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 موضوع طلب العروض :الفصل األّول 

ل موضوع طلب العروض في اختيار محاٍم مباشر أو شركة مهنية للمحاماة، من بين املرّسمين بجدول 
ّ
يتمث

 والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية في حقمركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس املحامين، لنيابة 

حـاام الشررععية الاار  هاا لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه ال  الدفاع عنه هو

 ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات املحمولة على الطرفين املتعاقدين. .العمل
 

 : شروط املشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمـن املراركة
 

 ي   التعقيب للمحامين املرسمين بجدول املحامين لدى
ّ
 .العروض طلب صدور  تاريخ ف

 

 و

             للرركات املهنية للمحاماة 
 

ى      
ّ
ال تجوز مراركة املحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن املباشرة بمقتض ى قرار تأديبي بات أو محل

بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل املحـمة املختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ 

 .1القص ى لقبول العروض

التراتيب  ال يمـن مراركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع املنصوص علياا بالشررعع و كما     

الاار  هاا العمل أو تلك التي تنرأ بسبب تضارب املصالح املرتبطة بالعالقة املباشرة بين املحامي ورئيس 

سيير أو املداولة أو تلك التي ي
ّ
كون فياا املحامي أو أعضاء الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الش

من  32على معنى الفصل  آخرمانع  أ  أو الرركة املهنّية للمحامين قد قبل أّ  دعوى ضّد جهة تعمل لدياا

 مرسوم املحاماة.
 املشاركة كيفية:  3الفصل 

ضمن شركة  أو1اتفاقية الرراكةفي إطار أو منفردا  طلب العروضيمـن للمحامي املباشر املراركة في 

 مهنية للمحاماة تخضع للشررعع الاار  به العمل.

                                                 

 ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1
لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينبالهيئة إنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة )لجنةالفتح و 

الفصل  ألحكامالعليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
امين بنيابة المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المح 2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16

 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 
 

 من: طلب العروضتكّون ي
 :موّجه إلى جميع2قسط وحيد

 ي   التعقيب حامين املرسمين بجدول املحامين لدىامل
ّ
 .العروض طلب صدور  تاريخ ف

 

 و

             رركات املهنية للمحاماةال 
 

 سحب ملف طلب العروض: : 5الفصل 
 

ويتولى املترشح تحميل كراس الرروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

(www.marchespublics.gov.tn) اإللـترونية املوجودة للغرض على املوقع    االستمارة  تعمير   بعد أن يتم

املذكور. كما يمـن سحب كراس الرروط من موقع الهيئة الوطنية للمحامين. وباإلضافة إلى ذلك، تسحب 

الطابق  مصلحة الشراءات –مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس كراس الرروط مباشرة من )

 ( بدون مقابل. الثاني
 

 ضالعرو : صلوحية 6الفصل 

من اليوم  ابتداء( ايوم 120) ايوم مائة وعررونملدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح املرار 

 علي الساعة العاشرة صباحا. 2023فيفري  21: يوم  حدد لقبول العروضامل القص ى للتاريخاملوالي 
 

 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:7الفصل 
 

( أيام من تاريخ نرر اإلعالن عن 10يمـن لكل مرارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عررة )    

 طلب العروض. 

ويتّم إعداد ملحق مللف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات املتصلة 

اس الرروط في أجل ال باملالحظات واالستفسارات التي يطلباا املترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كر 

( أيام قبل التاريخ القص ى املحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللـتروني للمحامي 05يتجاوز خمسة )

أو للرركة املهنية للمحاماة املبّين في االستمارة اإللـترونية لسحب كّراس الرروط املرار إلياا بالفقرة 

                                                                                                                                                         

1
يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم 

تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق  المهنية السداء الخدمات موضوع طلب العروض مع

 العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.

2
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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ق بضبط شروط  2014جانفي  28رؤّر  في امل 2014لسنة  764عدد من المر  4الثانية من الفصل 
ّ
املتعل

وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسـرية 

 .التحـيمية التعديلية و و

سحبوا كراس يوّجه الهيكل العمومي، عند االقتضاء، املعطيات التـميلّية إلى املترشحين الذين       

( قبل انتااء أجل تقديم العروض 10الرروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عررة )

قبل آخر أجل لتقديم العروض على أال تمس هذه املعطيات التـميلية بالخاصيات واملعايير الفنية 

 والاوهرية.
 

