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كراس شروط المشاركة
طلب عروض عدد2020/06

األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار عدد ( )01محام مباشر أو شركة مهنية للمحامين من المرسمين

القانونية في حقه
بجدول المحامين لنيابة المخبر المركزي للتحاليل و التجارب والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
التعديلية وفق ما تقتضيه األحكام
التحكيمية واإلدارية و
والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية و
ّ
ّ
القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية و المدنية و العسكرية و التجارية
و الجبائية و الجزائية و التحكيم.
الفصل  : 2توزيع طلب العروض

يتكون طلب العروض من قسط وحيد موجه إلى جميع المحامين المباشرين دون استثناء و المرسمين لدى

التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض و شركات المحاماة على أن تتضمن على األقل محامي لدى
التعقيب.
الفصل  : 3إجراءات القيام بطلب العروض
يتولى المشارك تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الهيئة الوطنية للمحامين )(https://avocat.org.tn

بعد أن يتولى تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض في الموقع المذكور أو يمكن سحبها مباشرة دون

مقابل من مكتب الضبط للمخبر المركزي للتحاليل و التجارب بمقره االجتماعي  1شارع محمد المالقي العمران،

تونس أثناء أوقات العمل اإلدارية.
الفصل  : 4شروط المشاركة

 -تفتح المشاركة للمحامين المرسمين بالتعقيب في إطار فردي أو للشركات المهنية للمحامين على أن تضم

على األقل محام مرسم لدى التعقيب.

 ال تجوز مشاركة المحامين الذين تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذالعاجل ما لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة المختصة خالل الثالث السنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول

العروض.
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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 و

المدير العام المخبر المركزي للتحاليل و التجارب أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع
يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة
أي دعوى ّ
ّ
المهنية للمحامين قد قبل ّ

آخر على معنى الفصل عدد  32من مرسوم المحاماة.

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين و األساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من

ترسيمهم بجدول المحاماة.

الفصل  :5صلوحية العروض

بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ( 60يوما) ابتداء من اليوم الموالي
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
آلخر أجل محدد لقبول العروض.

الفصل  :6اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه ّ 10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول
التكميلية يوجه
يتضمن اإليضاحات المطلوبة والمعلومات
يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض
ّ
ّ
العروض .و ّ
إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقصى

المحدد لقبول العروض وذلك عن طريق البريد اإللكتروني يوجه إلى عنوان المحامي المبين في استمارة سحب
كراس الشروط(.ملحق عدد.)2
الفصل :7الضمانات المالية :

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

المهنية:
المسؤولية
الفصل :8عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية و المهنية 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 المتعلق بآخر قضية متعهد بها.

و يسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضية تعهد بها المحامي

أو شركة المحاماة المعنية.
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و يصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها

المحامي أو شركة المحاماة المعنية .و إذا تم إعالم شركة التأمين المعنية من قبل المخبر المركزي للتحاليل
و التجارب قبل انقضاء األجل المذكور أعاله و ذلك بمقتضى رسالة معللة و مضمونة الوصول مع اإلعالم

بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لإلعالم بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني (ة) لم يف
(لم تف) بالتزامه (ها) التعاقدية ،يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة ال يصبح عقد

التأمين الغيا إال بشهادة في الغرض يسلمها المخبر المركزي للتحاليل و التجارب.
الفصل  :9طريقة تقديم العروض

المبينمة بالفصمل ( )10ممن
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة  .و يضممن العمرض الفنمي والوثمائق اإلدارّيمة ّ
ه ممذا الك م ّمراس ف ممي نم مرفين منفص مملين ي ممدرجان ف ممي ن ممرف ثالم م خ ممارجي يكت ممب علي ممه مرج ممع طل ممب الع ممروض

توجه العروض عن طريق البريد مضممون الوصمول أو عمن طريمق البريمد السمريع أو
وموضوعه .كما يجب أن ّ
تس مّلم مباش مرة إلممى مكتممب الضممبط للمخبممر المركممزي للتحاليممل و التجممارب الكممائن مق مره  1شممارع محمممد المممالقي

العمران  1005تونس مقابل وصل إيداع .ويكون هذا الظرف مغلقا ويكتب عليه عبارة :

" ال يفتح طلب عروض عدد  06لسنة  2020متعلق باختيار محامي مباشر أو شركة مهنية لمحامين
لنيابة المخبر المركزي للتحاليل و التجارب للسنوات 2023/2020

كل عرض مخالف لشروط طلب العروض.
يقصى ّ
كما يقصى بصفة آلية:
كل عرض ورد بعد اآلجال .ولهذا الغرض يعتمد لتحديد تاريخ الوصول ختم مكتب الضبط المركزي
* ّ
متم رفعهمما خممالل
* كم ّمل عممرض تضم ّممن تغييمرات أو تحّفظممات أدخلهمما المشممارك علممى بنممود كم ّمراس الشممروط و لممم يم ّ
األجل اإلضافي الممنوح له من قبل المخبر المركزي للتحاليل و التجارب.
مزورة.
كل عرض
* ّ
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
ّ
ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
تم إقصاء عروضهم ّ
وال يمكن للمشاركين الذين ّ

يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.

و يقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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المكونة للعرض:
الفصل :10الوثائق
ّ
المؤيدات المصاحبة لها على ما يلي:
يجب أن يحتوي الظرف
التعهد و ّ
المتضمن للعرض ووثائق ّ
ّ

العمليات المطلوبة واجبات المشارك

بيان الوثيقة

---

/1كراس الشروط

تأشير المشارك على ك ّمل
ص م م ممفحة وفمض م م مماؤه ف م م ممي
آخ م ممر الوثيق م ممة م م ممع بي م ممان
التاريخ

التعهد
/2وثيقة ّ
عامة حول المشارك
/3بطاقة إرشادات ّ
/4بطاقة تعريف جبائية

طبقا لألنموذج المدرج

إمض م م م مماءها ف م م م ممي آخ م م م ممر

بالملحق عدد1

الوثيقة مع بيان التاريخ

طبقا لألنموذج المدرج

إمضم م م م مماؤها فم م م م ممي آخم م م م ممر

بالملحق عدد2

الوثيقة مع بيان التاريخ

نسم م م م م ممخة مم م م م م ممن بطاقم م م م م ممة

---

التعريف الجبائية
/5شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين

نسخة من الشهادة

ممض م م م م م مماة م م م م م م ممن قب م م م م م ممل
الشم م ممخو المفم م م ّموض لم م ممه
وختمها مع بيان التاريخ

/6شممهادة مهنيممة فممي ترسمميم بجممدول المحممامين أو ق مرار ترسمميم الشممركة المهنيممة أصل الشهادة المهنية أو
للمحاماة بجدول المحامين.

نسخة منها أو من قرار
ترسيم الشركة المهنية
للمحاماة.

/7شم م ممهادة االنخ م م مراط بالصم م ممندوق الم م مموطني للضم م مممان االجتمم م مماعي ( بالنسم م ممبة نسخة من الشهادة.
للمعاونين و األعوان).

ممضمماة مممن قبممل العمي ممد
أو الكاتم ممب العم ممام للهيئ م ممة

أو رئ مميس الف ممرع الجه مموي

دون سم مواهم وختمه مما م ممع

بيان التاريخ

إمضم مماء ال م مرئيس المم ممدير

العممام للصممندوق المموطني

للضم مممان االجتمم مماعي أو

مم ممن الشم ممخو المفم م ّموض
له مع بيان التاريخ.

نسخة من العقد

/8عقد تأمين عن المسؤولية المدنية و المهنية

إمضم مماء ال م مرئيس المم ممدير
الع ممام لش ممركة الت ممأمين أو

مم ممن الشم ممخو المفم مموض
لم م ممه و ختمم م ممه مم م ممع بيم م ممان
التاريخ
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 /9تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام مباشمرة أو بواسمطة طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمضمماء المشممارك وختمممه
الغي ممر بتق ممديم وع ممود أو عطاي مما أو ه ممدايا قص ممد الت ممأثير ف ممي مختل ممف إجم مراءات بالملحق عدد() 3

مهمة.
التعيين ومراحل إنجاز ال ّ

في آخر الوثيقة مع بيمان

التاريخ.

 /10تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمضمماء المشممارك وختمممه
ّ
ّ
في آخر الوثيقة مع بيمان
المخبر المركزي للتحاليل و التجارب ،أو مضت عن انقطاعه عن العمل به بالملحق عدد( ) 4
التاريخ.
األقل .وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيو أو
مدة خمس سنوات على
ّ
ّ
نسخة من مكتوب اإلعالم (حسب الحالة) ،طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
مؤرخ في  28سبتمبر
وخاصة منها أحكام األمر عدد  1875لسنة ّ 1998
ّ
 1998يتعّلق بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد المونفين
العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم.

 /11تصريح على الشرف بعدم وجود في إحدى الحاالت اإلقصائية
المنصوص عليها بالفصل  4من كراس الشروط.
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طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمضمماء المشممارك وختمممه
بالملحق عدد ( ) 5
مع بيان التاريخ

الجوانب الفنية والوثائق التي يتمّ اعتمادها في فرز العروض:
 /1تصريح على الشرف بصحة البيانات و الم ارجمع العاممة و/أو الخصوصمية طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمض م م مماء المش م م ممارك ف م م ممي
آخ م ممر الوثيق م ممة م م ممع بي م ممان

المضمنة بالعرض.

بالملحق عدد()6

 /2قائمة أسمية في المحامي (منفرد) أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة.

طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمض م م مماء المش م م ممارك ف م م ممي

التاريخ
بالملحق عدد()7

آخ م ممر الوثيق م ممة م م ممع بي م ممان
التاريخ

 /3التزام لكل محام مشارك (منفرد أو في إطمار شمركة مهنيمة للمحامماة) بنيابمة طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج إمض م م مماء المش م م ممارك ف م م ممي
المخبر المركمزي للتحاليمل و التجمارب و القيمام بجميمع اإلجمراءات القانونيمة فمي بالملحق عدد()8

آخ م ممر الوثيق م ممة م م ممع بي م ممان

حق ممه و ال ممدفاع عن ممه ل ممدى المح مماكم و س ممائر الهيئ ممات القض ممائية و التحكيمي ممة

التاريخ

و اإلدارية و التعديلية.
 /4قائمم ممة الم ارجم ممع المبينم ممة للتجربم ممة العامــــة للمحم ممامي المباشم ممر أو ألعضم مماء طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج  إمضمماء المشممارك فممي

المهنيم ممة للمحم ممامين المشم مماركين فم ممي المهمم ممة خم ممالل الخمم ممس سم ممنوات بالملحق عدد()9
الشم ممركة
ّ
األخيرة.

