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 : طلب العروضموضوع  :  1 الفصل

ل موضوع طلب العروض �� اختيار محاٍم مباشر
ّ
مرّسم/ن ـ، من ب/ن الواحدة للمحاماة م,نيةأو شركة  واحد يتمث

 اق,�� ح القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام ب و شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا��نو3ّيةنيابة محام/ن، لـبجدول ال

 ـاألحك تقتضيھسائر ال,يئات القضائية وفق ما  محاكم وـلدى ال ,اـالدفاع عن و
ّ
Lعيةام الMا العمل. شرOP اريRSا   

  االل[\امات ا]Uمولة عYZ الطرف/ن املتعاقدين. يبّ/ن عقد النيابة بدقة اUSقوق و و

  : مشاركةـشروط ال :  2 الفصل

  : مشاركة �� طلب العروضـيمكن ال

 مرسم/ن بجدول الـمحام/ن لدى ـم/ن الللمحا  �
ّ
 .�� تارbخ صدور طلب العروض عقيبالت

  و

 .ة للمحاماةم,نيّ ـللشرcات ال  �

Y بالنفاذ العاجل ـأو الذين gعّرضوا لإليقاف عن ال محام/نـال تجوز مشاركة ال
ّ

Zبات أو مح klقرار تأدي opqمباشرة بمقت

  .)1(ما لم يتّم إلغاؤه من قبل ا]Uكمة ا]xتّصة خالل الثالث سنوات الkt سبقت التارbخ األقopr لقبول العروض

 ال[�ات�ب اRSاري OPا العمل ~Oا بالLشرMع وكما ال يمكن مشاركة ا]Uام/ن املوجودين �� إحدى حاالت املنع املنصوص عل

 رئ�س ال,ي�ل العمومي أو بأحد أو تلك الkt ت�شأ �س�ب تضارب املصا�S املرتبطة بالعالقة املباشرة ب/ن ا]Uامي و

سي/� أو املداولة أو تلك الkt ي�ون ف~Oا ا]Uامي أو أعضاء الشركة امل,نّية للمحام/ن قد قبل أّي 
ّ
Lل الcعوى دأعضاء �يا

  من مرسوم ا]Uاماة. 32خر عYZ مع�o الفصل آي ما�ع أو أضّد ج,ة gعمل لد�Oا 

                                                             

الفرز ا]Uدثة للغرض)،  إن التثّ�ت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة امل,نية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت ال,ي�ل العمومي (RSنة الفتح و   1

Rنة ا]xتّصة ملراقبة و و
ّ

متا�عة نيابة ا]Uام/ن بال,يئة العليا للطلب العمومي بالت�سيق مع ال,يئة الوطنية أو رئ�س الفرع  إنما يندرج ضمن صالحيات ال�

ق  2014جانفي  28املؤّرخ ��  2014لسنة  764من األمر عدد  16اRS,وي ا]xتّص، عند االقتضاء، طبقا ألح�ام الفصل 
ّ
إجراءات  بضبط شروط واملتعل

 ت�ليف ا]Uام/ن ب�يابة ال,ياcل العمومية لدى ا]Uاكم وال,يئات القضائية واإلدارbة والعسكرbة والتعديلية والتحكيمية.
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  : مشاركةـة الكيفيّ  :  3 الفصل

ضمن شركة م,نية  أو )1( أو �� إطار اتفاقية الشراكة منفردا مشاركة �� طلب العروضـمباشر الـيمكن للمحامي ال

  للمحاماة تخضع للLشرMع اRSاري بھ العمل.

  : توزSع طلب العروض إOP حصص :  4 الفصل

  : موّجھ إ�Y جميع )2( قسط وحيد يت�ّون طلب العروض من

  �� تارbخ صدور طلب العروض التعقيبم/ن الـمرسم/ن لدى محاـلا  �

  و

 ال  �
ّ

 .للمحاماةة م,نيّ ـرcات الش

  : WXب ملف طلب العروض :  5 الفصل

منافسة ـنص إعالن طلب العروض م¢Uو ا بملف الدعوة إ�Y ال شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةرسل ت

ام عYZ األقل قبل تارbخ اإلعالن عن طلب العروض OPدف �شره عYZ موقع ال,يئة ـأيّ  3إ�Y ال,يئة الوطنية للمحام/ن 

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

م[�°� تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب اxSاص بالصفقات العمومية ـيتو�Y ال و

(www.marchespublics.gov.tn) عم/� االستمارة اإللك[�ونية الg الـ�عد أن يتم YZور. ـموقع الـموجودة للغرض عcمذ

باإلضافة إ�Y ذلك، U¹gب كراس الشروط  الشروط من موقع ال,يئة الوطنية للمحام/ن. و كما يمكن ¸Uب كراس

ؤون اإلدارbّة �شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةمن  بدون مقابلو  مباشرة
ّ

 من مقّر�ا ال�ائن بـ مص�Uة الش

  .1002ن«º إبن شرف البلفيدير تو�س  52

                                                             
داء اxSدمات موضوع و اك½� يل[\مون ف~Oا �شراكة �غرض املشاركة و وضع جميع ام�انيا¼Oم امل,نية السأاقية اتفاقية تفا�م ب/ن محامي/ن يقصد بتلك االتف   1

ت�ون االتفاقية مؤشرا عل~Oا من ال,يئة  طلب العروض مع تحديد مسؤوليا¼Oم و حقوق,م بدقة ومن �و م�لف باالمضاء عYZ وثائق العروض و الصفقة و

 الوطنية للمحام/ن.

 ا]Uاكم.يتّم وجو ا إسناد ]Uاٍم مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة ال,ي�ل العمومي لدى    2
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  : ة العروضـصلوحيّ  :  6 الفصل

موا�� ـيوما) ابتداء من اليوم ال 120عشرون يوما ( مشارcون ملزم/ن �عروض,م بمجّرد تقديم,ا ملدة مائة وـيصبح ال

  للتارbخ األقopr ا]Uدد لقبول العروض.

  :  7 الفصل
ّ
  : مالحق ملف طلب العروض وضيحات و الت

عن طلب ) أيام من تارbخ �شر اإلعالن 10يمكن ل�ل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات �� أجل أقصاه عشرة (

  العروض. 

ـــــــمالحظـمتصلة بالـالتوضيحات ال ات وــــــــــــملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابـيتّم إعداد م�Uق ل و ات ــ

) أيام 05يوجھ إ�Y جميع ساحkl كراس الشروط �� أجل ال يتجاوز خمسة ( م[�°Uون، وـاالستفسارات الkt يطلOÁا ال و

ذلك ع�Â ال�Âيد اإللك[�و�ي للمحامي أو للشركة امل,نية للمحاماة املبّ/ن  opr ا]Uدد لقبول العروض وقبل التارbخ األق

لسنة  764عدد من األمر  ��4 االستمارة اإللك[�ونية لU¹ب كّراس الشروط املشار إل~Oا بالفقرة الثانية من الفصل 

ق بضبط شروط و 2014جانفي  28ؤّرخ �� امل 2014
ّ
ت ت�ليف ا]Uام/ن ب�يابة ال,ياcل العمومية لدى إجراءا املتعل

  .التحكيمية التعديلية و العسكرbة و اإلدارbة و ال,يئات القضائية و ا]Uاكم و

معطيات التكميلّية إ�Y امل[�°U/ن الذين ¸Uبوا كراس الشروط قصد مزbد ـيوّجھ ال,ي�ل العمومي، عند االقتضاء، ال

) قبل انOÃاء أجل تقديم العروض قبل آخر أجل لتقديم العروض 10عشرة ( توضيح ملف طلب العروض �� أجل أدناه

  اRSو�رbة. املعاي/� الفنية و عYZ أال تمس �ذه املعطيات التكميلية باxSاصيات و

  مالية :ـالضمانات ال :  8 الفصل

قة بLنظيم الصفقات 
ّ
  العمومّية.Åعفى املشارcون من تقديم الضمانات املالية الkt تقتض~Oا ال[�ات�ب املتعل

  الطعن AB كراس الشروط : :  9 الفصل

لسنة  764لألح�ام الواردة باألمر عدد مضمنة بكراسات الشروط مخالفة ـر البنود الـيمكن ل�ل مشارك محتمل اعتب

بتقديم مطلب �� الغرض مرفقا بتقرbر مفصل يب/ن  من نفس األمر 07محدثة بالفصل ـال�Rنة اليتظلم لدى  أن 2014

ب العروض ــــــــــــــعن طل اإلعالنارbخ ـــــــــــــــــــــمن ت ) أيام10(�� أجل أقصاه عشرة  الالزمةمؤbدات ـمدعما بال ت واالخالال ھ ـفي

  ) أيام.10( ةعشر �الkt يحدد ف~Oا أجل قبول العروض  اUSاالت��  ) أيام5(إ�Y خمسة  األجليخفض �ذا  و
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  .العمومي املع�k بطرbقة gعطي تارbخا ثابتا ال,ي�لن العرbضة إ�x¹� Yة م مل,ا بالتظلبمّجرد توصّ  و ال�Rنةتحيل 

 يمكن 
ّ

ا إذا cان حot البت OÈائيّ  اإلجراءاتمعروض عل~Oا أن تأذن بتعليق ـقبل اتخاذ قرار�ا �شأن التظلم ال Rنةل�

  .مطلب قائما عYZ أسباب جدية �� ظا�ر�اـال

عمل من تارbخ توصل,ا بإجابة  أيام )10(قرار�ا �� أجل أقصاه عشرة  محام/نـمتا�عة نيابة ال RSنة مراقبة وتتخذ 

  .اإلجراءات�� غياب ذلك يرفع قرار gعليق  املطلو ة و اإليضاحات والعمومي مرفقة بجميع الوثائق  ال,ي�ل

  : طر	قة تقديم العروض :  10 الفصل

  يتم تقديم العروض عYZ مرحلة واحدة. 