 : املالية ات:الضمان8الفصل 

قة  تقتضيااالتي  املالية الضمانات تقديم املراركون منيعفى 
ّ
 .الصفقات العمومّية بشنظيمالتراتيب املتعل

 

 :الطعن في كراس الشروط :9الفصل 
 

لألحكام الواردة بالمر عدد يمـن لكل مرارك محتمل اعتبر البنود املضمنة بـراسات الرروط مخالفة 

بتقديم مطلب في الغرض  نفس المرمن  07اللانة املحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2014لسنة  764

من  ( أيام10)في أجل أقصاه عررة  الالزمةت ومدعما باملرؤيدات االخالال مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 

التي يحدد فياا أجل  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة  الجلعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنتاريخ 

 ( أيام.10ة)عرر بقبول العروض 

العمومي املعني بطريقة تعطي  الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توصّ  اللانةتحيل  

 .تاريخا ثابتا

حتاى البات ااائياا إذا  اإلجاراءاتقبل اتخاذ قرارها برأن التظلم املعاروض عليااا أن تاأذن بتعلياق  للانةيمـن 

  .كان املطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها

عماال ماان تاااريخ توصاالها  أيااام  ( 10)قرارهااا فااي أجاال أقصاااه عراارة  ومتابعااة نيابااة املحااامينلانااة مراقبااة تتخااذ 

املطلوبااااة وفااااي  ياااااب ذلااااك يرفااااع قاااارار تعليااااق  واإليضاااااحاتالعمااااومي مرفقااااة بجميااااع الوثااااائق  الهيكاااالبإجابااااة 

 .اإلجراءات
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 : طريقة تقديم العروض 10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ن  ( مااان هاااذا الـاااّراس فاااي ظااارفين 11العااارض الفناااي والوثاااائق اإلدارّياااة وجمياااع مرؤيااادا اا املبّيناااة بالفصااال )ُيضااام 

ال يفتتتتتب طلتتتتب عتتتتروض منفصاااالين ومختااااومين ياااادرجان فااااي ظاااارف ثالااااع خااااار ي يخااااتم ويـتااااب عليااااه عبااااارة:   

  .مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسمتعلق بتكليف محاٍم إلنابة  2023لسنة  04عدد

والوثااائق اإلداريااة وجميااع املرؤياادات عاان طريااق البريااد مضاامون  توّجااه الظااروف املحتويااة علااى العااروض الفنيااة

م مباشارة إلااى مـتاب الضابط املركاز  التاابع لاا 
ّ
مركتز اإلصتتابات و الوصاول أو عان طرياق البرياد السارعع أو تسال

  مقابل وصل إيداع. الحروق البليغة ببن عروس

 
ّ
مها في مـتب الضبط املعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تساّال فاي الادفتر الخااص تسّال الظروف عند تسل

 بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

 يقص ى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 * كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.

 .لّ  سبب من السباب املطالبة بتعويضوال يمـن للمراركين الذين تّم إقصاء عروضهم 

 يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بـراس الرروط..

   الوثائق املكّونة للعرض:: 11الفصل

  يجب أن يحتو  الظرف املتضّمن للعرض الوثائق التالية: 
 

 العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

 اإلدارية الوثائق

 وختم وإمضاء املرارك على كّل صفحة مع بيان التاريخ. 5إلى  1تعمير املالحق من 

 العروض: تقييمفي  الفنية املعتمدة الوثائق

املضاامنين بـااراس الرااروط وإمضاااؤها وختمهااا فااي آخاار الوثيقااة مااع بيااان التاااريخ وتقااديم  11إلااى  6تعمياار املالحااق ماان 

 .االقتضاءاملرؤيدات عند 
لراركة املهنّياة اأو املباشار أو مجماع املحاامين املباشارين  ملحااميوختم مرروع عقد النيابة املزمع إبرامه بين ا إمضاء

 اة من جهة، و مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس من جهة ثانية مع بيان التاريخ.للمحام
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اال عاادم تقااديم امللحااق  مالحظتة:
ّ
ااه يمـاان للانااة قصاااء العاارض اإل موجاابعنااد فااتح العاروض 1رقتتم يمث

ّ
 ياار أن

باسااااتـمال وثااااائقهم فااااي أجاااال معااااّين.  (ياااان) بالنساااابة لبقّيااااة الوثااااائق اإلدارّيااااة أن تطالااااب العااااارض )ياااان( املعنااااي

 وتقص ى العروض التي لم تستـمل ما طلب مناا في اآلجال املضبوطة.

 الظروف:: فتب 12الفصل  
تحدث لدى الهيكل العمومي لانة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعييناا بمقرر من رئيس 

 الهيكل العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض.

وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ واملكان املحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى املنافسة لفتح الظروف 

 ثائق اإلدارية والفنية.الخارجية والظروف املحتوية على الو 

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية املبررة 

  ل في سير أعمال اللانة لّ  سبب من السباب. كما ال
ّ
ال يسمح للحاضرين املراركين بالتدخ

ل لهم طلب تمـينام من تعديل عروضهم أو إدخال أّ  إضافات علياا.  يخو 

 العروض 
ّ
 الواردة في اآلجال القانونية املحّددة لقبول العروض. ال تفتح إال

يتّم الرروع في عملّية الفتح طبقا للشسلسل الزمني لتاريخ قبول العروض وذلك بفتح الظرف  -

 الخار ي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية املطلوبة.

وجود الوثائق املطلوبة دون فتح الظرف املحتو  على العرض الفّني واالقتصار على التصريح ب -

 تعدادها.

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 

احه فااي طلااب عااروض أن يسااحبه بطلاب كتااامّي، مقاباال وصاال تسااليم،  -
ّ
يمـان للمحااامي الااذ  قااّدم ترش

يقاااّدم مباشااارة إلاااى مركاااز اإلصاااابات و الحاااروق البليغاااة بااابن عاااروس أو عااان طرياااق البرياااد ماااع اإلعاااالم 

( يومااا ماان تاااريخ آخاار أجاال لقبااول العااروض املعلاان عليااه ماان قباال 10بااالبلوف فااي أجاال أقصاااه عراارة )

 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس.

 وبانقضاء هذا الجل، ترؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين هاا.

ه ال يمـن سحب ذلك العرض بعد انقضاء الجل
ّ
ح للانة   ير أن

ّ
املذكور إال بمطلب معلل يقّدمه املترش

هادف املوافقة عليه. وفي صورة تراجع  2014لسنة  764من المر  07املختّصة املنصوص علياا بالفصل 

اتفاق شراكة ومعد إتمام عملية الفتح، يحرم من  إطاراملحامي أو شركة املحاماة أو املحامون املتعهدون في 

لهياكل العمومية ملّدة سنتين )املراركة في طلبات ال
ّ
( تحشسب، حسب الحالة، 02عروض التي تنظمها كال
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من تاريخ تراجعه الـتامي بعد الجل املحّدد لذلك في الفقرة الولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الرّد 

( 10)من طرفه على إعالمه بقبوله الناائي من قبل الهيكل العمومي الذ  بقي دون رّد ملّدة تجاوزت عررة 

 عرضه. صالحيةأيام عمل ما لم تنقض مدة 

 :تقييم العروض14الفصل

انااااة الخاّصااااة املرااااار إلياااااا بالفصاااال 
ّ
ماااان هااااذا الـااااّراس، تقصاااا ى اللانااااة  12بعااااد فااااتح العااااروض ماااان قباااال الل

 وجوبا :

العروض التي لم تتضّمن إحدى املالحق املستوجب تعميرها من قبل العارض هادف اعتمادها  -

 .للتقييم الفني

 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أااا مزّورة. -

ى أحد املراركين فياا تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في  -
ّ
العروض التي يتول

 إطار فرد  أو مجّمع.

يمـن، عند االقتضاء، للانة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا املراركين الذين لم يقّدموا 

أّيام عمل من تاريخ جلسة  07ي أجل ال يتجاوز املرؤيدات املطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفا ام ف

فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السرعع أو بإيداعها مباشرة بمـتب ضبط الهيكل العمومي املعني 

بطلب العروض حتى ال تقص ى عروضهم بررط احترام مبدأ املساواة بين املراركين وأال يرؤد  ذلك إلى 

 تغيير في محتواها.

على  chokri.kenzari@rns.tnكما يمـن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلـتروني بالعنوان التالي:  

عن طريق البريد السرعع. وععتمد في هذه الحالة تاريخ  إرسالها أوتودع الصول، الحقا، بمـتب الضبط  أن

 اإلرسال االلـتروني.

بخصااوص املحااامين الااذين صاادرت فااي شااأاام عقوبااات تأديبّيااة، فااإّن اسااشبعادهم ال يااتّم إال ماان قباال لانااة و 

يتعلااق بضاابط  2014 جااانفي  28ماارؤّر  فااي  2014لساانة  764املراقبااة واملتابعااة املحدثااة بمقتضاا ى الماار عاادد 

اة فاي وضاعّيا ام 
ّ
شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة  الهياكال العمومياة لادى املحااكم ، بعاد التثّبات بدق

لسااانة  764مااان المااار عااادد  15املهنياااة بالتنسااايق ماااع الهيئاااة الوطنياااة للمحاااامين تطبيقاااا ملقتضااايات الفصااال 