آخر الوثيقمة ممع بيمان
التمم م مماريخ م م م ممع تق م م ممديم

المؤيدات.
ّ

 /5قائمة في الدورات التكوينية المتخصصمة التمي تابعهما المحمامي المباشمر أو طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج

إمضمماء المشممارك فممي

السممتكمال الخب مرة التممي تنظمهمما الهيئممة الوطنيممة للمحممامين بالتنسمميق مممع المعهممد

الت م م م م م م م م مماريخ .يق م م م م م م م م ممدم

األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

المحم م م ممامي المترشم م م ممح

المحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاماة في إطار دورات التكموين المسمتمر بالملحق عدد()10

آخر الوثيقمة ممع بيمان

نس م م ممخة م م م ممن ش م م ممهادة
المش مماركة ف ممي ال ممدورة

المعنية.
الذاتيمممة للمحم ممامي المباش ممر أو المح ممامين المنتمم ممين للش ممركة المهنيم ممة طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج
/6السممميرة
ّ
بالملحق عدد ()11
للمحاماة

إمضم م م م م مماء صم م م م م مماحب
الذاتيم م م م م م م م ممة
السم م م م م م م م مميرة
ّ

وفمضم م م م مماء صم م م م مماحب
الع م ممرض (ف م ممي حال م ممة
الشم م م م م م ممركة المهنيم م م م م م ممة
للمحامم مماة) مم ممع بيم ممان
التاريخ.

/7ج ممدول التعه ممدات ف ممي القض ممايا موض مموع اإلناب ممات الجاري ممة و الت ممي ال تم مزال طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج

إمضمماء المشممارك فممي

منش ممورة ل ممدى المح مماكم و س ممائر الهيئ ممات القض ممائية و التحكيمي ممة و اإلداري ممة و بالملحق عدد ()12

آخر الوثيقمة ممع بيمان

التعديلية
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التاريخ

 /8مشروع عقد نيابة المبرم بين المحامي المباشر أو الشركة المهنية للمحاماة طبقم مما لألنمم مموذج المم ممدرج

من جهة و المخبر المركزي للتحاليل و التجارب.

بالملحق عدد ()13

إمضم م م م م مماء صم م م م م مماحب
العم م م ممرض (محم م م ممام أو

وكي م ممل ش م ممركة مهني م ممة
للمحاممماة) وختمممه فممي
آخر الوثيقمة ممع بيمان
التاريخ.

الفنية:
الفصل  :11فتح الظروف ّ
خاصة لفمتح العمروض وفرزهما المحدثمة بمق ّمرر ممن
تفتح الظروف المحتوية على العروض ّ
الفنية من قبل اللجنة ال ّ
علنية.
وتتم عملية الفتح في جلسة غير ّ
المدير العام للمخبر المركزي للتحاليل و التجاربّ .
وتتم ممولى اللجنم ممة الخاصم ممة المم ممذكورة خم ممالل هم ممذه الجلسم ممة التثبم ممت مم ممن محتم مموى العم ممروض و اسم ممتيفائها للوثم ممائق
و المؤيممدات المطلوبممة و إقصمماء العممروض ال مواردة بعممد اآلجممال أو المخالفممة لطريقممة تقممديمها طبقمما لمقتضمميات

الفصل  7من هذا الكراس.

كتابيما المشماركين المذين لمم يق ّمدموا ك ّمل الوثمائق
و يمكن عند االقتضاء ،للجنة
الخاصمة بفمتح الظمروف أن تمدعو ّ
ّ
المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ّ 10أيام عممل ممن تماريخ جلسمة فمتح الظمروف وذلمك عمن طريمق البريمد أو
بإيممداعها بمكتممب ضممبط المخبممر المركممزي وفممي صممورة عممدم احتمرام اآلجممال المحممددة السممتكمال الوثممائق اإلداريممة

المطلوبة أو عدم تقديمها فإن العرض يقصى.

الفصل  : 12ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة:
ترشمحه فمي طلمب عمروض أن يسمحبه بطلمب كتمابي ،مقابمل وصمل
كل الحماالت ،يمكمن للمحمامي المذي ق ّمدم ّ
في ّ
ّ
تسممليم ،يقم ّمدم مباشمرة إلممى المخبممر المركممزي للتحاليممل و التجممارب أو عممن طريممق البريممد مممع اإلعممالم بممالبلوغ فممي

أجل أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما ممن تماريخ آخمر أجمل لقبمول العمروض وبانقضماء همذا األجمل ،يؤخمذ بعمين
االعتبار عرضه في أعمال الفرز ،ويبقى ملزما به.

وفممي صممورة ت ارجممع المحممامي أو شممركة المحاممماة ،يحممرم مممن المشمماركة فممي الصممفقات التممي تنظمهمما كم ّمل الهياكممل
العموميممة لمم ّمدة سممنتين ( )02تحتسممب ،حسممب الحالممة ،مممن تمماريخ تراجعممه الكتممابي بعممد األجممل المحم ّمدد لممذلك فممي

رد
مرد ممن طرفمه علمى إعالممه بقبولمه النهمائي المذي بقمي دون ّ
الفقرة األولى من هذا الفصل أو ممن تماريخ عمدم ال ّ
لمدة تجاوزت عشرة( )10أيام عمل.
ّ
الفصل :13تقييم العروض
الخاصة المشار إليها بالفصل  9من هذا الك ّمراس ،تتموّلى همذه اللجنمة كمذلك
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
ّ
للمنهجية المدرجة بالفقرة األولى من الفصل  12من هذا الكراس.
فرز العروض المقبولة وترتيبها وفقا
ّ
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منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل:14
ّ
 : 1.14منهجية تقييم العروض:
تتولى اللجنة الخاصة بفتح و تقييم العروض وفقا للمراحل اآلتية:
 /1تقي مميم و ترتي ممب الع ممروض عل ممى أس مماس المعطي ممات المبني ممة ف ممي التص مماريح عل ممى الش ممرف و الس مميرة الذاتي ممة
الممضمماة مممن قيممل المترشممحين و بقيممة المالحممق المنصمموص عليهمما بملممف طلممب العممروض و طبقمما للمع ممايير

و المقاييس المعلنة أسفله.