ن العرض الف�k و ) من �ذا الكّراس �� ظرف/ن منفصل/ن 11مبّ�نة بالفصل (ـجميع مؤbدا¼Oا ال والوثائق اإلدارbّة  ُيضمَّ

 2023لسنة  01 ال يفتح طلب عروض عدد: " يكتب عليھ عبارة ن يدرجان �� ظرف ثالث خار�Î يختم وـمختومي و

  ".شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا��نو3ّيةابة ينمحاٍم ل متعلق بت2ليف

مؤbدات عن طرbق ال�Âيد مضمون الوصول ـجميع ال الوثائق اإلدارbة و محتوbة عYZ العروض الفنية وـتوّجھ الظروف ال

م مباشرة إ�Y مكتب الضبط املركزي التا�ع لـ
ّ
شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س أو عن طرbق ال�Âيد السرMع أو gسل

  مقابل وصل إيداع.  اRSنو ّية

م,ا �� مكتب ال
ّ
�� مرحلة ثانية Rّ¹gل �� الدف[� اxSاص بقبول  ضبط املعّ/ن للغرض ثّم وRّ¹gل الظروف عند gسل

  يجب أن تبقى مختومة إ�Y موعد فتح,ا. صول,ا و العروض حسب تارbخ و

  يقopr آلّيا: 

  cّل عرض ورد �عد اآلجال. •

  cل عرض لم يتضّمن وثيقة التع,د. •

  يمكن للمشارك/ن الذين تّم إقصاء عروض,م ألّي س�ب من األسباب املطالبة بتعوbض. ال و

 ـم�Uقة بكراس الشروط.يجب أن تحّرر العروض ب�امل,ا با�ÂUS بما �� ذلك وثيقة التع,د طبقا للنماذج ال
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  : مكّونة للعرضـالوثائق ال :  11 الفصل

  : متضّمن للعرض الوثائق التاليةـيجب أن يحتوي الظرف ال

  مطلو3ةـالعمليات ال  الوثيقةبيان 

  مشارك عc YZّل صفحة مع بيان التارbخـإمضاء ال ختم و و 5إ�Y  1مالحق من ـgعم/� ال  االدار	ة الوثائق

 املعتمدة الفنّية الوثائق

 ABالعروض: تقييم  

ختم,ا �� آخر  إمضاؤ�ا و مضمن/ن بكراس الشروط وـال 11إ�Y  6مالحق من ـgعم/� ال

  مؤbدات عند اإلقتضاء.ـتقديم ال التارbخ و الوثيقة مع بيان

مباشر أو مجمع ـال محاميـلمزمع إبرامھ ب/ن اـختم مشروع عقد النيابة ال امضاء و

شركة الّدراسات و الّ¡Oوض  اة من ج,ة، وم,نّية للمحامـلشركة الاأو مباشرbن ـمحام/ن الـال

  من ج,ة ثانية مع بيان التارbخ بتو�س اRSنو ّية

ل  :  مالحظة
ّ
ھ يمكن ل�Rنة بال�سبة قصاء العرض إل عند فتح العروض موجبا 1م�Uق رقم ـعدم تقديم ال يمث

ّ
غ/� أن

 opr(ين) باستكمال وثائق,م �� أجل معّ/ن. و تق kة أن تطالب العارض (ين) الـمع�bّلبقّية الوثائق اإلدار

  العروض الkt لم gستكمل ما طلب م¡Oا �� اآلجال الـمضبوطة.

  : فتح الظروف :  12 الفصل

تقييم العروض يتم gعيي¡Oا بمقرر من  RSنة خاصة بفتح و شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةتحدث لدى 

  قبل اإلعالن عن طلب العروض. الّرئ�س الـمدير العام

رجية منافسة لفتح الظروف اxSاـمحّددْين بنص إعالن الدعوة إ�Y الـم�ان الـال gعقد جلسة فتح العروض �� التارbخ و و

  الفنية. محتوbة عYZ الوثائق اإلدارbة وـالظروف ال و

  رة.مÂّ� ـت�ون جلسة فتح الظروف علنية إال �� اUSاالت االستÓنائية ال و

ل  • ل �� س/� أعمال ال�Rنة ألّي س�ب من األسباب. كما ال يخوَّ
ّ

ال Åسمح ل�Uاضرbن املشارك/ن بالتدخ

  ل,م طلب تمكي¡Oم من gعديل عروض,م أو إدخال أّي إضافات عل~Oا. 

 العروض الواردة �� اآلجال القانونية ا]Uّددة لقبول العروض. •
ّ
  ال تفتح إال

ذلك بفتح الظرف اxSار�Î للعرض  لLسلسل الزم�k لتارbخ قبول العروض ويتّم الشروع �� عملّية الفتح طبقا ل -

 مطلو ة.ـالتثّ�ت من وجود cّل الوثائق اإلدارbّة ال و

  مطلو ة دون gعداد�ا.ـاالقتصار عYZ التصرbح بوجود الوثائق ال محتوي عYZ العرض الفk�ّ وـفتح الظرف ال -
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  : صيغ الرجوع AB تقديم ال?<Wgات ضبط آجال و  :  13 الفصل

Uھ �� طلب عروض أن U¹Åبھ بطلب كتاÕّي، مقابل وصل gسليم، يقّدم مباشرة إ�Y يمك
ّ

ن للمحامي الذي قّدم تر°

) يوما 10أو عن طرbق ال�Âيد مع اإلعالم بالبلوغ �� أجل أقصاه عشرة ( شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّية

  .لّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةشركة امن تارbخ آخر أجل لقبول العروض املعلن عليھ من قبل 

  يبقوا ملزم/ن OPا. بانقضاء �ذا األجل، تؤخذ �ع/ن االعتبار عروض,م �� أعمال التقييم، و و

ھ ال يمكن ¸Uب ذلك العرض �عد انقضاء األجل ال
ّ
� ل�Rنة الـمذcور إال بمطلب معلل يقّدمھ الـغ/� أن

ّ
مختّصة ـم[�°

محامي أو شركة ـ�� صورة تراجع ال موافقة عليھ. وـOPدف ال 2014لسنة  764األمر من  07منصوص عل~Oا بالفصل ـال

مشاركة �� طلبات ـ�عد إتمام عملية الفتح، يحرم من ال متع,دون �� اطار اتفاق شراكة وـمحامون الـمحاماة أو الـال

من تارbخ تراجعھ الكتاÕي �عد  ) تحLسب، حسب اUSالة،02مّدة س�ت/ن (ـالعروض الkt تنظم,ا cّل ال,ياcل العمومية ل

عدم الرّد من طرفھ عYZ إعالمھ بقبولھ ال¡Oا×ي من تارbخ محّدد لذلك �� الفقرة األو�Y من �ذا الفصل أو من ـاألجل ال

  ) أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضھ.10(مّدة تجاوزت عشرة ـقبل ال,ي�ل العمومي الذي بقي دون رّد ل

  : تقييم العروض :  14 الفصل

Rنة اxSاّصة ال�عد فت
ّ

  من �ذا الكّراس، تقopr ال�Rنة وجو ا : 12مشار إل~Oا بالفصل ـح العروض من قبل ال�

 .مستوجب gعم/��ا من قبل العارض OPدف اعتماد�ا للتقييم الف�kـمالحق الـالعروض الkt لم تتضّمن إحدى ال -

-  
ّ
 ,ا مزّورة.ـcل عرض تضّمن تصرbحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ث�ت أن

Y أحد ال -
ّ
مشارك/ن ف~Oا تقديم أك½� من عرض واحد �� نفس الصفقة سواء �� إطار فردي أو ـالعروض الkt يتو�

 مجّمع.