 .2014جانفي   28مرؤّر  في  2014

ى هذه اللانة عملّية
ّ
 تقييم العروض وترتيباا حصريا وفقا إحدى املنهايات التالية: وتتول

mailto:chokri.kenzari@rns.tn
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قة : منهجّية تقييم العروض1.14
ّ
 :ذو تكوين عاممحام  باختيار  املتعل

تعتماااااد املعاااااايير الحصااااارّية التالياااااة فاااااي صاااااورة ر باااااة الهيكااااال العماااااومي فاااااي اختياااااار محاااااام او شاااااركة مهنياااااة -أ

 للمحاماة  ير متخصصة

 العدد األقص ى املسند معايير الفرز  العدد

التجربااااة  العامااااة  للمحااااامي أو لعضاااااء الرااااركة املهنّيااااة للمحااااامين املرّساااامين بالقساااام  1

 املطلوب ) استئناف و/أو تعقيب(

 نقطة 60

 نقطة 30 املرؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستـمال الخبرة 2

 نقطة 10 خالل الثالث سنوات الخيرة تجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى املحاكم 3

 نقطة 100 املجمتتتتتتوع العتتتتتام

 : إسناد األعداد: -ب

التجربتتتتتة العامتتتتتة للمحتتتتتامي أو ألعضتتتتتاء الشتتتتتركة امللنّيتتتتتة للمحتتتتتامين بالقستتتتتم املطلتتتتتوب  -

 نقطة(: 60)استئناف و/ أو تعقيب( )

 بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم املطلوب )تعقيب و/ أو استئناف(. نقطة 10تسند 

في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى املنافسة على فتح باب املراركة للمرسمين في التعقيب          

سنوات( في ذات القسط أو نفس طلب العروض تحشسب الخبرة العاّمة للمحامي  5واالستئناف )أكثر من 

 مع وجوب التقيد بالسقف العدد  القص ى املرار إليه في الادول. م املرّسم فيهفي القساملعني 

مة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في القسم املعني 
ّ
إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم املترشح شهادة ترسيم مسل

 )استئناف أو تعقيب(

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

 

شلادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شلادة  الشلادة العلمّية

 املاجستير

 شلادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد املسند
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إضافة إلى الرهادات العلمّية التي تحّصل علياا املحامي تساند العاداد بحساب عادد الادورات التكوينّياة التاي 

 تلّقاها أو شارك فياا على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصاة فاي إطاار  05تسند بصفة آلية  -

الخبارة املهنّياة التاي تنظمهاا الهيئاة الوطنياة بالتنسايق ماع املعهاد  الساتـمالدورات التكوين املساتمّر 

 (.10للمحامين ويبلغ سقف النقاط هاذا العنوان عررة ) العلى

( لكاااّل مرااااركة نا حااااة فاااي دورة تكوينّياااة قااااام هااااا محاااامي فااااي إطاااار أنرااااطة 01)تساااند نقطاااة واحاااادة  -

 .1(05الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط هاذا العنوان خمسة نقاط )

إلثباات الراهائد العلمّياة واملرااركة فاي هاذه الادورات، يقاّدم املحاامي املترشاح نساخة مطابقاة لألصال 

 هادة املراركة في الدورة املعنية.من شهادة العلمّية وكذلك ش

 نقاط( 10تجربة املحامي في نيابة اللياكل العمومّية لدى املحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة )

نقااااط لكاااّل محااام تّمااات إنابتااه مااان قبااال هيكاال عماااومي خااالل الاااثالث سااانوات  05تسااند بصااافة آليااة  -

 (.10يبلغ سقف النقاط هاذا العنوان عررة ) الخيرة  و

ثبااااات هااااذه اإلنابااااات يقااااّدم املحااااامي نسااااخا ماااان عقااااود اإلنابااااات أو االتفاقيااااات املبرمااااة مااااع الهيكاااال إل

 العمومي أو شهادة حسن إاااء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

 

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

 

 والتقييم: تبسير أعمال لجنة الف: 2.14

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

  ى لاناااة الفاااتح و
ّ
علاااى أسااااس املعطياااات املمضااااة واملبّيناااة بعرضاااه  اااااوترتيبالعاااروض تقيااايم  التقيااايمتتاااول

ملقااااييس وبقيااة املالحاااق املنصاااوص عليااااا بملاااف طلاااب العاااروض املدعوماااة باملرؤيااادات  وطبقاااا للمعاااايير وا

 املعلنة بـّراس الرروط.