 /2تتممولى اللجنممة إعممداد تقيمميم فممي الغممرض يممتم توجيممه إلمى اللجنممة المختصممة بالمراوبممة و المتابعممة بالهيئممة العليمما

للطلب العمومي إلجراء المراوبة الالزمة عليها طبقما ألحكمام الفصمل  10ممن األممر عمدد  1039لسمنة 2014

المؤرخ فمي  13ممار س  . 2014و إذا اقتضمت أعممال اللجنمة الممذكورة طلمب المؤيمدات المضممنة بالتصماريح
أو مؤيمدات إضممافية حممول ممما تممم التصمريح بممه بخصمموص المممؤهالت العلميممة و المهنيممة ،فممإن هممذا الطلممب يوجممه

إلى المشاركين المعنيين من المخبر المركزي للتحاليل و التجارب.

يتم تقييم العروض و ترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنية للمحامين باالعتماد حصمريا علمى المقمايييس

التالية:
العدد

العدد األقصى المسند

معايير الفرز

1

المهنية للمحامين
المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة
ّ

 50نقطة

2

العلمية للمحامي
المؤهالت
ّ

 20نقطة

3

العمومية وعددها
حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل
ّ

 30نقطة
 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

وتقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتضمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني العممروض التممي تنقصممها الوثممائق اإلداريممة المطلوبممة للمشمماركة فممي الصممفقة بعممد انقضمماء فت مرة اإلمهممالو المحددة بالفصل  9من هذا الكراس.
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.
 كل عرضّ
 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.و بخصمموص المحممامين الممذين صممدرت فممي شممأنهم عقوبممات تأديبيممة ،فممإن اسممتبعادهم و رفممض ترشممحاتهم ال يممتم إال مممن قبممل لجنممة
المراوبممة و المتابعممة المحدث ممة بمقتض ممى األمممر ع ممدد  764لسممنة  2014م ممؤرخ ف ممي  28جممانفي  2014يتعل ممق بضممبط ش ممروط و
إجم مراءات تكلي ممف المح ممامين بنياب ممة الهياك ممل العمومي ممة ل ممدى المح مماكم و الهيئ ممات القض ممائية و اإلداري ممة و العس ممكرية و التعديلي ممة

والتحكيمية ،بعد التثبت بدقة في وضعياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر فمي الهيئمة الوطنيمة للمحمامين ،تطبيقما للفصمل 15
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من األمر عدد  764لسنة  2014المؤرخ في  28جانفي . 2014

 : 2.14إسناد األعداد:
المهنية للمحامين خالل الخمسة سنوات األخيرة
المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة
ّ

أ-

(  50نقطة):

أ 1.كيفية إسناد األعداد:
تسممند أعممداد الم ارجممع بحسممب عممدد اإلنابممات التممي أسممداها المحممامي أو أعضمماء شممركة المحاممماة خممالل الخمممس
الممتدة بين غرة جانفي  2015إلى تاريخ تقديم العروض.
سنوات األخيرة أي من الفترة
ّ
في صورة تقديم عرض في إطار شركة المحاماة تحتسب المراجع لمختلف األعضاء مع وجوب التقيد بالسقف

العدد األقصى المشار إليه بالجدول التالي،

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان الم ارجمع المصمرح يهما ،يمتم اعتمماد نسمخ ممن عينمة ممن نصموص األحكمام

بعد معالجتها من قبل المشارك بغاية حجم أسماء األطراف و تقديمها بشكل يحمول دون إمكانيمة التعمرف علمى
األشخاص المذكورين بهذه األحكام و المراجع.

عدد

ما بين 40و50

ما بين  51و60

ما بين  61و70

ما بين  71و80

أكثر من  80إنابة

اإلنابات

إنابة خالل الخمسة

إنابة خالل الخمسة

إنابة خالل الخمسة

إنابة خالل الخمسة

خالل الخمسة

المحاكم

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لدى

سنوات السابقة

سنوات السابقة

العروض

سنوات السابقة
العروض

العروض

سنوات السابقة
العروض

سنوات السابقة
العروض

العــــــــــــــــدد
المســـــــــــند
بعنــــــــــــوان

المراجـــــــــع

10

30

20

40

50

العامة

أ 2.صيغ تقديم العينات من المؤيدات:
تبعا إلمضاء المشارك للتصريح على الشرف بصحة البيانات المتعلقة بالتجربة الخصوصية و العاممة(الملحمق عمدد )6

ال يدعى في مرحلة أولى المترشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيدات المصرح بها.