 
ّ

مؤbدات ـمشارك/ن الذين لم يقّدموا الـتقييم,ا أن تدعو كتابّيا ال Rنة اxSاّصة بفتح الظروف ويمكن، عند االقتضاء، ل�

ذلك  أّيام عمل من تارbخ جلسة فتح الظروف و O¼07م �� أجل ال يتجاوز املطلو ة �� ملف طلب العروض إ�Y إتمام ملفا

مع�k بطلب العروض حot ال تقopr ـعن طرbق ال�Âيد السرMع أو بإيداع,ا مباشرة بمكتب ضبط ال,ي�ل العمومي ال

  مشارك/ن وأال يؤدي ذلك إ�g Yغي/� �� محتوا�ا.ـمساواة ب/ن الـعروض,م �شرط اح[�ام مبدأ ال

ن تودع أعsepts.boc@topnet.tn  YZكما يمكن أن ترسل الوثائق عن طرbق ال�Âيد االلك[�و�ي بالعنوان التا��: 

 Åعتمد �� �ذه اUSالة تارbخ اإلرسال االلك[�و�ي. و ارسال,ا عن طرbق ال�Âيد السرMع. وأاألصول، الحقا، بمكتب الضبط 
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ة ــــمراقبـتأدي�ّية، فإّن اسLبعاد�م ال يتّم إال من قبل RSنة ال,م عقو ات ـن الذين صدرت �� شأنـمحاميـبخصوص ال و

إجراءات  يتعلق بضبط شروط و 2014جانفي  28مؤّرخ ��  2014لسنة  764محدثة بمقتopq األمر عدد ـمتا�عة الـال و

ة �� وضعّيا¼Oم الال,ياcل العمومية لدى ا]Uاكممحام/ن ب�يابة ـت�ليف ال
ّ
بالت�سيق مع ال,يئة  م,نيةـ، �عد التثّ�ت بدق

  .2014جانفي  28مؤّرخ ��  2014لسنة  764من األمر عدد  15مقتضيات الفصل ـالوطنية للمحام/ن تطبيقا ل

  و
ّ

Y �ذه ال�
ّ
  : التالية من«RّيةـللترتيOÁا حصرbا وفقا  Rنة عملّية تقييم العروض وتتو�

قة بإختيار محام ذو تكو	ن عامـمن��ّية تقييم العروض ال : 1.14
ّ
  : متعل

ة التــاليــة AB صـــــــــــــورة رغبــة ال�ي2ــل العمومي AB اختيــار محــام    - أ و شـــــــــــــركــة م�نيــة أpعتمــد املعــايo< ا�Wصـــــــــــــر	ــّ

 :صة للمحاماة غo< متخصّ 

مسندـالعدد األق��� ال  معايo< الفرز   العدد

ـــــــــــــــالتجر ة العامة للمحامي أو ألعضـــاء الشـــركة ال  1 ـــــــــــــــم,نّية للمحام/ن الـ م/ن ـ مرســـّ

  مطلوب ( gعقيب)ـبالقسم ال

  نقطة 60

  نقطة 30  مؤ�الت العلمّية للمحامي و الت�وbن الستكمال ا�ÂxSةـال  2

محاكم خالل الثالث سنوات ـــمحامي �� نيابة ال,ياcل العمومّية لدى الـــتجر ة ال  3

  األخ/�ة

  نقطة 10

  نقطة 100  مجمــــــوع العـــــامـال

  : إسناد األعداد   - ب

 نقطة): 60امل�نّية للمحامoن بالقسم املطلوب (pعقيب) (التجر3ة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة  •

  مطلوب (gعقيب).ـنقطة �عنوان cل سنة ترسيم بالقسم ال g10سند  -

مشاركة للمرسم/ن �� ـاب الــــــــــــمنافسة عYZ فتح بـ�� صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إ�Y ال -

ض تحLسب ا�ÂxSة العاّمة للمحامي سنوات) �� ذات القسط أو نفس طلب العرو  5التعقيب (أك½� من 

  مشار إليھ �� اRSدول.ـمع�k �� القسم املرّسم فيھ مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقopr الـال

مة من ال�يئة تبoّن تار	خ ترسيمھ AB القسم ـإلثبات التجر	ة العاّمة، يقّدم ال
ّ
م?<�g ش�ادة ترسيم مسل

 مع�� (pعقيب)ـال
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  نقطة): 30التكو	ن الستكمال ا�"�<ة ( و  للمحاميمؤّ�الت العلمّية ـال •

  ش�ادة الدكتوراه AB القانون   ش�ادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو ش�ادة املاجستo<  الش�ادة العلمّية

  نقاط 10  نقاط 5  مسندـالعدد ال

الت�و�bّية ورات محامي gسند األعداد بحسب عدد الّد ـإضافة إ�Y الش,ادات العلمّية الkt تحّصل عل~Oا ال

ا�ا أو شارك ف~Oا عYZ النحو التا��:
ّ

  الkt تلق

نقاط ل�ّل محام شارك فعليا أو تا�ع بنجاح دورة ت�و�bية متخّصصة �� إطار  g05سند بصفة آلية  -

 مع,دـم,نّية الkt تنظم,ا ال,يئة الوطنية بالت�سيق مع الـمستمّر إلستكمال ا�ÂxSة الـدورات الت�وbن ال

 ).10( نقاط يبلغ سقف النقاط OPذا العنوان عشرة عYZ للمحام/ن واأل 

) ل�ّل مشاركة ناUÚة �� دورة ت�و�bّية قام OPا محامي �� إطار أ�شطة ال,ياcل g01سند نقطة واحدة ( -

 .)1()05يبلغ سقف النقاط OPذا العنوان خمسة نقاط ( الدولّية للمحام/ن و

صل م?<�g ��"ة مطابقة لأل ـمحامي الـ، يقّدم المشاركة AB �ذه الدوراتـال إلثبات الش�ائد العلمّية و 

  معنية.ـمشاركة AB الدورة الـكذلك ش�ادة ال من ش�ادة العلمّية و 

 : نقاط) 10محاكم خالل الثالث سنوات األخo<ة (ـمحامي AB نيابة ال�يا ل العمومّية لدى الـتجر3ة ال •

 نقاط ل�ّل محام تّمت إنابتھ من قبل �ي�ل عمومي خالل الثالث سنوات األخ/�ة و g05سند بصفة آلية  -

 ).10يبلغ سقف النقاط OPذا العنوان عشرة (

م�<مة مع ال�ي2ل ـمحامي ��"ا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات الـإلثبات �ذه اإلنابات يقّدم ال

  ت2ليف ممضاة من قبل ال�ي2ل العمومي.العمومي أو ش�ادة حسن إ¢5اء م�ّمة 

  نقطة 100من  60متحّصلة ع¤O العدد الف�� األد�ى ـال تقبل إال العروض ال

                                                             
ق األمر بت�ليف محامي بقضـــــــــــايا �� اxSارج من قبل ال,ياcل العمومّية، يؤخذ، باإلضـــــــــــافة إ�Y ذلك، �ع/ن االعتبار ضـــــــــــمن �ذا املع   1

ّ
يار الفر�Û عندما يتعل

� بلغة ا]Uكمة
ّ

امل�شـــــــــورة أمام,ا القضـــــــــّية أو اللغة  دورات ت�و�bّية قام OPا محامي �� إطار أ�شـــــــــطة ال,ياcل الدولّية للمحام/ن مدى إملام ا]Uامي امل[�°ـــــــــ

U[ذه املقاي�س، انضــــــــــــواء ا� Yمكن، كذلك، األخذ �ع/ن االعتبار إضــــــــــــافة إ�bا �� العقد أو عند االقتضــــــــــــاء اللغة اإلنجل/\ية. وO~ق عل
ّ

امي أو شــــــــــــركة املتف

 ا]Uاماة �� شبكة م,نّية دولّية مل�اتب محاماة من عدمھ.
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 : التقييم سo< أعمال ��نة الفتح و  : 2.14

ا��: تتّم عملّية التقييم و
ّ
  ترت�ب العروض من الناحية الفنّية عYZ الّنحو الت

RS Yنة الفتح و •
ّ
املبّ�نة �عرضھ و قية  ترتيOÁا عYZ أساس املعطيات املمضاة و التقييم تقييم العروض و تتو�

املقاي�س املعلنة بكّراس  طبقا للمعاي/� و املالحق املنصوص عل~Oا بملف طلب العروض املدعومة باملؤbدات و

  الشروط.

ة أعضاء�ا بأسماOÜم و •
ّ
عYZ مؤشر  صفOÃم و تضّمن ال�Rنة أعمال,ا بتقرbر لتقييم العروض ممkpq من قبل cاف

 cافة صفحاتھ.

