ينص صراحة على عضو المجمع المعيَّن كرئيس أو مفوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي.

6

المحامي (منفرد)

التاريخ.

بالملحق عدد ()5

تجمع)
أوالمحامين المباشرين (في صورة ّ

المهنية للمحاماة.
أو أعضاء الشركة
ّ
التزام لكل محام مشارك (منفرد أو في إطار مجمع أو طبقا

لألنموذج

شركة مهنية للمحاماة) بنيابة معهد باستور بتونس والقيام بالملحق عدد

المدرج إمضاء المشارك وختمـه فـي آخـر الوثيقـة مـع بيـان
()6

القانونية في حقه(ها) والدفاع عنه(ها)
بجميع اإلجراءات
ّ
التحكيمية
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية و
ّ
التعديلية.
واإلدارية و
ّ

التاريخ.

التعريف بإمضاء كل محام مشارك علـى أن يكـون

ت ـ ــاريخ التعري ـ ــف باإلمض ـ ــاء وجوب ـ ــا بع ـ ــد ص ـ ــدور
إعالن طلب العروض.
لألنموذج

المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو طبقا
قائمة المراجع ّ
المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو للمحامين بالملحق عدد ()7

المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان
التاريخ.

المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات
المنتمين للشركة
ّ
األخيرة.
لألنموذج

الخصوصية للمحامي طبقا
المبينة للتجربة
قائمة المراجع
ّ
ّ
المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو بالملحق عدد ()8
المهنية للمحاماة خالل الخمس
المحامين المنتمين للشركة
ّ
سنوات األخيرة في مجال (ذكر االختصاص المماثل أو

المدرج إمضاء المشارك وختمـه فـي آخـر الوثيقـة مـع بيـان
الت ــاريخ  .يق ــدم المح ــامي المترش ــح نس ــخة مطابق ــة
لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية .

االختصاص المشابه.
قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها طبقا

لألنموذج

المدرج إم ـاء المشــارك وختمــه ف ــي آخــر الوثيقــة مــع بيــان

المحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة بالملحق عدد ()9

الت ــاريخ  .يق ــدم المح ــامي المترش ــح نس ــخة مطابق ــة

المهنية للمحاماة في
مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة
ّ
إطار دورات التكوين المستمر الستكمال الخبرة التي

لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية .

تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد
األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية
للمحامين.
الذاتيــة وإمضــاء صــاحب
الذاتية للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين طبقا لألنموذج المدرج إمضــاء صــاحب الســيرة
السيرة
ّ
ّ
العــرض (فــي حالــة الشــركة المهنيــة للمحامــاة) مــع
المهنية بالملحق عدد () 10
(في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة
ّ
بيان التاريخ.
للمحاماة.
جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا

لألنموذج

والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات بالملحق عدد ()11
التعديلية.
التحكيمية واإلدارية و
القضائية و
ّ
ّ
مشروع عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع طبقا

لألنموذج

المهنية للمحاماة من بالملحق عدد ()12
المحامين المباشرين أو الشركة
ّ
جهة ،ومعهد باستور بتونس من جهة ثانية.
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المدرج إمضاء المشارك وختمـه فـي آخـر الوثيقـة مـع بيـان
التاريخ.
المدرج إمضــاء ص ــاحب الع ــرض (مح ــام منفــرد أو رئ ــيس
مجمع أو وكيل شركة مهنيـة للمحامـاة) وختمـه فـي
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

مالحظة:
يمثل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم
العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز للهيكل العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين
أن يطلب عند االقتضاء ،في أجل ال يتجاوز سبعة ( )7أيام من تاريخ جلسة فتح العروض ،كتابيا استكمال
بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

الفصل  :12فتح الظروف:
تحدث لدى معهد باستور بتونس لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من مدير عام معهد
باستور بتونس.
تجتمع اللجنة المذكورة لفتح العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  ، Tunepsعلما وأن
منظومة الشراء العمومي على الخط تخول آليا عند فتح العروض التثبت من الوضعية الجبائية و اإلشتراك بنظام
الضمان اإلجتماعي ويمكن للجنة عند اإلقتضاء أن تدعو على الخط أو بالوسائل المادية المشاركين الذين لم
يقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى استيفاء وثائقهم في أجل يتم تحديده.
الفني
باستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض ّ

كل
كتابيا المشاركين الذين لم ّ
الظروف وفرزها أن تدعو ّ
يقدموا ّ

الخاصة بفتح
للمشارك ،يمكن ،عند االقتضاء ،للجنة
ّ
الوثائق المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز

ّ 07أيام عمل من تاريخ فتح العروض وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط معهد باستور
بتونس حتى ال تقصى عروضهم.