تعتمد عينة النيابات أو رسائل التكليف حسب ما يراه المشارك في طلب العروض .و بصفة عاممة يتمولى المشمارك

تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة .وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تم رفضها شكال.
11

العلمية للمحامي(  20نقطة):
المؤهالت
ّ
ّ

ب-

يهممدف هممذا المقيمماس إلممى تحديممد العممدد األمثممل مممن المتممدخلين للقيممام باإلنابممة وباالسممتناد إلممى الخب مرة

المتميزة في الميدان المطلوب من قبل المخبر المركزي ممن ناحيمة وفلمى الممؤهالت العلميمة للمترشمح ممن ناحيمة
ّ
أخرى ،وذلك حسب التصنيف التالي:
 المحامون المباشرون لدى التعقيب. أعضاء شركات المحاماةإضافة إلى الشهادات العلمية التي تحصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب الدورات التكوينية

التي تلقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

خاصمة فمي
 تسند بصمفة آليمة  05نقماط لك ّمل محمام شمارك فعليما أو تمابع بنجماح دورة تكوينيمةمتخصصمة ّ
ّ
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين و يبلم
إطار دورات التكوين
ّ
سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10

تكوينية قمام بهما محمامي فمي إطمار أنشمطة الهياكمل
لكل مشاركة ناجحة في دورة
ّ
 تسند نقطة واحدة (ّ )01الدولية للمحامين أو في هياكل أخرى .ويبل سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10
ّ
يقدم المشارك نسخة من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
وإلثبات المشاركة في هذه الدوراتّ ،

ج-

( 30نقطة)

العمومية وعددها
حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل
ّ

متفرغا
للمترشحين
يهدف هذا المعيار إلى إعطاء أكثر فرص
ّ
المتفرغين .لذلك بقدر ما يكون المحامي المشارك ّ
ّ
للمهمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي:
ّ
قضية جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ
كل
ّ
يتم حذف نصف نقطة عن ّ
 ّالترشح للمشاركة في طلب العروض على أن ال يتجاوز  10نقاط.
تقديم ّ
قضية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ تقديم
كل ّ
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ّالترشح للمشاركة في طلب العروض على أن ال يتجاوز  10نقاط.
ّ
قضية جارية لفائدة هيكل عمومي أو ذات معنوية أو مادية خاصة لدى
كل ّ
يتم حذف نصف نقطة عن ّ
 ّالترشح للمشاركة في طلب العروض على أن ال يتجاوز  10نقاط .
محكمة التعقيب في تاريخ تقديم ّ
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الفصل :15تعيين المحامي أو شركة محاماة:

المترشمحين ونتمائ
مفصال حول معايير اختيمار
ّ
ّ
تعد لجنة الفتح و التقييم المحدثة لدى المخبر المركزي تقري ار ّ
المترشمحين وأسمباب إقصماء بعمض العمروض إن حصمل
كيفيمة ترتيمب
ّ
أعمال الفرز على ضوء ذلمك ّ
توضمح فيمه ّ

ذلك.

المختصة للمتابعة والمراوبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
ويوجه المخبر وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة
ّ
مؤرخ فممي  24ج مانفي 2014إلج مراء مراقبتهمما
طبقمما ألحكممام الفصممل  7مممن األمممر عممدد  764لسممنة  2014والمم ّ
عليها طبقا لمقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وفعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.

توجه اللجنة المذكورة قرارها إلى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتنفيذه.
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
المهمة:
الشروع في
الفصل  :16إمضاء العقد و ّ
ّ

متم إعممالم المحممامي أو شممركة المحاممماة الممذي تم ّمم اختيارهما مممن قبممل المخبممر المركممزي فممي العنموان المبم ّمين بوثيقممة
يم ّ
ط مرفين
التعه مد .ويجممب عليممه إمضمماء العقممد المحممرر باللغممة العربيممة طبممق النممموذج المصمماحب لهممذا .ويمكممن لل ّ
ّ

أهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط المخبر المركزي.
إضافة بنود يرى الطرفين ّ
وعلى إثر المصادقة على العقد وفمضائه ،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
الصفقات التي تنظمها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين ( )02تحتسي من تاريخ عد الرد من طرفه على

إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رد لمدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.

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

( االسم و اإلمضاء و الختم)
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ملحق عدد 1

التعهد
وثيقة
ّ

 إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة).......................................................1 المتصرف باسم ولحساب.........................................................................: -المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد....................................... :

المعين محل مخابرته بم(ذكر العنوان بالكامل)...................................................
ّ
 -بصفتي ......................................................................................... :

2
المكونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة
وبعد اإلطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها و ّ
المحامي (يحدده الهيكل العمومي) :

)  ( 1ملف طلب العروض

( )2وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلتزام

التعاقدية)
( )3كراس الشروط اإلدارية الخاصة ( البنود
ّ

قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
وبعد أن ّ
أتعهد وألتزم بما يلي :
ّ

المهمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ.
 )1قبول
ّ
المحددة
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله  ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميدان.
طبق التراتيب
ّ
الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  07أيام من تاريخ
 )3تسليم التقارير
ّ
اإلعالم به وفقا لما تنو عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.

أي حجر قانوني .وفي
 )6أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية و أتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.