�Ý¹  7يتو�Y ال,ي�ل العمومي �عد االنOÃاء من �ذه األعمال توجيھ تقرbر تقييم العروض (�x¹ة أصلّية ورقّية و •

رة تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبل رئ�س  رقمية) إضافة إ�Y أصول العروض و
ّ

ي�ون م¢Uو ا بمذك

Rنة ا]xتّصة للمراقبة و
ّ

يوما  20تا�عة بال,يئة العليا للطلب العمومي �� أجل أقصاه امل ال,ي�ل العمومي إ�Y ال�

زمة عل~Oا. 
ّ
 من تارbخ فتح العروض إلجراء املراقبة الال

   haicop@pm.gov.tn : يمكن بالتوازي مع �ذا إرسال امللف cامال عYZ العنوان اإللك[�و�ي التا�� و

  : محامي أو شركة محاماةـpعيoن ال :  15 الفصل

من األمر  7محدثة بال,يئة العليا للطلب العمومي طبقا ألح�ام الفصل ـمراقبة الـال مختّصة للمتا�عة وـتجري ال�Rنة ال

ترت�ب  و منافسةـلا لىإ ءوللجا اءاترجإعّية رشمراقبOÃا عYZ  2014جانفي  28مؤّرخ �� ـال و 2014لسنة  764عدد 

التقييم  اي�سمقمطابقة  نم بتتتثّ و .ط,الشرو  ةلبومقـلا لصبغةا نم كدتتأّ و شفافيتها. و قيتهاصدام و العروض

  gعيد النظر ف~Oا، عند االقتضاء.  وط ورلشا اسركّ تمقتضياـل العمومي ال,ي�ل قبل نم معتمدةـال

 �عد االنOÃاء من �ذه األعمال، توّجھ ال�Rنة املذcورة قرار gعي/ن ا]Uامي (ين) إ�Y ال,ي�ل العمومي املع�k لتنفيذه. و

  : دإمضاء العق منافسة و ـالدعوة إOP ال�شر نتائج  :  16 الفصل

موج,ة  إعالناتعYZ لوحة  عقد اإلنابةاسم املتحصل عYZ  العمومي وجو ا نتائج الدعوة إ�Y املنافسة و ال,ي�لي�شر 

يتّم إعالم  ال,يئة الوطنّية للمحام/ن وإ�Y  اإلعالنيوجھ �ذا  و االقتضاء.عند  اxSاص بھ الواب موقع عYZ و للعموم و

  .بطرbقة gعطي تارbخا ثابتا املشارك/ن الذين لم يتّم gعيي¡Oم OPذه النتائج ب�ل وسيلة مادّية أو المادّية بقية

ا]Uدثة بال,يئة العليا للطلب العمومي  املراقبة اإلسناد الصادر عن ال�Rنة ا]xتّصة للمتا�عة و يمكن الطعن �� قرار

  لدى ا]Uكمة ا]xتّصة. 2014جانفي  28املؤّرخ ��  و 2014لسنة  764من األمر عدد  7طبقا ألح�ام الفصل 
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يمكن إضافة بنود يرى الطرف/ن  يجب عYZ ا]Uامي إمضاء العقد ا]Uرر باللغة العر ية طبق النموذج املصاحب ل,ذا. و

واقع �شاط ال,ي�ل العمومي دون gغي/� البنود اRSو�رbة للعقد  ذلك حسب مقتضيات و توضيح,ا و ضرورة أ�مّيOÃا و

  املساس باألgعاب.  و

إمضائھ، يتو�Y صاحب العقد اتخاذ cل اإلجراءات الضرورbة لضمان انطالق امل,ّمة  عYZ إثر املصادقة عYZ العقد و و

  بمجرد gسلم اإلذن بذلك.

ھ، �� صورة ن�ول 
ّ
ا]Uامي أو شركة ا]Uاماة الkt وقع إختيار�ا OÈائيا لإلنابة يحرم من املشاركة �� عقود اإلنابات  إال أن

إعالمھ بقبولھ ال¡Oا×ي الذي بقي دون رّد ملّدة  تارbخ) تحLسب من 02الkt تنظم,ا cّل ال,ياcل العمومية ملّدة س�ت/ن (

  ) أيام عمل.10(تجاوزت عشرة 

مراقبة نيابة ا]Uام/ن  [�ي العمومي تقرbرا خاصا �� الغرض إ�Y ال�Rنة ا]xتّصة ملتا�عة و�� �ذه اUSالة يقّدم املش و

تتخذ ال�Rنة قرار�ا �� �ذا الشأن  يتضّمن مق[�ح حرمان ا]Uامي أو شركة ا]Uاماة من املشاركة �� طلبات العروض. و

 gعلم ال,يئة الوطنّية للمحام/ن بذلك.  و

Y
ّ
قرار تبليغ  أجل سبعة أّيام من تارbخ ��ذلك  و النيابةء عقد مضاإ لّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةشركة الّدراسات و ا تتو�

Rنة
ّ

Rنة موافاة اعل~O يتعّ/ن و ال�
ّ

  ص بالعقد.لمنصواملعطيات ا ت ولبيانااتتضمن د عقد النيابة سناببطاقة إ ال�

  

   ............................................. AB ،   ..........................  ر بـرّ ــح

  تمھ)ـمشارك و خـاء الـ(إمض
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  مالحقـال

  وثيقة التعّ�د  :  1عدد م¦Wق 

  بطاقة إرشادات عامة حول املشارك  :  2م¦Wق عدد 

  مراحل إنجاز امل�ّمة  تصر	ح ع¤O الشرف ¨عدم التأثAB >o مختلف إجراءات التعيoن و   :  3م¦Wق عدد 

  تصر	ح ع¤O الشرف ¨عدم مباشرة العمل لدى (ال�ي2ل العمومي) صاحب طلب العروض  :  4م¦Wق عدد 

من كّراس  4تصر	ح ع¤O الشرف ¨عدم الوجود AB إحدى ا�Wاالت اإلقصائّية املنصوص عل©5ا بالفصل   :  5م¦Wق عدد 

  الشروط

  و ا�"صوصّية املذكورة AB العرضأاملراجع العاّمة و/  تصر	ح ع¤O الشرف ب»Wّة البيانات و   :  6م¦Wق عدد 

  ال?¬ام اWmامي (املنفرد) أو اWmامoن املباشر	ن (AB صورة تجّمع)   :  7م¦Wق عدد 

ة ـــــــــــــــر ال�يئات القضائيّ ــــــــــمحاكم و سائـابة ال�ي2ل العمومي لدى الـــــــــــــــــم�نّية للمحاماة بيـأو أعضاء الشركة ال

  التعديلية اإلدارّ	ة و  التحكيمية و  و 

منتمoن للشركة ـمباشر	ن (AB حالة مجمع) أو للمحامoن الـمحامoن الـمباشر أو الـالتجر3ة العامة للمحامي ال  :  8م¦Wق عدد 

  م�نّية للمحاماة (من تار	خ ال?<سيم إOP تار	خ فتح العروض)ـال

مقاالت ـال رة و الدراسات و ــمتخصصة الستكمال ا�"بـائمة الدورات التكو	ية الـــــق ة و ـــــــــــــــــــــائد العلميّ ــــــــالش�  :  9م¦Wق عدد 

  البحوث املتخّصصة. و 

رة ( بالسبة ـمحاكم خالل الثالث سنوات األخيـمحامي AB نيابة ال�يا ل العمومّية لدى الـقائمة تجر3ة ال  :  10م¦Wق عدد 

  للمحامoن ذو تكو	ن عام وتكو	ن متخصص)

عقد النيابة امل�<م بoن اWmامي املباشر أو مجمع اWmامoن املباشر	ن أو الشركة امل�نّية للمحاماة ، وال�ي2ل   :  11م¦Wق عدد 

  عمــومي.
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W¦1دد ــــــــــــق عـــم  

  وثيقة التعّ�د

   .............................................................................................................................................  1الصفة) اللقب و (االسم و إ�ي املمkpq أسفلھ

   ...........................................................................................................................................................................  : USساب املتصرف باسم و

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

    .............................................................................................................................................  (ذكر العنوان بال�امل) املعّ/ن محل مخابرتھ بـ

 : ktبصف  ..........................................................................................................................................................................................................    