يمكن إرسال هذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التاليwww.pasteur.tn :على أن تودع
األصول ،الحقا ،بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع.
ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.

الفصل :13تقييم العروض
الكراس ،تتوّلى هذه اللجنة كذلك
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
الخاصة المشار إليها بالفصل  12من هذا ّ
ّ
المنهجيات المدرجة بالفصل  14من هذا الك ارس.
تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى
ّ
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منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل: 14
ّ
منهجية تقييم العروض في صورة اختيار محامي متخصص أو شركة مهنية للمحاماة
: 1.14
ّ
المهنيـة للمحـامين باالعتماد،حصـريا ،علـى المقـاييس
يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحـامي أو الشـركة
ّ
ّ
التالية:
معايير التقييم

العدد

العدد األقصى المسند

1

المهنية للمحامين
المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة
ّ

 40نقطة

2

تج ـ ـربة المحـ ــامي أو أعضـ ــاء الشـ ــركة المهني ــة للمحامـ ــاة فـ ــي اإلنابـ ــات و الن ازعـ ــات

 20نقطة

3

العلمية للمحامي
المؤهالت
ّ

 10نقطة

4

العموميـ ــة
حج ــم المه ــام الموكول ــة للمح ــامي أو شـ ــركة المحام ــاة م ــن قب ــل الهياك ــل
ّ

 30نقطة

اإلدارية والقانون اإلداري .

وعددها

المجمــــــوع العـــــام

100

نقطة

وتقصى وجوبا :
تتضمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني.
 العروض التي لمّ
المحددة
 العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهال و ّفي الفصل  12من هذا الكراس.
مزورة.
 كل عرضتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ
ّ
 -العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.

يتم
وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات
فإن استبعادهم ورفض ّ
تأديبيةّ ،
ّ
ترشحاتهم ال ّ
مؤرخ في  24جانفي
إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة ّ 2014

 2014يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات

وضعياتهم المهنية بالتنسيق مع
التثبت بدّقة في
ّ
القضائية و اإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ،بعد ّ
من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
المختص عند االقتضاء،
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
تطبيقا لمقتضيات الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
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 : 2.14المبدأ العام في إسناد األعداد:
المهنية للمحاماة خالل الخمسة سنوات األخيرة( 40نقطة):
أ -المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة
ّ
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل الخمس سنوات

الممتدة بين غرة جانفي  2017إلى تاريخ تقديم العروض.
األخيرة أي من الفترة
ّ
عدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف أعضاء
مجمع بين ّ
في صورة تقديم عرض في إطار ّ

المجمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.
ّ
عينة من نصوص األحكام بعد
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
المصرح بها ،فيتم اعتماد نسخ من ّ
ّ
المترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون
إمكانية التعرف على
معالجتها من قبل
ّ
ّ
األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.

عدد اإلنابات لدى
المحاكم

العدد المسند بعنوان
المراجع العامة

ما بين  40و

ما بين  51و60

ما بين  61و70

ما بين  71و80

أكثر من  81إنابة

 50إنابة خالل

إنابة خالل

إنابة خالل

إنابة خالل الخمسة

خالل الخمسة

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

سنوات السابقة

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

العروض

العروض

0.5

10

20

30

40

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

سنوات السابقة

ب -تجـربةالمحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـات الخصوصية خالل الخمسة سنوات األخيرة* في
إختصاص القانون اإلداري والنزاعات اإلدارية ( 20نقطة).
الخصوصية في مقاييس اختيارمعهد باستور بتونس لمحامي
يتعّلق هذا المعيار بتمييز الجوانب المتعّلقة بالخبرة
ّ
أو شركة محاماة .وتتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمـام المحـامي باختصـاص فـي ميـدان القـانون اإلداري وقدرتـه
على معالجة اإلشكاليات القانونية أمام القضاء اإلداري .

متخصص في
يطبق هذا المعيار إال في الحالة التي يرى فيها الهيكل العمومي ضرورة وجود محامي
ال ّ
ّ
معين ضمن قائمة المحامين الذين سيكّلفون بنيابته .وفي هذه الحالة يجب أن يؤسس لجوء الهيكل
ميدان ّ

موضوعية ووجيهة يثبتها واقعه وطبيعة نزاعاته.
العمومي إلى معيار التخصص على مقاييس
ّ

تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحـامي التعهـد بهـا فـي الميـدان المطلـوب
10

مــن قبــل معهــد باســتور بتــونس مــن  01جــانفي  2017إلــى تــاريخ آخــر أجــل لتقــديم العــروض وذلــك علــى النحــو
المبين في الجدول الموالي:

ما بين  05و10
إنابات خالل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

ما بين  11و15

إنابة خالل الخمسة

ما بين  16و20

ما بين  21و25

إنابة خالل الخمسة

إنابة خالل الخمسة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

لتاريخ طلب العروض

لتاريخ طلب
العروض

لتاريخ طلب
العروض

أكثر من  25إنابة

خالل الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ طلب
العروض

العـــــــدد المســـــــند
بعنــــوان المراجــــع

05

15

10

18

20

الخصوصية

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .صيغ تقديم ّ
العامـة (الملحــق
تبعـا إلمضـاء
ّ
المترشـح للتصـريح علـى الشـرف بصـ ّ
ـحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربــة الخصوص ّـية و ّ
المصرح بها.
بالمؤيدات
المترشح المعني إلى تأييد عرضه
عدد  ،)4ال يدعى ،في مرحلة أولى،
ّ
ّ
ّ
عينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض .وبصفة عامة يتولى
تعتمد ّ

المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

تم رفضها شكال.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ّ
ويكـون المحــامي مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب السـنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــا حمايــة المعطيــات
إلكتروني ــة ت ارع ــى فيه ــا
الس ــر المهن ــي ف ــي أقـ ـراص ممغنط ــة أو ليزرّي ــة أو ك ــذلك ف ــي وس ــائل حف ــا
ّ
الشخص ـ ّـية و ّ
الفنيــة الســتغاللها طبــق مواصــفات تــتالءم مــع التّجهيـزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد
ّ
الضــمانات ّ
المبينة للغرض في كراس الشروط.
الفنية ّ
الطلب لمعهد باستور بتونس طبق المواصفات ّ
النحو التّالي:
ويجب اإلشارة
ّ
تتم على ّ
للمترشحين ّ
عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية ّ
أن ّ
الفنية ّ

المبينــة فــي التّصــاريح علــى
 تتــوّلى لجنــة الفــتح و الفــرز تقيــيم وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات ّ
المترش ــحين وبقي ــة المالح ــق المنص ــوص عليه ــا بمل ــف طل ــب
اتي ــة الممض ــاة م ــن قب ــل
ّ
ّ
الس ــيرة ال ّذ ّ
الش ــرف و ّ
بكراس الشروط.
العروض وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة ّ
المختصـة للمراقبــة
 يقـوم معهـد باسـتور بتــونس بعـد االنتهـاء مـن هــذه األعمـال بتوجيـه الملفـات إلــى الّلجنـة
ّ
والمتابعــة بالهيئــة العليــا للطلــب العمــومي إلج ـراء المراقبــة الالّزمــة عليهــا طبقــا ألحكــام الفصــل  148مــن
األمــر عــدد  1039لســنة  2014المــؤرخ فــي  13مــارس  .2014وإذا مــا اقتضــت أعمــال الّلجنــة المــذكورة

مؤيـدات المضـمنة بالتصـاريح أو مؤيـدات إضـاحية حـول مـا تـم التصـريح بـه بخصـوص المــؤهالت
طلـب ال ّ
يوجه إلى المحامين المعنيين من قبل معهد باستور بتونس.
العلمية والمهنيةّ ،
فإن هذا الطلب ّ

العلمية للمحامي(  10نقطة):
المؤهالت
ت-
ّ
ّ

المتميـزة
يهدف هذا المقياس إلى تحديد العـدد األمثـل مـن المتـدخلين للقيـام باإلنابـة وباالسـتناد إلـى الخبـرة
ّ
11

فــي ميــدان الن ازعــات اإلداريــة المطلــوب مــن قبــل معهــد باســتور بتــونس مــن ناحيــة وإلــى المــؤهالت العلميــة
للمترشح من ناحية أخرى،وذلك حسب التصنيف التالي:
 -المحامون المباشرون لدى التعقيب.

 المحامون المباشرون لدى االستئناف. -أعضاء شركة المحاماة.

ولهذا الغرض ،يجب على المترشح التنصيص على أعضاء الفريق المقترح من المتعاقدين.

التكوينية التي
تحصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب وعدد الدورات
إضافة إلى الشهادات
ّ
ّ
العلمية التي ّ
تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
متخصصة في إطار دورات
لكل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية
 تسند بصفة آلية  05نقاط ّّ
المستمرالس ــتكمال الخبـ ـرة المهني ــة الت ــي تنظمه ــا الهيئ ــة الوطني ــة بالتنس ــيق م ــع المعه ــد األعل ــى
التك ــوين
ّ
للمحامين .ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة (.)05

تكوينيـة قـام بهـا محـامي فـي إطـار أنشـطة الهياكـل
 تسند نقطة واحدة ( )01لك ّـل مشـاركة ناجحـة فـي دورةّ
الدولية للمحامين .ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة (.1)05
ّ
وإلثبات المشاركة في هذه الـدورات ،يق ّـدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن شـهادة المشـاركة فـي
الدورة المعنية.