يدفع المخبر المركزي للتحاليل و التجارب المبال المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب

الهوية
المفتوح بالبنك أو البريد ............................ :تحت عدد ( .......................... :ذكر
ّ
البنكية أو البريدية)حرر بم  ..................في.....................
(إمضاء وختم المشارك)
1

في 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 المحماماة ................................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة.........................................................................:

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

ا لهاتف.............................................................................................:

العنوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة ......................................................:
المعرف الجبائي...............................................................................:
رقم
ّ
المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسم واللقب والخطة)...................................
الشخو ّ
حرر بم  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير

مهمة
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ال ّ
ّإني الممضي أسفله (اإلسم والّلقب)
المهنية للمحامين
ممّثل الشركة
ّ

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

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

الوطنية تحت عدد ...........................................بتاريخ
المسجل بالهيئة
ّ
ّ

محل مخابرته بم (العنوان الكامل)
ّ
المعين ّ

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

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

المسمى فيما يلي "المشارك"
ّ
أصرح على شرفي بعدم ويامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا
ّ
أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

حرر بم
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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في

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

ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى
المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

ّإني الممضي أسفله (اإلسم والّلقب)
المهنية للمحامين
ممّثل الشركة
ّ

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

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

الوطنية تحت عدد .........................................بتاريخ
المسجل بالهيئة
ّ
ّ

محل مخابرته بم (العنوان الكامل)
ّ
المعين ّ

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

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

المسمى فيما يلي "المشارك"
ّ
أصرح على شرفي ّأني لم أكن أعمل ضمن أعوان المخبر المركزي للتحاليل و التجارب
ّ
األقل.
مدة خمس سنوات على
أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها ّ
ّ

(وفممي صممورة القيممام بممإعالم الهيكممل طبممق أحكممام األمممر عممدد  1875لسممنة  ،1998فترفممق نسممخة
يوضح بدّقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلموغ
من مكتوب اإلعالم ّ
مؤشر عليه من قبل الهيكل ّ
عند االقتضاء).

حرر بم  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  4من ّ
ّإني الممضي أسفله (اإلسم والّلقب)
المهنية للمحامين
ممّثل الشركة
ّ

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

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

الوطنية تحت عدد
المسجل بالهيئة
ّ
ّ

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

محل مخابرته بم (العنوان الكامل)
ّ
المعين ّ

بتاريخ

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

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

المسمى فيما يلي "المشارك"
ّ
مدخل مممن المحممامين المقتممرحين ال نوجممد فممي
أصم ّمرح علممى شممرفي ّأنممي وكاّفممة أعضمماء الفريممق المتم ّ
ظم لمهنة المحاماة.
إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المن ّ
أصرح ّأننا ال نوجد فمي إحمدى الحماالت المنصموص عليهما بمالفقرة األخيمرة ممن الفصمل الثماني
كما ّ
مم ممن ك م مراس شم ممروط طلم ممب العم ممروض و ّإننم ممي لسم ممت بصم ممدد إنابم ممة بم ممالمخبر المركم ممزي للتحاليم ممل
و التجارب.
حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

18

ملحق عدد 6

بصحة البيانات
تصريح على الشرف
ّ
العامة المذكورة في العرض
والمراجع
ّ
الخصوصية و ّ

ّإني الممضي أسفله (اإلسم والّلقب)
المهنية للمحامين
ممّثل الشركة
ّ

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

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

الوطنية تحت عدد .........................................بتاريخ
المسجل بالهيئة
ّ
ّ

محل مخابرته بم (العنوان الكامل)
ّ
المعين ّ

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

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

المسمى فيما يلي "المشارك"
ّ
قدمتها في هذا العرض.
بصحة البيانات والمراجع
الشرف
أصرح على ّ
العامة التي ّ
ّ
ّ
ّ
الخصوصية و ّ
القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لّلجنة المكّلفة
مسؤوليتي
تحمل
ّ
ّ
وأ ّ
لمدة تتجاوز عشرة ّأيام.
بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها ّ
مني ّ

حرر بم  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 7
قائمة إسميـة في المحامين

المهنية للمحاماة
أو أعضاء الشركة
ّ
عر

االسمواللقب

الشهادة المحرز عليها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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تاريخ الترسيم بالهيئة

ملحق عـدد8

التزام المحامي ( المنفرد) أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة بنيابة المخبر
لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

بأن
أقر ّ
إني الممضي أسفله (اإلسم والّلقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كاّفة
السيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ( ألتزم)بإنجاز
المتكون من ّ
المهمة .كما ّ
الفريق المتدخل و ّ
ّ
المعلومات الواردة بهذا العرض:
اإلسم واللقب

محل المخابرة

الترسيم

حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
1يتعيّن على ك ّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة

صصة لك ّ
ل واحد منهم.
المخ ّ
21

1

إمضاء المحامي

ملحق عـدد 9

قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة
المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة ( إبتداء من  1جانفي)2015

عدد اإلنابات

المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

التجربة العامة للمحامي أو المحامين سنة 2015

التجربة العامة للمحامي أو المحامين سنة 2016

التجربة العامة للمحامي أو المحامين سنة 2017

التجربة العامة للمحامي أو المحامين سنة 2018

التجربة العامة للمحامي أو المحامين سنة 2019

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس السنوات

حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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جدول تفصيلي للمراجع العامة

يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع و القضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض
الهيكل العمومي
أو الشخص

موضوع اإلنابة

عدد القضية

المحكمة

تاريخ بداية

الطور

و انتهاء المهمة

الخاص

حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 10
قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين المنتمين
للشركة المهنية للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية
للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحاماة أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية
للمحامين.