  اااة أعضااااءها بأساااما ام وصااافتام
ّ
تضاااّمن اللاناااة أعمالهاااا بتقريااار لتقيااايم العاااروض ممضااا ي مااان قبااال كاف

                                                 

بتكليددف محددامي بقضددااا فددي الخددارج مددن قبددل الهياكددل العمومّيددة، يؤخددب، باإلضددافة إلدد   لدد ، بعددين عندددما يتعّلددق األمددر 1
للمحدامين مددى إلمدام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّية  االعتبار ضمن هبا المعيار الفرعي دورات تكوينّية

غدددة المتّفدددق عليهدددا فدددي العقدددد أو عندددد االقتضددداء اللغدددة المحدددامي المترّشدددح بلغدددة المحكمدددة المنشدددورة أمامهدددا القضدددّية أو الل
اإلنجليزية. ويمكن، كبل ، األخب بعين االعتبار إضافة إل  هبه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة فدي شدبكة 

 مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه.
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 .ومرؤشر على كافة صفحاته

   يتااااولى الهيكاااال العمااااومي بعااااد االنتااااااء ماااان هااااذه العمااااال توجيااااه تقرياااار تقياااايم العااااروض )نسااااخة أصاااالّية

رة تقديميااة لطلااب العااروض  7ورقّيااة و
ّ
نساار رقميااة( إضااافة إلااى أصااول العااروض ويكااون متااحوبا بمااذك

انااة املختّصااة للمراقبااة واملتابعااة بالهيئااة الع الهيكاال العمااوميممضاااة ماان قباال رئاايس 
ّ
ليااا للطلااب إلااى الل

زمة علياا.  20العمومي في أجل أقصاه 
ّ
 يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء املراقبة الال

 haicop@pm.gov.tnمـن بالتواز  مع هذا إرسال امللف كامال على العنوان اإللـتروني التالي يو 

 :تعيين املحامي أو شركة محاماة: 15الفصل

 7تجاار  اللانااة املختّصااة للمتابعااة واملراقبااة املحدثااة بالهيئاااة العليااا للطلااب العمااومي طبقااا لحكااام الفصااال 

لى ء إللجواءات اجرإشرعّية مراقبتااااااا علاااااى  2014جااااانفي  28واملااااارؤّر  فاااااي  2014لساااانة  764ماااان المااااار عااااادد 

 من باتتتثّلراروطها. و لةبومقلالصبغة امن  كدتتأّوشفافيتها.  و قيتهاصدامترتيب العروض و و لمنافسةا

وط وتعياد النظار لرراس اكّر تلمقتضيا العماومي الهيكال قبال من املعتمادة التقيايم ايايسمقمطابقاة 

 فياا، عند االقتضاء. 

اللاناة املاذكورة قارار تعياين املحاامي )يان( إلاى الهيكال العماومي املعناي  بعاد االنتاااء مان هاذه العماال، توّجاه و

 لتنفيذه.

 نشر نتائج الدعوة إلى املنافسة وإمضاء العقد: :16الفصل 

ينراااار الهيكاااال العماااااومي وجوبااااا نتااااائو الااااادعوة إلااااى املنافسااااة واسااااام املتحصاااال علااااى عقاااااد اإلنابااااة علااااى لوحاااااة 

الخاااااص بااااه عنااااد االقتضاااااء.ويوجه هااااذا اإلعااااالن إلااااى الهيئااااة  إعالنااااات موجهااااة للعمااااوم وعلااااى وموقااااع الااااواب

املراااااركين الاااذين لااام يااااتّم تعييااانام هااااذه النتااااائو بكااال وسااايلة مادّيااااة أو  بقياااةالوطنّياااة للمحاااامين ويااااتّم إعاااالم 

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا المادّية

يمـن الطعن في قرار اإلسناد الصادر عن اللانة املختّصة للمتابعة واملراقبة املحدثاة بالهيئاة العلياا للطلاب 

لادى املحـماة  2014جاانفي  28واملارؤّر  فاي  2014لسانة  764من المار عادد  7العمومي طبقا لحكام الفصل 

 املختّصة. 

يجااب علااى املحااامي إمضاااء العقااد املحاارر باللغااة العربيااة طبااق النمااوذج املصاااحب لهااذا. ويمـاان إضااافة بنااود 

ياارى الطاارفين أهمّيتاااا وضاارورة توضاايحها وذلااك حسااب مقتضاايات وواقااع نراااط الهيكاال العمااومي دون تغيياار 

 البنود الاوهرية للعقد واملساس بالتعاب. 