العمومية وعددها ( 30نقطة)
حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل
ّ
للمترشــحين المتفـ ّـرغين .لــذلك بقــدر مــا يكــون المحــامي المترشــح
يهــدف هــذا المعيــار إلــى إعطــاء أكثــر فــرص
ّ

للمهمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي:
متفرغا
ّ
ّ
 يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ تقديمالترشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.
 يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ تقديمالترشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.
 يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية لفائدة هيكل عمومي أو خاص لدى محكمة التعقيب في تاريختقديم الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.

الفصل  :15تعيين المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة:

المترشحين ونتائج
مفصال حول معايير إختيار
ّ
ّ
تعد لجنة الفتح والفرز المحدثة لدى معهد باستور بتونس تقري ار ّ
المترشـحين وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض إن حصـل
كيفيـة ترتيـب
ّ
أعمال الفرز على ضوء ذلك ّ
توضح حيه ّ

ذلك.

1عندما يتعلق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومية ،يؤخذ ،باإلضافة إلى ذلك ،بعيين االعتبيار ضيمن هيذا
المعيار الفرعي دورات تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليية للمحيامين ميدى إلميام المحيامي المترشيح بلغية المحكمية
المنشورة أمامها القضية أو اللغة المتفق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية .ويمكين ،كيذلك ،األخيذ بعيين االعتبيار إضيافة
إلى هذه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنية دولية لمكاتب محاماة من عدمه.
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المختصـة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة العليـا
وجه معهد باستور بتونس وجوبـا هـذا التقريـر إلـى اللجنـة
وي ّ
ّ
ـؤرخ فــي  24جــانفي2014
للطلــب العمــومي طبقــا ألحكــام الفصــل  7مــن األمــر عــدد  764لســنة  2014والمـ ّ
إلجـ ـراء مراقبته ــا عليه ــا طبق ــا لمقتض ــيات الفص ــل  2.15م ــن األم ــر الس ــالف ال ــذكر وإع ــادة النظ ــر فيه ــا ،عن ــد

اإلقتضاء.

توجه اللجنة المذكورة قرارها إلى معهد باستور بتونس لتنفيذه.
وبعد اإلنتهاء من هذه األعمالّ ،

المهمة:
الشروع في
الفصل  :16إمضاء العقد و ّ
ّ

المبين بوثيقة
تم اختيارها من قبل معهد باستور بتونس في العنوان ّ
يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي ّ
ّ
التعهد .ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغـة العربيـة طبـق النمـوذج المصـاحب لهـذا .ويمكـن إضـافة بنـود
ّ
أهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط معهد باستور بتونس.
يرى الطرفين ّ
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات

المهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
الضرورية لضمان انطالق
ّ
إال ّأنه ،في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع اختيارها نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة في

الرد من طرفه على
لمدة سنتين ( )2تحتسب من تاريخ عدم ّ
كل الهياكل العمومية ّ
الصفقات التي تنظمها ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
رد ّ
إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
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ملحق عدد  :7قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين
(في حالة مجمع) أو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
ملحق عدد  :8قائمة المراجع المبيّنة للتجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين
المباشرين (في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات
األخيرة في مجال (ذكر االختصاص المماثل أو االختصاص المشابه
ملحق عدد  :9قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين
المباشرين (في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة في إطار دورات
التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو
في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
ملحق عدد  :10سيـــرة ذاتيـــة
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المهنيّة للمحاماة  ،والهيكل عمــومي.
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ملحق عدد 1
-

تعهد
وثيقة ال ّ

إني الممضي أسفله (االسم واللقب الخطة)....................................................................1
المتصرف باسم ولحساب....................................................................................:
المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد............................................................. :
المعين محل مخابرته بـ(ذكر العنوان بالكامل)...............................................................
ّ

 -بصفتي ................................................................ ................................... :

2
المكونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة المحامي للمؤسسة التونسية
وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها و ّ
لحقوق المؤلف والحقـوق المجاورة:
)(1ملف طلب العروض

()2وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلت ازم
التعاقدية)
()3كراس الشروط اإلدارية الخاصة(البنود
ّ
وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتعهد وألتزم بما يلي:
ّ
المهمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفا.
 )1قبول
ّ
المحددة طبق التراتيب
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميدان.
ّ
الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها عشرة( )10أيام من تاريخ الجلسة وفقا لما
 )3تسليم التقارير
ّ
تنص عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  120يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.
أي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت
 )6أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
خالف ذلك ،فإنه يتمفسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد:
الهوية البنكية أو البريدية)
 ............................تحت عدد( .......................... :ذكر
ّ

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

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

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

2يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسم واللقب أو إسم شركة المحـاماة ......................................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة...................................................................................:

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

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

العنوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة .................................................................:
المعرف الجبائي...........................................................................................:
رقم
ّ
المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسم واللقب والخطة)................................................
الشخص ّ
حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