ق ب�ـم�ّونة مللف طلب العروض الـال و ا�عد االطالع عYZ جميع الوثائق اآلgي ذكر� و
ّ
ّ¡Oوض لشركة الّدراسات و الابة ا]Uامي يمتعل

  : بتو�س اRSنو ّية

  ملف طلب العروض. ) 1(

ل  ) 2(
ّ
 وثيقة االل[\ام.وثيقة التع,د الkt تمث

 عقد النيابة. ) 3(

  شروط اxSدمات املزمع انجاز�ا. �عد أن قّدرت عYZ مسؤوليkt طبيعة و و

  أل[\م بما ي�Z:  أgعّ,د و

ظ. ) 1
ّ

 قبول امل,ّمة املسندة �� دون تحف

  قد.محّددة طبق بنود العـمب�نة بالوثائق املذcورة أعاله، مقابل األجرة الـمطلو ة وفقا للشروط الـانجاز اxSدمات القانونّية ال ) 2

 مومي)...........يحدد�ا ال�ي2ل الع(...........قدر�ا gسليم التقارbر اxSاّصة باإلنابات لدى ا]Uاكم موضوع الصفقة خالل مدة  ) 3

  ما ينص عليھ العقد.ـمن تارbخ اإلعالم بھ وفقا ل

  آلخر أجل محدد لقبول العروض.ابتداء من اليوم املوا�� ) يوما 120(ة اإلبقاء عYZ شروط �ذا التع,د مّد  ) 4

�� صورة ثبوت خالف ذلك،  أش,د أن�k لست (أو أّن الشركة الkt أمثل,ا ل�ست) �� حالة تضارب مصا�S أو أّي Râر قانو�ي. و ) 5

  أتحمل مسؤوليkt القانونية امل[�تبة عن ذلك. فإنھ يتم فÝ¹ العقد بصفة آلية و

                                                             

مجمع، تدرج عبارة "إ�ي املمkpq أسفلھ بصفkt وكيل ا]Rمع (ذكر ا]Rمع)" دون إدراج البيانات املتعلقة النخراط لدى �� صورة، تقديم العرض من قبل    1

  التقاعد. صندوق اUSيطة و
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مفتوح ـتحوbل,ا إ�Y اUSساب ال مستوجبة بموجب عقد الصفقة وـمبالغ الـال اRSنو ّيةشركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س دفع ت ) 6

   ............................................................   عدد:تحت    ...............................................................................................  :  بالبنك أو ال�Âيد

  ة)ة أو ال�Âيديّ (ذكر ال,وbّة البنكيّ 

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض

  

  (يكتب املشارك بخط اليد عبارة " صا�S للمشاركة �� طلب العروض")

  

   



   شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا��نو3ّيــة

 16 : ةـــــــــــــــالصفح

SEPT S

W¦2دد ــــــــــــق عـــم  

  مشاركـحول ال بطاقة إرشادات عامة

    .........................................................................................................................................................  اللقب أو إسم شركة ا]Uـاماة  االسم و

    ...........................................................................................................................   تارbخ ال[�سيم �� قسم االستãناف : اليوم/ الش,ر/ السنة

    ..............................................................................................................................   تارbخ ال[�سيم �� قسم التعقيب : اليوم/ الش,ر/ السنة

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

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

    ...........................................................................................................................................................................................................   ال,اتف:

    ............................................................................................................................................   العنوان اإللك[�و�ي للمحامي أو شركة ا]Uاماة

    .......................................................................................................................................................................................  رقم املعّرف اRSبا×ي

    ...........................................................................................................   الصفة) اللقب و الxäص املفّوض إلمضاء وثائق العرض(االسم و

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض

  

  

  

  

  

  تقديم الوثيقة اxSاّصة بھ.عضو جب عc YZّل يصورة تجّمع شرcات محاماة أو محام/ن، ��  : مالحظة
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W¦3دد ــــــــــــق عـــم  

>oالشرف ¨عدم التأث O¤ح ع	تصر  

  مراحل إنجاز الـم�ّمة AB مختلف إجراءات التعيoن و 

ي ال
ّ
قب) ممkpq ـإ�

ّ
    ...........................................................................................................................................................  أسفلھ (االسم و الل

ل الشركة امل,نّية للمحام/ن
ّ
    .....................................................................................................................................................................   ممث

    ...................................................................   بتارbخ   .............................................................................  مRّ¹ل بال,يئة الوطنّية تحت عدد ـال

    .....................................................................................................................................................  معّ/ن محّل مخابرتھ بـ (العنوان ال�امل) ـال

  مشارك"ـمسoåّ فيما ي�Z "الـال

�عدم القيام مباشرة أو بواسطة الغ/� بتقديم وعود أو عطايا أو �دايا قصد التأث/� �� مختلف  أل[\م أصّرح عYZ شر�� �عدم قيامي و

  إجراءات إسناد الصفقة لفائدgي.

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦4دد ــــــــــــق عـــم  

  ال�ي2ل العموميتصر	ح ع¤O الشرف ¨عدم مباشرة العمل لدى 

  طلب العروض ةصاحب

ي ال
ّ
قب) ممkpq ـإ�

ّ
    ...........................................................................................................................................................  أسفلھ (االسم و الل

ل الشركة امل,نّية للمحام/ن
ّ
    .....................................................................................................................................................................   ممث

    ...................................................................   بتارbخ   .............................................................................  مRّ¹ل بال,يئة الوطنّية تحت عدد ـال

    .....................................................................................................................................................  معّ/ن محّل مخابرتھ بـ (العنوان ال�امل) ـال

  مشارك"ـمسoåّ فيما ي�Z "الـال

ي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
ّ
أو مضت عن انقطا�Û عن شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّية أصّرح عYZ شر�� أ�

  العمل OPا مّدة خمس سنوات عYZ األقّل.

ر عليھ من قبل 1998لسنة  ��1875 صورة القيام بإعالم ال,ي�ل طبق أح�ام األمر عدد  (و
ّ

، ف[�فق �x¹ة من مكتوب اإلعالم مؤش

ة تارbخ ذلك أو اإلدالء �عال 
ّ
  مة البلوغ عند االقتضاء.)ال,ي�ل يو�çّ بدق

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦5دد ــــــــــــق عـــم  

  تصر	ح ع¤O الشرف ¨عدم الوجود AB إحدى

  من كّراس الشروط 2ا�Wاالت اإلقصائّية املنصوص عل©5ا بالفصل 

ي ال
ّ
قب) ممkpq ـإ�

ّ
    ...........................................................................................................................................................  أسفلھ (االسم و الل

ل الشركة امل,نّية 
ّ
    .....................................................................................................................................................................   للمحام/نممث

    ...................................................................   بتارbخ   .............................................................................  مRّ¹ل بال,يئة الوطنّية تحت عدد ـال

    .....................................................................................................................................................  معّ/ن محّل مخابرتھ بـ (العنوان ال�امل) ـال

  مشارك"ـمسoåّ فيما ي�Z "الـال

ي و
ّ
ل من ا]Uام/ن املق[�ح/ن، عند اإلقتضاء، ال نوجد �� إحدى حاالت املنع املنصوص  أصّرح عYZ شر�� أ�

ّ
ة أعضاء الفرbق املتدخ

ّ
cاف

O~اماة.علU[م مل,نة ا
ّ
  ا باملرسوم املنظ

نا ال نوجد �� إحدى اUSاالت املنصوص عل~Oا بالفقرة األخ/�ة من الفصل الثا�ي من كراس شروط طلب العروض. 
ّ
  كما أصّرح أن

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦6دد ــــــــــــق عـــم  

  تصر	ح ع¤O الشرف ب»Wّة البيانات 

  مذكورة AB العرضـال

ي ال
ّ
قب) ممkpq ـإ�

ّ
    ...........................................................................................................................................................  أسفلھ (االسم و الل

ل الشركة امل,نّية للمحام/ن
ّ
    .....................................................................................................................................................................   ممث

    ...................................................................   بتارbخ   .............................................................................  مRّ¹ل بال,يئة الوطنّية تحت عدد ـال

    .....................................................................................................................................................  معّ/ن محّل مخابرتھ بـ (العنوان ال�امل) ـال

  مشارك"ـمسoåّ فيما ي�Z "الـال

رف ب¢Uّة البيانات الkt قّدمOÃا �� �ذا
ّ

  العرض بما �� ذلك التجر ة العاّمة و/ أو اxSصوصّية. أصّرح عYZ الش

فة بالفرز ملا يÓبOÃا من وثائق �عد طلOÁا م�ّ  و
ّ
Rنة امل�ل

ّ
k أتحّمل مسؤولّيkt القانونّية �� صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديkå ل�

  ملّدة تتجاوز عشرة أّيام.