عر

السنة

المحور

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من طرف الهيئة الوطنية بالتنسيق مع األعلى للمحامين

1
2
3
4
5
6
...
الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4
5
6
...
يقدم المترشح نسخة من شهادة المشاركة في الدورة المعنية
إمضاء وختم المترشح

حرر بم .............................في
ّ
24

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

ملحق عدد 11

سيـــرة ذاتيـــة
* اإلسم واللقب:

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

* تاريخ الوالدة ومكانها:

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

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

* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب:

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

* عنوان موقع الواب إن وجد :

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

المتحصل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة
ّ
الشهمادة العلميّة

سنة التمخ ّمرج

المؤسسة الجامعية

مل ّخص الخبرة العامّة في المحاماة :
الهيكل العمومي أو المؤسسة

أوالمنشأة العمومية أو الشركة
الناشطة في القطاع الخاص
التي قام المحامي أو شركة

ميدان النزاع أو
الدراسات

القانونيّة المنجزة

المحاماة بنيابتها

25

تاريخ إنجاز هذه
األعمال

النتائ المحقّقة أو
نتائ األعمال
المنجزة

الدراسات والبحوث
-

المادة المطلوبة)
مل ّخص الخبرة الخصوصيّة في مهنةالمحاماة ( ذكر اإلختصاص ان وجد أو ّ
الهيكل العمومي أو المؤسسة

أوالمنشأة العمومية أو الشركة
الناشطة في القطاع الخاص
التي قام المحامي أو شركة

ميدان النزاع أو

تاريخ إنجاز هذه

القانونيّة المنجزة

إنجازها

مدة
األعمال أو ّ

الدراسات

النتائ المحقّقة أو
نتائ األعمال
المنجزة

المحاماة بنيابتها

بالمهمة
 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقةّ
المترشح إليها:
ّ

 التكوين في اللغات.
 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
دولية لمكتب محاماة ...
 اإلنضواء في شبكة ّ

إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بم .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 12

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية و التي ال تزال منشورة لدى
المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية
اإلنابات الجارية

عدد

موضوع

المحاكم أو

اإلنابات

اإلنابات

الهيئات

المنشورة

الطور

اآلجال

الهيكل

شخص

العمومي

خاص

التقريبية

التوضيحية التي يراها

إلنتهاء

المترشح ضرورية

اإلنابات
الجارية

أمامها

المالحظات اإلضافية و

لذكرها لتحديد جدول
التعهدات

القضايا

إمضاء وختم المترشح
حرر بم .............................في
ّ
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............................

ملحق عدد 13

مشروع عقد نيابة

بين المحام و المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

1

المهمـة :
األول :تعريف
الفصل ّ
ّ
تتمّثل مهمة األستاذ ( .......أو شركة المحاماة) طبق هذه االتفاوية في القيام بما يلي :

 نيابة المخبر المركزي للتحاليل و التجارب والدفاع عن مصالحها لدى المحاكم المختصة فيالقضايا والملفات األتي ذكرها ...........التي تطلب منهم نيابتها فيها.
 ونيابتها لدى من له النظر لدى الهياكل اإلدارية أو المحاكم أو لدى الهيئات المختصة قصدتمثيلها أو نيابتها ،حسب الحالة ،في الملفات والقضايا التي يكلفه بها الهيكل العمومي سواء
في تونس أو كذلك خارجها.

المطبقة بالعقد:
الفصل  : 2التشريع و التراتيب
ّ
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى
التشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان االجتماعي.

الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق أحكام القرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص
المهام المشار إليها بالفصل ّ
ّ
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة و التي تشمل أيضا معاليم نشر
القضايا و الطوابع الجبائية و معاليم طوابع تسجيل األحكام و مبل تأمين أحكام االستئناف أو
التعقيب.

1يمكن إضافة فصول أخرى دون إدخال تغييرات على هذا النموذج وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها
وذلك باالتفاق بين ال ّ
طرفين.
28

يتم تجميع ( )02قضية كحد أدنى و خمسة ( )05قضايا كحد أقصى في نفس الطور و التي
تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظ ار لطبيعة القضايا أو
تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحدة و التي تعتبر قضية واحدة.

يمكن للمخبر المركزي للتحاليل و التجارب ،إذا ما تبين له أن المحامي قد بذل العناية الالزمة
و حقق نتائ إيجابية بالنظر إلى القضية المشارك بها ودرجة تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية
تقدر من قبله و إمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتم عرضه سلفا على اللجنة المختصة
للمتابعة و المراوبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن
السقف المحدد للمحامي.
الفصل  : 4االلتزامات الموضوعة على كاهل المخبر المركزي للتحاليل و التجارب :
لمهمته .ولهذا الغرض ،يتولى
أ -يلتزم المخبر بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي
ّ
تضمن مع
خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها
ّ
يضمن الملف وجوبا بمذكرة
رسالة التكليف مقابل وصل تسّلم ممضى من المحامي .كما
ّ
توضيحية تلخو معطيات الملف وطلبات المخبر.

ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة
أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت-

ث-

قدمها في إطار نيابة المخبر
ت  -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي ّ
العلمية المتعّلقة
المالية والمؤيدات
ث -ال يمكن للمخبر المركزي كشف المعطيات
ّ
ّ

بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من

مؤرخ في 24
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
وفجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:

جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط

يتم خالص صاحب المهمة عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد
ّ

29

يتم إصدار األمر بصرف المبال الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما
ّ
من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صاد ار
لفائدة المخبر.