الخاصة به.
كل عضو تقديم الوثيقة
تجمع شركات محاماة أو محامين ،يجب على ّ
ّ
مالحظة :في صورة ّ
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  2من ّ
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

جل بالهيئة الوطنيّة للمحامين تحت عدد  ..........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شررفي أنّري وكافّرة أعضراف الفريرت المترد ّخل مرن المحرامين المقتررحين ال نوجرد فري إحرد
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم
أصرح أنّنا ال نوجد في إحرد الحراالت المنصروص عليهرا برالفقرة اةخيررة مرن الفصرل الثراني مرن
كما
ّ
كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4

بصحة البيانات
تصريح على الشرف
ّ
الخصوصية والمذكورة في العرض
العامة و /أو
والمراجع
ّ
ّ

إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة التي قدّمتها في هذا العرض.
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز لما
يثبتها من وثائت بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

حرر بـ  .............................في

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5

تجمع)
قائمة إسميـة في المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة ّ
المهنية للمحاماة
أو أعضاء الشركة
ّ

عر

االسمواللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حرر بـ .............................في

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد 6
تجمع)
التزام المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة ّ

المهنية للمحاماة بنيابة معهد باستور بتونس
أو أعضاء الشركة
ّ
اإلدارية والتعديلية
لدى المحاكم وسائر الهيئات
القضائية والتحكيمية و ّ
ّ
أقر ّ
بأن الفريت
إني الممضي أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة المعلومات
المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم(ألتزم)بإنجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
الواردة بهذا العرض:
االسم واللقب

ق ار

غير ق ار

المحكمة المرسّم بها الخبير
إن كان خبيرا محليّا لدى
المحاكم

إمضاء المحامي معرف به

حرر بـ .............................في

1

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

(إمضاء وختم المشارك)

1يتعين على كل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصصة لكل واحد منهم.كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك على
أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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ملحق عـدد 7
المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو
قائمة المراجع ّ
المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
للمحامين المنتمين للشركة
ّ
(من  01جانفي 2017إلى تاريخ فتح العروض)

العامة
جدول تأليفي للمراجع
ّ
عدد القضايا

المحكمة

موضوع اإلنابة

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2018

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2019

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2020

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2021
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الطور

العامة
جدول تفصيلي للمراجع
ّ
الهيكل العمومي أو القطاع الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عدد القضيّة

حرر بـ .............................في

تاريخ بداية وانتهاء
المهمّة

الطور

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

(إمضاء وختم المشارك)

 يمكن نسخ هذه الوثيقة قصد تعمير النزاعات المبينة
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ملحق عـدد 8
الخصوصية للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو
المبينة للتجربة
ّ
قائمة المراجع ّ
المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة في مجال النزاعات اإلدارية
المحامين المنتمين للشركة
ّ

(من  01جانفي  2017إلى تاريخ فتح العروض)

جدول تأليفي للمراجع
عدد القضايا

المحكمة

موضوع اإلنابة

التجربة الخصوصية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017

التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2018

التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2019

التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2020

التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2021
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الطور

الخصوصية
جدول تفصيلي للمراجع
ّ

الهيكل العمومي أو القطاع الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عدد القضيّة

حرر بـ .............................في

تاريخ بداية وانتهاء
المهمّة

الطور

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

(إمضاء وختم المشارك)

•

يمكن نسخ هذه الوثيقة قصد تعمير النزاعات المبينة
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ملحق عـدد 9

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين المباشرين

المهنية للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها
(في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة
ّ
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
عر

السنة

المحور

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3
4
5
6
7

الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4
5
6
7

حرر بـ .............................في

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
ّ
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ملحق عدد 10
* اإلسم واللقب:

سي رة ذاتي ة
.......................................................................................................... ........................................................

* تاريخ الوالدة ومكانها:

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

الوطنية :
*تاريخ الترسيم بالهيئة
ّ
* تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف....................................... .......................................................... .................................:
............................................................................................... ..................................

* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب:

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

القانونية:
* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات
ّ

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

صل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة المتح ّ
الشهـادة العلمية

المؤسسة الجامعية

سنة التـخـرج

مل ّخص الخبرة العا ّمة في المحاماة :
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع
الخاص التي قام المحامي أو شركة المحاماة
بنيابتها

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
26

تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

مل ّخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة في مجال النزاعات اإلدارية:
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة
في القطاع الخاص التي قام المحامي
أو شركة المحاماة بنيابتها

ميدان النزاع

تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المح ّققة أو نتائج األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة بالمه ّمة المترشّح إليها: التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر ب  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 11

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
اإلنابات الجارية
عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

المحاكم أو
الهيئات
المنشورة
أمامها القضايا

الهيكل
العمومي

الطور

شخص
خاص

المالحظات
اآلجال
اإلضافية
التقريبية
إلنتهاء اإلنابات والتوضيحية التي
يراها المترشح أنّها
الجاريّة
ضروريّة لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم المترشح
حرر ب  .............................في
ّ
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............................