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦7دد ــــــــــــق عـــم  

  Wامoن املباشر	ن (AB صورة تجّمع)اWmامي (املنفرد) أو اm ال?¬ام

  شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا�ّ�نو3ّيةأو أعضاء الشركة امل�نّية للمحاماة بيابة 

  محاكم و سائر ال�يئات القضائّية و ـلدى ال
ّ
  اإلدارّ	ة و  ة و حكيميّ الت

ّ
  ةعديليّ الت

قب)  (االسم و ممkpq أسفلھـإ�ي ال
ّ
 ـالفرbق ال أقّر بأّن    ...............................................................................................................  الل

ّ
، لمتدخ

ةكما أقّر ب¢Uة م,ّمة ـ(أل[\م) بإنجاز ال السادة اآلgي ذكر�م يل[\م مت�ّون من السّيدات وـال و عند اإلقتضاء،
ّ
معلومات الواردة ـال cاف

  OPذا العرض:

 محاميـإمضاء ال  مخابرةـمحل ال ال?<سيم اللقب سم و اال 

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

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

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

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

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

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

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

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

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦8دد ــــــــــــق عـــم  

  مع)مباشر	ن (AB حالة مجـمحامoن الـأو ال مباشر ـال لتجر3ة العامة للمحاميا

  اةم�نّية للمحامـشركة اللل منتمoنـللمحامoن الأو 

  (من تار	خ ال?<سيم إOP تار	خ فتح العروض)

   .............................................................................................................    اللقب االسم و 

   .............................................................................................................   رقم ال®��يل بال�يئة الوطنّية للمحامoن  وتار	خھ 

   .............................................................................................................   تار	خ ال?<سيم بقسم االست°ناف (اليوم/ الش�ر/ السنة) *

   .............................................................................................................   تار	خ ال?<سيم بقسم التعقيب (اليوم/ الش�ر/ السنة) *

    .............................................................................................................   مخابرةـمحل ال

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

  ال[�سيم gعطي تارbخا ثابتا لل[�سيم.�x¹ة من ش,ادة * 

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض
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W¦9دد ــــــــــــق عـــم  

  رةـالستكمال ا�"ب صةمتخصّ ـة الورات التكو	يّ ائمة الّد ق الش�ائد العلمّية و 

 متخّصصةـالبحوث ال مقاالت و ـال راسات و و الّد 

 ع ر العل±�الش�ادة / الدورة/ املقال  السنة

  الش�ائد العلمّية

  1 

  2 

  3 

 الدورات التكو	ية للمحامoن AB اطار أ�شطة ال�يا ل الدولية

  1 

  2 

  3 

   4  

 تسيق مع املع�د األع¤O للمحامoنالدورات التكو	ية و ش�ائد استكمال ا�"�<ة املسلمة من قبل ال�يئة الوطنية بال

   1  

   2  

   3  

  الدراسات واملقاالت والبحوث املتخّصصة. ( ذكر امليدان املطلوب أو املشابھ)

   1  

   2  

   3  

   4  

    ............................................................   AB،   ......................................   ر بـرّ ــح

  مشارك)ـال تمـاء و خـ(إمض

  يقّدم اWmامي امل?<�g ��"ة مطابقة لألصل من الش�ادة املعنية.

ة العلمّية وسنة الشر.يقّدم اWmامي امل?<�g ��"ة من  ل دراسة أو مقال أو بحث مع 
ّ
     ذكر عنوان ا�mل
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W¦10دد ــــــــــــق عـــم  

  قائمة تجر3ة اWmامي AB نيابة ال�يا ل العمومّية لدى اWmاكم خالل الثالث سنوات األخo<ة

قة أو نتائج 
ّ

النتائج اWmق

 األعمال املنجزة
 ميدان ال´¬اع  تار	خ إنجاز �ذه األعمال 

الشركة الناشطة AB ال�ي2ل العمومي أو 

القطاع العام ال�µ قام اWmامي أو شركة 

 اWmاماة بياب¶5ا

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    ............................................................   AB،   ......................................   بـ ر رّ ــح

�مـال تمـاء و خـ(إمض
ّ

g>?(  

  

  م�<مة مع ال�ي2ل العمومي أو ش�ادة حسن إ¢5اء م�ّمة ت2ليف ممضاة من قبل ال�ي2ل العمومي.ـمحامي ��"ا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات الـيقّدم ال
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W¦11دد ــــــــــــق عـــم  

  الـمحامoن الـمباشر	نباشر أو مجمع مـال محاميـلم�<م بoن اـعقد النيابة ال

  عمــوميالال�ي2ل  ، و اةم�نّية للمحامـلشركة الاأو 

  : م�ّمـةـpعر	ف ال  :  الفصل األّول 

ل م,مة: 
ّ
  تتمث

    ...............................................................................................................................................................................................  األستاذ   �

  أو

    .....................................................................................................................................  /ن موضوع اتفاقية الشراكة) (مجّمع ا]Uام  �

  أو

    ................................................................................................................................................................  (الشركة امل,نّية للمحاماة)   �

¡Oا الدفاع ع القيام بجميع اإلجراءات القانونّية �� حق,ا و و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةشركة الّدراسات و طبق �ذه االتفاقية �� نيابة 

  .سائر ال,يئات القضائية سواء �� تو�س أو كذلك خارج,ا عند االقتضاء محاكم وـلدى ال

    ...............................................................................................................................................................................   ـمع/ن محل مخابرتھ بـال و

 (ذكر العنوان cامال)

  : مطّبقة بالعقدـال?<ات·ب ال ال®شرSع و   :  2الفصل 

ن ميداـمفعول �� الـأعوانھ إ�Y الLشرMع الساري ال كما يخضع صاحب العقد و .ال[�ات�ب اRSاري OPا العمل تخضع �ذه الصفقة للLشرMع و

 .الضمان االجتما�Û اRSبا×ي و

  : 1األpعــاب  :  3الفصل 

جزافّية طبق أح�ام القرار املش[�ك الصادر  محاماة بخصوص امل,اّم املشار إل~Oا بالفصل األّول أعاله بصفة جملّيةـتضبط أgعاب ال

تلك  معاليم الطوا�ع اRSبائية، دون  املصارbف املكت�ّية و الg ktشمل معاليم �شر القضايا و الوزbر امل�لف بالتجارة و عن وزbر العدل و

قة باستخراج األح�ام.
ّ
 املتعل

                                                             
ق باألgعاب. 1

ّ
 بجب ا]Uافظة عYZ الفقرات الثالث امل�ّونة للفصل املتعل
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  gعت�Â أgعاب قضية واحدة �� صورة توفر الشروط التالية: قضايا كحد أقopr و 1)04أرÕعة ( قضية كحد أد�ى و )02(يتم تجميع 

  القضايا �� نفس الطور والg ktعد مرتبطة ببعض,ا بالنظر إ�Y وحدة املوضوع أو الس�ب أو املادة. •

اء لقضالقضايا أو األذون عYZ العرائض بالنظر إ�Y طبيعOÃا من حيث gشاOP,ا أو تداول,ا أو س,ولة معاOÃRSا نظرا الستقرار فقھ ا •

  �شأOÈا

نظر حقق نتائج إيجابية بال ن ا]Uامي قد بذل العناية الالزمة وأ ا، إذا ما تب/ن ل,لشركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةيمكن 

ذلك �عد  إمضاء م�Uق �� الغرض ب/ن الطرف/ن و و اسند لھ منحة تكميلية تقّدر من قبل,g، أن درجة gشعOÁا القضية املتع,د OPا و �Yإ

املراقبة ا]Uدثة بال,يئة العليا  استكمال جميع أطوار التقاkpé. يتّم عرض مشروع امل�Uق مسبقا عYZ ال�Rنة ا]xتّصة للمتا�عة و

 للطلب العمومي عYZ أن تدخل �ذه املنحة ضمن السقف ا]Uّدد للمحامي.

  : م�نّيةـال مدنّية و ـمسؤولّية الـعقد تأمoن عن ال  :  4الفصل 

د ـــــعقمفعول �� تارbخ إبرام الـم,نية، ساري الـال مدنية وـمسؤولية الـن عن الـمحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأميـن عYZ الــيتعي

  قبل الشروع �� أي قضّية.  و

ق بآخر قضية ـمحاماة صاحب(ة) العقد، تجديد عقد التأم/ن سنوbا إ�Y ح/ن اإلعالم باUSكم الـمحامي أو شركة الـكما يجب عYZ ال
ّ
متعل

د OPا و   الkt تم اضافOÃا بمقتopq م�Uق �� الغرض عند االقتضاء. انقضاء cامل مدة العقد بما �� ذلك السنة الرا�عة و ُمتَع,َّ

  (ة).kمع�ـÅسري عقد التأم/ن إ�Y ح/ن انقضاء أسبوع/ن بداية من يوم اإلعالم باUSكم آلخر قضّية gعّ,د OPا ا]Uامي أو شركة ا]Uاماة ال و

ق بآخر قضية يتع,د OPا ا]Uامي أو شركة ا]Uاما و
ّ
ة يصبح عقد التأم/ن الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم باUSكم املتعل

  مع�k(ة).ـال

 ذلك و مذcور أعالهـقبل انقضاء األجل ال شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةإذا تم إعالم شركة التأم/ن املعنّية من قبل  و

لة و
ّ
شركة  مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى gعطي تارbخا ثابتا ل,ذا اإلعالم، بأّن ا]Uامي أو بمقتopq رسالة معل

ح عقد ب�� �ذه اUSالة، ال يص مع�k(ة) لم يف (لم تف) بال[\اماتھ(�ا) التعاقدّية، يتم االع[�اض عYZ إنقضاء عقد التأم/ن. وـمحاماة الـال

 �ش,ادة �� الغرض 
ّ
م,ا gالتأم/ن الغيا إال

ّ
  .شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةسل

  وضوعة ع¤O  ا�ل ال�ي2ل العمومي :االل?¬امات امل  :  5الفصل 

الغرض، يتو�Y بصفة خاصة توف/� cل أصول  ل,ذا م,ّمتھ. وـمحامي لـمالئمة إلنجاز الـيل[\م ال,ي�ل العمومي بتوف/� الظروف ال  - أ

م ممopq من الـمؤbدات القضايا الkt تطلب من ال
ّ
محامي. كما يضّمن ـمحامي رفع,ا تضّمن مع رسالة الت�ليف مقابل وصل gسل

 .شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةطلبات  ملف وـملف وجو ا بمذكرة توضيحية ت�xص معطيات الـال

مي من املعطيات املطلو ة سواء من طرفھ أو من طرف ا]Uكمة أو ال,يئة أو ال,ي�ل املع�k قبل موعد اRSلسة، أو تمك/ن ا]Uا  - ب

 االجتماع، بأسبوع عYZ األقل.