ئه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضا

 انطالق املهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
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ه، في صورة نكول املحامي أو شركة املحاماة التي وقع إختيارها ااائيا لإلنابة 
ّ
املراركة في يحرم من إال أن

إعالمه بقبوله الناائي  تاريخ( تحشسب من 02الهياكل العمومية ملّدة سنتين ) عقود اإلنابات التي تنظمها كّل 

 ( أيام عمل.10الذ  بقي دون رّد ملّدة تجاوزت عررة )

في هذه الحالة يقّدم املرتر  العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللانة املختّصة ملتابعة ومراقبة نيابة  و

ي طلبات العروض. وتتخذ اللانة املحامين يتضّمن مقترح حرمان املحامي أو شركة املحاماة من املراركة ف

 قرارها في هذا الرأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 

 مياأسبعة  جلأفي وذلك لنيابة عقد ا ءمضاإاإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس مركز  يتولى

ت لبيانااتتضمن  عقد النيابة دسناببطاقة إ للجنةة افاامو عليهيتعين  و للجنةقرار ا تبليغ يخرتا من

 ص بالعقد.لمنصوواملعطيات ا
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 املالحق
 وثيقة التعّهد:  1 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول املرارك: 2ملحق عدد 

  تصريح على الررف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز املهّمة: 3ملحق عدد 

 بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروضتصريح على الررف : 4ملحق عدد 

من  4تصريح على الررف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية املنصوص علياا بالفصل : 5ملحق عدد 

 كّراس الرروط

 العرضتصريح على الررف بتّحة البيانات  واملراجع العاّمة و/ او الخصوصّية املذكورة في : 6ملحق عدد 

 املحامي )املنفرد( أو املحامين املباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 7ملحق عدد 

أو أعضاء الرركة املهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى املحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحـيمية 

 واإلدارّية والتعديلية

 املحامين املباشرين )في حالة مجمع( أو للمحامين املنتمينأو  التجربة العامة للمحامي املباشر :8ملحق عدد 

 للرركة املهنّية للمحاماة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض(

الرهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية املتخصصة الستـمال الخبرة و الدراسات واملقاالت : 9ملحق عدد 

 والبحوث املتخّصصة.

 لدى املحاكم خالل الثالث سنوات  قائمة تجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 10ملحق عدد 

  الخيرة    

عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر أو مجمع املحامين املباشرين أو الرركة املهنّية للمحاماة : 11ملحق عدد 

 ، والهيكل عمااومي.
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 1ملحق عدد 

 وثيقة التعّلد
 

 ........................................................................................................................1)االسم واللقب والصفة( إني املمض ي أسفله -

 ....................................................................................................................................املتصرف باسم ولحساب:................ -

 ................................................... لسنة...........................................: .......... املنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد -

 ..............................................................................................ذكرالعنوان بالكامل(..............................)املعّين محل مخابرته با -

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

ق بإنابة املحامي )يحدده الهيكل العمومي(  2ومعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها
ّ
واملكّونة مللف طلب العروض املتعل

: 

 ملف طلب العروض.(1)

ل وثيقة( 2) 
ّ
 االلتزام. وثيقة التعهد التي تمث

 عقد النيابة.( 3) 

 ومعد أن قّدرت على مسرؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات املزمع انجازها. 

 أتعّهد وألتزم بما يلي: 

 ( قبول املهّمة املسندة لي دون تحّفظ.1 

ملبينة بالوثائق املذكورة أعاله، مقابل الجرة املحّددة طبق بنود ( انجاز الخدمات القانونّية املطلوبة وفقا للرروط ا2

 العقد.

وفقا  تاريخ  اإلعالم به  من أيام 10( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها 3

 ملا ينص عليه العقد.

 اليوم املوالي آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من (120) مدة ( اإلبقاء على شروط هذا التعهد4

الرركة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أّ  حار قانوني. وفي صورة ثبوت خالف  ( أشهد أنني لست )أو أّن 6

 فسر العقد بصفة آلية وأتحمل مسرؤوليتي القانونية املترتبة عن ذلك.فإنه يتم  ذلك،
 

املستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب املفتوح بالبنك أو البريد:  يدفع الهيكل العمومي املبالغ

........... ......................................................................... تحت عدد: .......................................................................................

 البنـية أو البريدية( )ذكر الهوّية
 

 حرر با .................. في......................

 ()إمضاء وختم املرارك                                                 

  )يـتب املرارك بخط اليد عبارة   صالح للمراركة في طلب العروض (

                                                 

له بصفتي وكيل المجمع ) كر المجمع(" دون في صورة، تقدام العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسف1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.إدراج البيانات المتعلقة 

 

 امكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 2 ملحق عدد

 

 املشاركبطاقة إرشادات عامة حول 
 

 .........................................................................................................إسم شركة املحااماة .......................االسم واللقب أو 

 .....................................................................................تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الرهر/ السنة................