ملحق عدد 12
عقد نيابة
بين المحامي

المباشر و معهد باستور بتونس

1

األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة اةستاذ  ............طبت هذه االتفاقية في نيابة معهد باستور بتونس والقيام بجميع اإلجرافات
القانونيّة في حقه والدفاع عنه لد المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواف
في تونس أو كذلك خارجها عند اإلقتضاف.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع
الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
اةول أعاله طبت أحكام القرار المشترك
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية
ومعاليم طوابع تسجيل االحكام ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف أوالتعقيب.
الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل معهد باستور بتونس :
أ -يلتزم معهد باستور بتونس بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمته .ولهذا الغرض ،يتولى
خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تض ّمن مع رسالة التكليف مقابل
وصل تسلّم ممضى من المحامي .كما يض ّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف
وطلبات المعهد.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواف من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل
المعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على اةقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة المعهد.
ث -ال يمكن لمعهد باستور بتونس كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة
مؤرخ
المحاماة المتعاقد معه طبت أحكام الفقرة اةولى من الفصل  15من اةمر عدد  764لسنة ّ 2014
في  24جانفي  2014المتعلّت بضبط شروط وإجرافات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لد
المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المهمة عن طريت تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد.

1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلبات الملف أو اإلنابات وخصوصياتها.
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يرررررت ّم إصررررردار اةمرررررر بصررررررف المبرررررالغ الراجعرررررة لصررررراحب الصرررررفقة فررررري أجرررررل أقصررررراه ثالثرررررون
( ) 30يومرررررا مرررررن تررررراريخ إيرررررداع الفررررراتورة بعرررررد صررررردور الحكرررررم أو اإلعرررررالم بالنسرررررخة التنفيذيرررررة
إذا كان الحكم صادرا لفائدة المعهد .
وتحمرررررل علرررررى معهرررررد باسرررررتور بترررررونس أجررررررة عررررردول التنفيرررررذ (باسرررررتثناف القضرررررايا فررررري طررررررور
التعقيررررررب وتلررررررك المنشررررررورة لررررررد المحكمررررررة العقاريررررررة والمحكمررررررة اإلداريررررررة الترررررري يتحمررررررل فيهررررررا
المحامي معاليم تسليم الوثائت والمؤيدات).
وتحمرررررل علرررررى المعهرررررد أجررررررة عررررردول اإلشرررررهاد والخبرررررراف ومصررررراريف الترسررررريم برررررإدارة الملكيرررررة
العقارية.
كمررررررا يتح ّمررررررل المعهررررررد مصرررررراريف التنقررررررل المتعلّقررررررة باإلنابررررررات خررررررار مجررررررال منطقررررررة تررررررونس
الكبرررررر أو خرررررار مراكرررررز الواليرررررات عنررررردما تتجررررراوز مسرررررافة التنقرررررل التررررري يقطعهرررررا المحرررررامي
لهرررررذا الغررررررض  60كلرررررم فررررري حررررردود حررررراالت التنقرررررل الفعليّرررررة والثابترررررة للمحرررررامي ،شخصررررريّا ،أو
بملف اإلنابة.
ةعضاف شركة المحاماة المتع ّهدين
ّ
ّ
رررررف التنقررررررل للخررررررار  ،يتكفررررررل معهررررررد باسررررررتور بتررررررونس بتح ّمررررررل
وإذا مررررررا إقتضررررررت ضرررررررورة الملر ّ