                                                             
  جمع,ا قبل اإلعالن عن املنافسة إما بصورة عامة أو �� إحدى أطوار التقاkpé.بجب عYZ ال,ي�ل العمومي تحديد عدد القضايا الkt يمكن  1
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 عدم �شر أو توزMع تقارbر ا]Uامي واملؤbدات الkt قّدم,ا �� إطار نيابة ال,ي�ل العمومي.  - ت

قة بالـمؤbدات العلمّية الـال مالّية وـمعطيات الـكشف ال Rنو ّيةشركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اSلال يمكن   - ث
ّ
محامي أو ـمتعل

جانفي  28مؤّرخ �� ـال 2014لسنة  764من األمر عدد  15ى من الفصل ـمتعاقد معھ طبق أح�ام الفقرة األولـمحاماة الـ�شركة ال

ق بضبط شروط وـال 2014
ّ
ة ـــــــات القضائيّ ـــال,يئ محاكم وـة لدى الل العموميّ ــــياكــن ب�يابة ال,ـمحاميـف الــراءات ت�ليــــــــــــــإج متعل

  ة.التحكيميّ  ة والتعديليّ  ة والعسكرbّ  ة واإلدارbّ  و

  م�نية للمحاماة :ـمحامي أو الشركة الـموضوعة ع¤O  ا�ل الـاالل?¬امات ال  :  6الفصل 

  محاماة بما ي�Z:ـمحامي أو شركة الـيل[\م ال

م�Âر Åعت�Â ذلك ن�وال موجبا ـ�� صورة الرفض غ/� ال مستوجبة وـالقيام بجميع اإلجراءات القانونّية ال قبول رسالة الت�ليف و -

) تحLسب من 02مّدة س�ت/ن (ـال,ياcل العمومية ل مشاركة �� عقود اإلنابات الkt تنظم,ا cّل ـالUSرمانھ من  لفÝ¹ عقد النيابة و

  ) أيام عمل.10مّدة تجاوزت عشرة (ـم,ّمة الذي بقي دون رّد لـرفضھ بقبولھ ال تارbخ

 ـ�� �ذه اUSالة يقّدم ال و
ّ

محام/ن يتضّمن ـمراقبة نيابة ال متا�عة وـمختّصة لـRنة المش[�ي العمومي تقرbرا �� الغرض إ�Y ال�

  مشاركة �� طلبات العروض. وـمحامي أو شركة ا]Uاماة من الـمق[�ح حرمان ال
ّ

gعلم ال,يئة  Rنة قرار�ا �� �ذا الشأن وتتخذ ال�

  الوطنّية للمحام/ن بذلك. 

 محاكم أو ال,يئات القضائّية.ـبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصا�S ال,ي�ل العمومي عند نيابتھ لھ أمام ال -

ال,ي�ل العمومي كتابيا بمآل,ا �� أجل أقصاه ثالثة  إعالم حضور cل اRSلسات بنفسھ أو بواسطة مساعديھ، عند االقتضاء، و -

 متعّ,دة.ـأيام من تارbخ ا�عقاد�ا أو اإلعالن ع¡Oا من اRS,ة ال

ملفات الkt وقع ت�ليفھ OPا ـمتعلقة بì\اعات ال,ي�ل العمومي أو بدراسة الـمسائل الـمخّصصة للنظر �� الـحضور االجتماعات ال -

 ,ي�ل العمومي ف~Oا.قصد إبداء رأيھ ف~Oا أو إحاطة ال

دعوتھ كتابيا سواء عن طرbق الفاكس أو ال�Âيد اإللك[�و�ي  شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةتو�Y ت ل,ذا الغرض، و

  �� حّ/\ زم�k معقول. ذلك قبل ا�عقاد�ا و USضور �ذه االجتماعات و

م، من مشروع العرbضة قبل إمضائ، مقابل وصل شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةن ـتمكي -
ّ
,ا ـ,ا حot تبدي رأيـgسل

ام عمل من ,ا �� أجل أقصاه أرÕعة أيّ ــــبمالحظات حول ,وض بتو�س اRSنو ّيةــشركة الّدراسات و النّ ي صورة عدم إبداء ـف ,ا. وــفي

  .,ا القانون ـصلة اإلجراءات الkt يقتضيإذن للمحامي بموا ة منھ عYZ محتوا�ا وتارbخ gسلم,ا من قبلھ، فيعّد ذلك موافقة ضمنيّ 

  : طرق خالص صاحب العقد  :   7الفصل

  :يتّم خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية 

 تحوbل إ�Y اUSساب اRSاري لصاحب العقد  :  يكون ا�"الص عن طر	ق -

  شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةل مالّيةـاإلدارة ال  :  يتوOP ا�"الص -
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  : شروط ا�"الص  :   8الفصل 

  : دفع قسط أّول ع¤O ا�Wساب .1.8

ال يجوز لل,ي�ل العمومي منح صاحب  متعّ,د OPا �عنوان قسط أول عYZ اUSساب وـمن أgعاب القضّية ال % g10سند �سبة 

  العقد �ذا القسط إال �� صورة تقديمھ طلبا صرbحا للتمتع بھ. 

 : تقديم مذكرة األpعاب .2.8

  بمذكرة خالص أgعاب. شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةصاحب العقد بناء عYZ موافاتھ لـ يتّم خالص

  : مستحقاتـpسديد ال .3.8

خالص  من �x¹ة من ش,ادة �� خالص معاليم الضمان االجتما�Û و شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةيتّم تمك/ن  -

USبائّية و قيامھ بتأم/ن مسؤوليتھ ال التقاعد للمحام/ن و طة ويمعاليم انخراطھ �� صندوق اRSمدنّية ـما يفيد سالمة وضعّيتھ ا

  gعاب.ذلك وجو ا قبل خالص األ و

 مذكرة األgعاب) يوما من تارbخ إستالم 45أرÕعون ( مبالغ الراجعة لصاحب الصفقة �� أجل خمس وـيتّم إصدار األمر بصرف ال -

 اUSكم.ب�عد التصرbح  مستوفية الشروط و

   مذcورة أعاله،ـ�� خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجو ا بفوائض تأخ/� تحLسب ابتداء من اليوم الذي ي�Z انOÃاء األجل ال و

 YZنو ّيةتحمل عRSوض بتو�س اO¡ّاء و كذلك أجرة عدول اإلش,اد و عدول التنفيذ و ةأجر  شركة الّدراسات و ال�ÂxSف  اbمصار

  ة.العقارbّ  ةملكيّ ـال[�سيم بإدارة ال

قة باإلنابات خارج مجال منطقة تو�س الك�Âى ـمصارbف التنقل ال شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةتحّمل تكما 
ّ
متعل

محامي أو أعضاء شركة ـأو خارج مراكز الواليات الkt حيث عّي�ت محّل مخابر¼Oم عندما تتجاوز مسافة التنقل الkt يقطع,ا ال

محاماة ـالثابتة للمحامي، °xصّيا، أو ألعضاء شركة ال cلم �� حدود حاالت التنقل الفعلّية و 30لغرض محاماة ل,ذا اـال

 اإلنابة وذلك طبقا للتعرbفة الـال
ّ

م�لف بالتجارة ـالوزbر ال مش[�ك ب/ن وزbر العدل وـمنصوص عل~Oا بالقرار الـمتعّ,دين بملف