وتحمل على المخبر المركزي أجرة عدول التنفيذ وعدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم
يتحمل المخبر مصاريف التنقل المتعّلقة باإلنابات
بإدارة الملكية العقارية وتسجيل األحكام .كما
ّ
خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي
يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة لهذا الغرض  40كلم.
تطبق ،وجوبا،نفس تعريفة التنقل المعمول بها في تاريخ الخالص من قبل هيئة
وفي هذه الحالةّ ،
الفعلية والثابتة
الخبراء المحاسبين للشركات بالبالد التونسية وذلك في حدود حاالت التنقل
ّ

بملف اإلنابة.
شخصيا،أو ألعضاء شركة المحاماة
للمحامي،
المتعهدين ّ
ّ
ّ

بتحمل مصاريف التنّقل واإلقامة
الملف التنّقل للخارج ،يتكّفل المخبر
وفذا ما اقتضت ضرورة
ّ
ّ
المهمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
حصرّيا في حدود ّأيام
ّ

وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعّلقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع
إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن األتعاب المحددة بالفصل 03
من هذا العقد .

إالّ ّأنه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة ،يتولى المخبر
خالصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه األعمال مسّلمة من المعنيين القائمين باألعمال

المهمة.
موضوع االسترجاع وذلك اثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز
ّ

الفصل  : 6اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو شركة المحاماة :
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي :
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح المخبر عند نيابته له أمام المحاكم أو الهياكل أوالهيئات المختصة.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وفعالم المخبر كتابيابمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها.
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المخصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المخبر أو بدراسة
 حضور االجتماعاتّ
الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المخبر فيها.
ولهذا الغرض ،يتولى المخبر دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور
حيز زمني معقول.
هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي ّ
 تمكين المخبر المركزي ،مقابل وصل تسّلم ،من مشروع العريضة أو االستشارة قبل إمضائهاحتى تبدي رأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء المخبر بمالحظات حولها في أجل أقصاه
فيعد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها
أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبلهّ ،

وفذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

 تمكين المخبر من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطهالمدنية وذلك وجوبا قبل خالص
في صندوق التأمين وما يفيد ويامه بتأمين مسؤوليته
ّ

اإلتعاب.

مدة اإلتفــاقية :
الفصل ّ : 7
مدة اإلتفاوية بم.......تبدأ من  .........2020/.../01وتنتهي في 2023/..../31
تضبط ّ
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تجديد مهمة المحامي لدورة ثانية،
المهنية وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري،
فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية
ّ
نو الحكم الصادر فيها.
دون سواه ،وتمكين المخبر المركزي للتحاليل و التجارب من ّ

التقيد بتركيبة الفريق المتد ّخـل :
الفصل ّ : 8
رشحه في المشاركة في طلب العروض
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بتوفير الفريق الذي ّ
المهنية.
من حي العدد والمستوى العلمي والتجربة
ّ
إالّ ّأنه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء ،فيجب على المحامي إعالم المخبر بذلك كتابيا
المهنية ونفس التجربة
وتغيير األشخاص المتخلين عن
المهمة بمن لهم نفس المؤهالت العملية و ّ
ّ

مسبقا ،بموافقة المخبر كتابيا على هذا التغيير
من حي عدد السنوات على أن يحظى ذلكّ ،
وفمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين .
وفي خالف ذلك ،وفي صورة تع ّذر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي

حق
تم على أساسه اختيار المكتب أوفي صورة عدم موافقة المخبر على
ّ
المترشح المقترح ،فله ّ
ّ
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فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمحامي عن طريق عدل تنفيذ وفمهاله بأجل
إضافي أقصاه خمس عشرة ( )15يوما لم يقع على إثره تدارك النقو أو إصالح الخلل مقارنة
المقدم من قبله.
مع العرض ّ
الفصل : 9فسخ االتفاقية:
مدة التكليف
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاوية ،آليا ،بانتهاء ّ
المشار إليها بالفصل السابع أعاله.
يتم ايضا فسخ العقد إذا لم يف صاحبه بالتزاماته
يفسخ العقد وجوبا بوفاة المحامي.و ّ
التعاقدية.وفي هذه الصورة يوجه له المخبر تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها
يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبلي التنبيه .
إلى القيام بالتزاماته في أجل ّ
محدد ال ّ
أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه
وبانقضاء هذا األجل ،يمكن للمخبر فسخ العقد دون ّ
حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.

ويتم كذلك فسخ العقد إذا ثبت لدى المخبر إخالل صاحب العقد بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو
ّ
بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد
و انجازه.
ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها

كتابيا من قبل المخبر.
ّ
الفصل  :10تغيير أو عزل مكتب المحامي او شركة المحاماة:

قانونية أو واقعية
في صورة قرار المخبر تغيير أو عزل مكتب المحامي دون وجود مبررات
ّ
قضية ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي
ثابتة لذلك ،في
ّ
تحتسب طبق أحكام الفصل الثال

من هذه االتفاوية وذلك عمال بأحكام الفصل  40من

المؤرخ في  20أوت  2011والمتعّلق بتنظيم مهنة المحاماة.
المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل ّ : 11

تبجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاويةّ ،
المحدثة بمقتضى الفصل 10من األمر عدد
الغرض يتولى الطرف األحرص مكاتبة الّلجنة
ّ

مؤرخ في  24جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وفجراءات تكليف
 764لسنة ّ 2014
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المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية
والتحكيمية.

وديا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف ّ
المختصة.
القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة
ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على صاحب العقد.

الفصل  :13صحة العقد:

ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل المدير العام للمخبر المركزي للتحاليل
و التجارب
محل المخـابرة:
الفصل ّ :14
عين كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله .غير ّأنه يمكن ألحد الطرفين تغيير
ّ
ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق

إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

حــرر بـ .........في ..................
ّ
اإلمضاءات

المدير العام

المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

المحـــــــــامي
أو شركة المحــامـــاة
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