مصررررراريف التنقّرررررل واإلقامرررررة حصرررررريّا فررررري حررررردود أيّرررررام المه ّمرررررة دون سرررررواها بمرررررا فيهرررررا يرررررومي
الذهاب والرجوع.
ّ
وفرررررري كررررررل الحرررررراالت ،يجررررررب أن تكررررررون النفقررررررات التقديريررررررة المتعلقررررررة بالنقررررررل واإلقامررررررة فرررررري
الخرررررار موضررررروع إتّفررررراب كترررررابي منفررررررد ومسررررربت برررررين الطررررررفين وذلرررررك بصررررررف النظرررررر عرررررن
االتفاقية المتعلقة باةتعاب.
إالّ أنّررررره وفررررري صرررررورة تسررررربقه المصررررراريف مرررررن قبرررررل المحرررررامي ،يترررررولى المعهرررررد خالصرررررها علرررررى
أسررررراس فررررراتورات مثبترررررة لهرررررذه اةعمرررررال مسرررررلّمة مرررررن المعنيرررررين القرررررائمين باةعمرررررال موضررررروع
االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:
يلتزم المحامي بما يلي:
 بررررررذل العنايررررررة الالزمررررررة للرررررردفاع عررررررن مصررررررال المعهررررررد عنررررررد نيابترررررره لرررررره أمررررررام المحرررررراكم أو
الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.
 حضررررررور كررررررل الجلسررررررات بنفسرررررره أو بواسررررررطة مسرررررراعديه ،عنررررررد االقتضرررررراف ،وإعررررررالم المعهررررررد
كتابيرررررا بمفلهرررررا فررررري أجرررررل أقصررررراه ثالثرررررة أيرررررام مرررررن تررررراريخ انعقادهرررررا أو اإلعرررررالن عنهرررررا مرررررن
الجهة المتع ّهدة.
صصررررررة للنظررررررر فرررررري المسررررررائل المتعلقررررررة بنزاعررررررات المعهررررررد أو
 حضررررررور االجتماعررررررات المخ ّ
بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداف رأيه فيها .
ولهرررررررذا الغرض،يتررررررررولى المعهرررررررد دعوترررررررره كتابيرررررررا سررررررررواف عرررررررن طريررررررررت الفررررررراكس أو البريررررررررد
اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكرررررين المعهرررررد  ،مقابرررررل وصرررررل تسرررررلّم ،مرررررن مشرررررروع العريضرررررة قبرررررل إمضرررررائها حترررررى تبررررردي
رأيهررررا فيهررررا .وفرررري صررررورة عرررردم إبررررداف المعهررررد بمالحظاترررره حولهررررا فرررري أجررررل أقصرررراه أربعررررة
أيررررام عمررررل مررررن ترررراريخ تسررررلمها مررررن قبلرررره ،فيعرررر ّد ذلررررك موافقررررة ضررررمنية منهررررا علررررى محتواهررررا
وإذن للمحامي بمواصلة اإلجرافات التي يقتضيها القانون.
 تمكرررررين المعهرررررد مرررررن شرررررهادة فررررري خرررررالص معررررراليم الضرررررمان االجتمررررراعي وخرررررالص معررررراليم
انخراطرررررره فرررررري صررررررندوب التررررررأمين ومررررررا يفيرررررررد قيامرررررره بتررررررأمين مسررررررؤوليته المدنيّررررررة وذلرررررررك
وجوبا قبل خالص اةتعاب.
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الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  2022 .........وتنتهي في .2025 ..............
وفررررري صرررررورة وجرررررود قضرررررايا جاريرررررة فررررري هرررررذا التررررراريخ اةخيرررررر ولرررررم يرررررتم تعيرررررين محرررررامي أو
صررررررة للمتابعررررررة والمراقبررررررة المحدثررررررة بالهيئررررررة
شررررررركة مهنيّررررررة للمحامرررررراة مررررررن قبررررررل اللجنررررررة المخت ّ
العليرررررا للطلرررررب العمرررررومي فيترررررولى مواصرررررلة هرررررذه القضرررررايا وفرررررت قواعرررررد العنايرررررة المهنيّرررررة وذلرررررك
ررررص الحكرررررم الصرررررادر
إلرررررى حرررررين انتهررررراف طورهرررررا الجررررراري ،دون سرررررواه ،وتمكرررررين المعهرررررد مرررررن نر ّ
فيها.