 ....................................................................................تاريخ الترسيم في قسم التعقيب : اليوم/ الرهر/ السنة.................. 

 ............... ............................................................................................................................................................عنوان املقّر....

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

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

 .......................................................................................................العنوان اإللـتروني للمحامي أو شركة املحاماة................

 ...........................................................................................................رقم املعّرف الابائي.......................................................

 

 ..............................................................................الشخص املفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب والصفة(..........

 

 ........................................... في.........................حّرر با ........

 

 ()إمضاء وختم املرارك                                                                                                  

 

 

 في صورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، يجب على كّل عضو تقديم الوثيقة الخاّصة به.  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 

 تصريب على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز امللّمة 

 

قب(.
ّ
ي املمض ي أسفله )االسم والل

ّ
 .............................................................................................................................................................................................................إن

ل الرركة املهنّية للمحامين
ّ
 ....................................................................................................... ...................................................................................................................ممث

 ........................................................................................................بتاريخ............................................................................................املسّال بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

 ..................................................................................................................................................................................................املعّين محّل مخابرته با )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املرارك 

عدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم ب

 .الصفقة لفائدتي قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

 ..........................................في  .............................حّرر با 

 )إمضاء وختم املرارك(

 

 

 

 

 

 



16 

 

 4ملحق عدد 

 

 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروستصريب على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 

 

قب( 
ّ
ي املمض ي أسفله )االسم والل

ّ
 ...........................................................................................................................................................................................إن

ل الرركة املهنّية للمحامين
ّ
 ................................................................ ......................................................................................................................................ممث

 ...............................................................................بتاريخ.......................................................................................................املسّال بالهيئة الوطنّية تحت عدد.

 ........................................................................................................................................................................................املعّين محّل مخابرته با )العنوان الكامل( 

 يلي  املرارك املسّمى فيما 

ي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات
ّ
 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس أصّرح على شرفي أن

 أو مضت عن انقطاعي عن العمل هاا مّدة خمس سنوات على القّل. 

 

، فترفاااق نساااخة مااان مـتاااوب 1998لسااانة  1875)وفاااي صاااورة القياااام باااإعالم الهيكااال طباااق أحكاااام المااار عااادد 

ة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوف عند االقتضاء.(اإل 
ّ
ر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدق

ّ
 عالم مرؤش

 

 ............................في ............................. حّرر با 

 )إمضاء وختم املرارك(
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 5ملحق عدد 

 

 

 تصريب على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2املنصوص عليها بالفصل الحاالت اإلقصائّية 

 

قب(.
ّ
ي املمض ي أسفله )االسم والل

ّ
 ..............................................................................................................................................................................................................إن

ل الرركة املهنّية للمحامين
ّ
 ................................................................................................................................................................................................................ ..............ممث

 ........................................................................................................بتاريخ ........................................................................................املسّال بالهيئة الوطنّية تحت عدد

 .....................................................................................................................................................................................املعّين محّل مخابرته با )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املرارك 

ل مااان املحاااامين املقتااارحين
ّ
اااة أعضااااء الفرياااق املتااادخ

ّ
اااي وكاف

ّ
ال نوجاااد فاااي  ،االقتضااااء، عناااد أصاااّرح علاااى شااارفي أن

م ملهنة املحاماة.
ّ
 إحدى حاالت املنع املنصوص علياا باملرسوم املنظ

ناااا ال نوجاااد فاااي إحااادى الحاااا
ّ
الت املنصاااوص عليااااا باااالفقرة الخيااارة مااان الفصااال الثااااني مااان كاااراس كماااا أصاااّرح أن

 شروط طلب العروض. 

 

 ............................في............................. حّرر با

 )إمضاء وختم املرارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 

 تصريب على الشرف بصّحة البيانات 

 املذكورة في العرض

 

 

قب( 
ّ
ي املمض ي أسفله )االسم والل

ّ
 .............................................................................................................................................................................................................إن

ل الرركة 
ّ
 ....................................... ................................................................................................................................................................................املهنّية للمحامينممث

 ............................................................................بتاريخ...............................................................................................................ة تحت عدد املسّال بالهيئة الوطنيّ 

 ...............................................................................................................................................................................................املعّين محّل مخابرته با )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املرارك 

رف بتّحة البيانات التي قّدمتاا في
ّ
هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو  أصّرح على الر

 الخصوصّية.