  .2016أفرbل  22مؤرخ �� ـال

ل وـضرورة ال إذا ما إقتضت و
ّ

ل ال,ي�ل العمومي بتحّمل مصارbف التنق
ّ

ل ل�xارج، يتكف
ّ

 التنق
ّ

اإلقامة حصرbّا �� حدود  ملف

  الرجوع. م,ّمة دون سوا�ا بما �� ذلك يومي الذ�اب وـأّيام ال

قة بالنقل وـة الفقات التقديرbّ اUSاالت، يجب أن ت�ون النّ  �� cّل  و
ّ
ع م�Uق Åعرض وجو ا اإلقامة �� اxSارج موضوع مشرو  متعل

من �ذا  03ذلك بصرف النظر عن الفصل عدد  و 764من األمر عدد  07محدثة بالفصل ـبصفة مسبقة عYZ أنظار ال�Rنة ال و

 متعلق باألgعاب.ـالعقد ال

ھ و
ّ
 أن

ّ
فوات/�  محاماة، يتو�Y ال,ي�ل العمومي خالص,ا عYZ أساسـمحامي أو شركة الـمصارbف من قبل الـ�� صورة gسبقھ ال إال

مة من ال
ّ
م,مة عYZ أساس ـذلك إثر التث�ت من القيام بال معني/ن القائم/ن باألعمال موضوع االس[�جاع وـمث�تة ل,ذه األعمال مسل

  منجز.ـقاعدة العمل ال
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  مّدة العقد :  :   9الفصل 

  تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تار	خ إمضاء العقد بoن الطرفoن.

مختّصة ـلم يتم gعي/ن محامي أو شركة م,نّية للمحاماة من قبل ال�Rنة ال صورة وجود قضايا جارbة �� تارbخ إنOÃاء مّدة العقد و �� و

م,نّية ـفيتو�Y صاحب العقد مواصلة �ذه القضايا وفق قواعد العناية ال محدثة بال,يئة العليا للطلب العموميـمراقبة الـال للمتا�عة و

  التصرbح باUSكم. انOÃاء طور�ا اRSاري، دون سواه و ذلك إ�Y ح/ن و

 تنفيذ العقد :  :   10الفصل 

ال �� إمحامي ـال يمكن بأي حال من األحوال لل,ي�ل العمومي gغي/� ال يجب عYZ ا]Uامي أن يل[\م بLنفيذ مقتضيات العقد بنفسھ و

  حالت دون قيام صاحب العقد بLنفيذ ال[\اماتھ.أو حدوث أمر طارئ أو قوة قا�رة  11منصوص عل~Oا بالفصل ـالصورة ال

Zو �� �ذه الصورة يجب عY أي محام أخر. محامي إعالم ال,ي�ل العمومي بذلك كتابيا وـال Yال يمكنھ مناولة النيابة إ�  

ة يّتخذ أو حدوث أمر طارئ أو قوة قا�ر  11منصوص عل~Oا بالفصل ـمحامي (صاحب العقد) بخالف اUSاالت الـو �� صورة تخ�Z ال

محامي ـمرفق العام عوضا عن الـمستوجبة OPدف gعي/ن محام (ين) أخر ضمانا الستمرارbة س/� الـال,ي�ل العمومي اإلجراءات ال

  .2014لسنة  764من األمر  5م,ّمة تطبيقا للفصل ـمتخ�Z(ن) عن الـال

ةـ�� �ذه الصورة األخ/�ة تطبيق الالعمومي عYZ ال,ي�ل كما يجب 
ّ
  األو�Y من الفصل السادس ل,ذا العقد. مط

  : ف�¹ العقد  :   11الفصل 

  العقد، آليا �� اUSاالت التالية:فÝ¹ �ذا ي، 9الفصل  مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخ/�ة و

 مباشرة.ـم,نية للمحاماة أو اإلحالة عYZ عدم الـمحامي أو حل الشركة الـوفاة ال -

�� �ذه الصورة يوجھ لھ ال,ي�ل العمومي ت�ب~Oا بواسطة رسالة مضمونة  عدم إيفاء صاحب العقد بال[\اماتھ التعاقدية. و -

بانقضاء �ذا  الوصول يدعوه ف~Oا إ�Y القيام بال[\اماتھ �� أجل محّدد ال يقّل عن عشرة أيام ابتداء من تارbخ تبليغ التن�يھ. و

ة األو�Y من الفصل السادس ل,ذا العقد.ـتطبيق ال فÝ¹ العقد و و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةشركة الّدراسات لاألجل، يمكن 
ّ
 مط

 الإ�دار حق  زامھ وـإخالل صاحب العقد بالت شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةإذا ث�ت لدى   -
ّ

�� التقاkpé أو ركة ش

  .انجازه و �دايا قصد التأث/� �� مختلف إجراءات إبرام العقد وث�ت قيامھ مباشرة أو بواسطة الغ/� بتقديم وعود أو عطايا أ

  محامي إرجاع الوثائق ال�µ بحوزتھ AB أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طل5ºا كتابّيا من قبل ال�ي2ل العمومي.ـيتوOP ال و 

  :  21الفصل 

ة ثابتة لذلك ، ــررات قانونّية أو واقعيّ ـــــــوجود مب ر صاحب العقد دون ـgغيي شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّية�� صورة قرار 

ي تحLسب طبق أح�ام الفصل الثالث من �ذه االتفاقية ـتصرف لھ وجو ا أgعابھ cاملة الت �� قضّية ال زالت جارbة، ففي �ذه اUSالة،

ق بLنظيم م,نة ا]Uاماة.وامل 2011أوت  20املؤّرخ ��  2011لسنة  79من املرسوم عدد  40ذلك عمال بأح�ام الفصل  و
ّ
  تعل

  : ا�Wفاظ ع¤O السر	ة  :  31الفصل 

  محافظة عYZ السرbة.ـمتعلقة بالـيخضع الطرفان ل�ل االل[\امات العامة ال يكc kpïLامل العقد صبغة السرbة من حيث شروط التنفيذ و



   شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا��نو3ّيــة

 30 : ةـــــــــــــــالصفح

SEPT S

   :  41الفصل 
ّ
  : زا�ةـالن

متعلقة بمقاومة ـال[�تي�ية ال متدخل/ن م,ما cانت صفOÃم �� تنفيذ �ذا العقد USساب الطرف األول لألح�ام الLشرMعية وـيخضع cل ال

  .تضارب املصا�S الفساد و

  : فّض ال´¬اعات  :  51الفصل 

شركة الّدراسات ى أوال ــتولتل,ذا الغرض  ة. وـــــــــــــي الص�Uيّ ـــــــــــمساعـا، الـــــــــــ�� حالة �شوب خالف �� تأوbل أح�ام �ذا العقد، تبّجل، وجو 

Rنة ال و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّية
ّ

 2014جانفي  28مؤّرخ ��  2014لسنة  764) من األمر عدد 7محّدثة بمقتopq الفصل (ـم�اتبة ال�

ق بضبط شروط وـال
ّ
ة العسكرbّ  ة واإلدارbّ  ة وال,يئات القضائيّ  محاكم وـمحام/ن ب�يابة ال,ياcل العمومية لدى الـإجراءات ت�ليف ال متعل

  ة دون سوا�ا الق[�اح gسوbة ص�Uّية أو تقديم مق[�ح أخر لفض اxSالف.التحكيميّ  ة والتعديليّ  و

ل ال,يئة الوطنّية للمحام/ن USضور اRSلسة لفض الì\اع ال و
ّ
  معروض عل~Oا باUSس�o.ـ�� �ذه اUSالة تتّم دعوة ممث

  بانقضاء أجل و
ّ

مواصلة ـRنة بمكتوب ال,ي�ل العمومي دون فصل اxSالف ودّيا، فيمكن للطرف األك½� حرصا لش,ر من تارbخ توصل ال�

  مختّصة.ـمحكمة الـاإلجراءات القانونية الkt يرا�ا للدفاع عن حقوقھ لدى ال

  مصـار	ف ال®��يل :  :   61الفصل 

  محاماة.ـمحامي أو شركة الـتحمل مصارbف الR¹Lيل عYZ ال

  : ½Wة العقد  :  71الفصل 

  .شركة الّدراسات و الّ¡Oوض بتو�س اRSنو ّيةل الرئ�س املدير العام عقد نافذا إال �عد إمضائھ من قبلال ي�ون �ذا ال

  : مخـابرةـمحّل ال  :  81الفصل 

ھ يمكن ألحد الطرف/ن gغي/� ذلك بمقتopq رسالة مضمونة الوصول مع ـعّ/ن cل طرف محل مخابرتھ �� عنوانھ ال
ّ
مذcور أعاله. غ/� أن

  عن طرbق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

    ...............................................   AB،    .............................   ر بـرّ ــح

  اإلمضــاءات

  محـــــــــاميـال  شركة الّدراسات و ال56ّوض بتو�س ا��نو3ّية

  أو

  نـمحاميـتجمع ال

  أو 

  الشركة

 