الفصل  : 8التقيّد بتركيبة الفريق المتد ّخـل :
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريت الذي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد
والمستو العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في اةثناف،
فيجب على المحامي إعالم معهــد بــاستــور بذلك كتابيا وتغيير المحامي (ن) المتخلي (ن )
عن المه ّمة بمن له (م) نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات
على أن يحظى ذلك ،مسبّقا ،بموافقة الهيكل المعني كتابيا على هذا التغيير وإمضاف ملحت في
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة
الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة المخت ّ
بالهيئة العليا للطلب العمومي.
وفي خالف ذلك ،وفي صورة تعذّر توفير مترش جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط
الذي ت ّم على أساسه اختيار المتعاقد مع معهــد باستــور أوفي صورة عدم موافقة الهيكل
ش المقترح ،فله ّ
المعني على المتر ّ
حت فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد
معه عن طريت عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة ( )15يوما إن لم يقع على
إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من قبله.
الفصل :9فسخ االتفاقية:
مرررررع مراعررررراة مقتضررررريات الفقررررررة اةخيررررررة والفصرررررل  ، 8تفسرررررخ هرررررذه االتفاقيرررررة ،ليرررررا فررررري الحررررراالت
التالية،:
 وفاة المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة.
 عررررردم إيفررررراف صررررراحب العقرررررد بالتزاماتررررره التعاقديرررررة .وفررررري هرررررذه الصرررررورة يوجررررره لررررره المعهرررررد
تنبيهرررررا بواسرررررطة رسرررررالة مضرررررمونة الوصرررررول يررررردعوه فيهرررررا إلرررررى القيرررررام بالتزاماتررررره فررررري أجرررررل
محررررر ّدد ال يقررررر ّل عرررررن عشررررررة أيرررررام ابترررررداف مرررررن تررررراريخ تبليرررررغ التنبيررررره .وبانقضررررراف هرررررذا اةجرررررل،
ي إجرررررراف خررررررر أو تكليرررررف مرررررن يتررررررولى
يمكرررررن لمعهرررررد باسرررررتور بتررررررونس فسرررررخ العقرررررد دون أ ّ
إنجازه حسب اإلجراف الذي يراه مالئما.
 إذا ثبررررررت لررررررد المعهررررررد إخررررررالل صرررررراحب العقررررررد بالتزامرررررره وإهرررررردار حقرررررره فرررررري التقاضرررررري أو
ثبرررررت قيامررررره مباشررررررة أو بواسرررررطة الغيرررررر بتقرررررديم وعرررررود أو عطايرررررا أو هررررردايا قصرررررد الترررررأثير
في مختلف إجرافات إبرام العقد وانجازه.
 إذا ترررررروفر فرررررري شررررررخص الجمررررررع أثنرررررراف المرررررردة المحررررررددة باالتفاقيررررررة بررررررين صررررررفته كمحررررررامي
للمعهـــد و محامي الضد (النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة).
 حصول إحد حاالت المنع الواردة بالفصل الثاني من كراس الشروط.
ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من
قبل المعهد.
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الفصل :10
فرررررري صررررررورة تغييررررررر المعهررررررد صرررررراحب العقررررررد دون وجررررررود مبررررررررات قانونيّررررررة أو واقعيررررررة ثابتررررررة
لرررررذلك  ،فررررري قضررررريّة ال زالرررررت جاريرررررة ،ففررررري هرررررذه الحالرررررة ،تصررررررف لررررره وجوبرررررا أتعابررررره كاملرررررة
التررررري تحتسرررررب طبرررررت أحكرررررام الفصرررررل الثالرررررث مرررررن هرررررذه االتفاقيرررررة وذلرررررك عمرررررال بأحكرررررام الفصرررررل
ررررررؤرخ فررررررري  20أوت  2011والمتعلّرررررررت بتنظررررررريم
 40مرررررررن المرسررررررروم عررررررردد  79لسرررررررنة  2011المر ّ
مهنة المحاماة.
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 11
ّ
فرررررري حالررررررة نشرررررروب خررررررالف فرررررري تأويررررررل أحكررررررام هررررررذه االتفاقيررررررة ،تب ّجررررررل ،وجوبررررررا ،المسرررررراعي
الصرررررلحية .ولهرررررذا الغررررررض يترررررولى معهرررررد باسرررررتور بترررررونس مكاتبرررررة اللّجنرررررة المحدّثرررررة بمقتضرررررى
ـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ــي 24ج ـ ـ ـ ـ ــانفي  2014المتعّل ـ ـ ـ ـ ــق
الفصرررررررررررل ( )7م ـ ـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــدد  764لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2014م ـ ـ ـ ـ ـ ّ
بضـ ـ ـ ـ ـ ــبط شـ ـ ـ ـ ـ ــروط وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات تكليـ ـ ـ ـ ـ ــف المحـ ـ ـ ـ ـ ــامين بنيابـ ـ ـ ـ ـ ــة الهياكـ ـ ـ ـ ـ ــل العموميـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــدى المحـ ـ ـ ـ ـ ــاكم

والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبانقضرررررراف أجررررررل شررررررهر دون فصررررررل الخرررررررالف وديّررررررا ،فرررررريمكن للطرررررررف الحررررررررص
علررررررى مواصررررررلة اإلجرررررررافات القانونيررررررة الترررررري يراهررررررا للرررررردفاع عررررررن حقوقرررررره لررررررد
صة.
المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
الفصل  :13صحة العقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل مدير عام المعهد
الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عرررررريّن كررررررل طرررررررف محررررررل مخابرترررررره فرررررري عنوانرررررره المررررررذكور أعرررررراله .يررررررر أنّرررررره يمكررررررن ةحررررررد
الطررررررفين تغييرررررر ذلرررررك بمقتضرررررى رسرررررالة مضرررررمونة الوصرررررول مرررررع اإلعرررررالم برررررالبلو للطررررررف
اآلخر أو كذلك عن طريت إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

تونــس في.................،
أطلعــــة و وافقـــــت
المحــامــي أو ممثـل شركة المحاماة

تونــــس في......................،
أطلعـــــة و وافقـــــــت
مديـــر عــام معهـــد باستــور تــونـــس
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