فة بالفرز ملا يثبتاا 
ّ
انة املكل

ّ
وأتحّمل مسرؤولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لل

 من وثائق بعد طلباا مّني ملّدة تتجاوز عررة أّيام.

 

 

 ............................في ............................. حّرر با 

 )إمضاء وختم املرارك(
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 7ملحق عدد 
 

 املحامي )املنفرد( أو املحامين املباشرين )في صورة تجّمع(  التزام

 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسأو أعضاء الشركة امللنّية للمحاماة بنيابة 

 لدى املحاكم و سائر الليئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

قب( 
ّ
، عند أقّر بأّن الفريق املتدخل………….............................................………….............................……………………………………إني املمض ي أسفله )االسم والل

ة املعلومات الواردة  ،االقتضاء
ّ
واملتكّون من السّيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم( بإنجاز املهّمة كما أقّر بتحة كاف

 هاذا العرض:

 

 سم واللقب اال 

 

 الترسيم

 

 محل املخابرة

 

 إمضاء املحامي 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 ............................في............................. حّرر با

 

 )إمضاء وختم املرارك(

 

 



20 

 

 8ملحق عتدد 

 أو املحامين املباشرين )في حالة مجمع( أو للمحامين املنتمين التجربة العامة للمحامي املباشر 

 للشركة امللنّية للمحاماة

 إلى تاريخ فتب العروض(  الترسيم )من تاريخ  

 

 

 االسم واللقب

 

 

 

 رقم التسجيل بالليئة الوطنّية للمحامين  وتاريخه 
 

 

 تاريخ الترسيم بقسم االستئناف )اليوم/ الشلر/ السنة( *

 

 

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

 

 

 محل املخابرة

 

 

 

 .نسخة من شلادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 

 

 ............................في............................. حّرر با

 )إمضاء وختم املرارك( 
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 9ملحق عتدد 

و الدراسات واملقاالت  الشلائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية املتخصصة الستكمال الخبرة

 .والبحوث املتخّصصة

 ع ر الشلادة / الدورة/ املقال العلمي السنة

 العلمّية الشلائد

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 أنشطة اللياكل الدولية إطار الدورات التكوينية للمحامين في 

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 الدورات التكوينية و شلائد استكمال الخبرة املسلمة من قبل الليئة الوطنية بالتنسيق مع املعلد األعلى للمحامين

 

  1 

  2 

  3 

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

  1 

  2 

  3 

  4 

 .يقّدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لألصل من الشلادة املعنية

ة العلمّية وسنة النشر.
ّ
 يقّدم املحامي املترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان املجل

 ............................في............................. حّرر با

 )إمضاء وختم املرارك(
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  10ملحق عدد 

 

 الثالثقائمة تجربة املحامي في نيابة اللياكل العمومّية لدى املحاكم خالل 

 سنوات األخيرة

 
 

قة أو نتائج 
ّ

النتائج املحق

 األعمال املنجزة

 

 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 

 ميدان النزاع 

الليكل العمومي أو الشركة الناشطة في 

القطاع العام التي قام املحامي أو شركة 

 املحاماة بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 

 إمضاء  وختم املترشح
 

 ............................في............................. حّرر با

قبتتل  يقتتّدم املحتتامي نستتخا متتن عقتتود اإلنابتتات أو االتفاقيتتات املبرمتتة متتع الليكتتل العمتتومي أو شتتلادة حستتن إ هتتاء ملّمتتة تكليتتف ممضتتاة متتن

 الليكل العمومي.
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 11ملحق عدد 

عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر أو مجمع 

املحامين املباشرين أو الشركة امللنّية للمحاماة ، 

 1والليكل عمتتومي
 

 

 : تعريف امللّمتة:الفصل األّول 

ل مهمة: 
ّ
 تتمث

 ........................................................................................................................الستاذ ....................... 

 أو 

 .........................................................)مجّمع املحامين موضوع اتفاقية الرراكة( .............................. 

 أو

 ....................................................................)الرركة املهنّية للمحاماة( ......................... .................. 

والقيام بجميع اإلجراءات  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسطبق هذه االتفاقية في نيابة 

والدفاع عنه)ها( لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو كذلك القانونّية في حقه)ها( 

 .خارجها عند االقتضاء

 ..................................................................................................................... باواملعين محل مخابرته 

 والتراتيب املطّبقة بالعقد:التشريع :  2الفصل  

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى الشررعع  .التراتيب الاار  هاا العمل و تخضع هذه الصفقة للشررعع

 .الابائي والضمان االجتماعي نامليداالسار  املفعول في 
 

 : 2: األتعتتاب 3الفصل 

تضبط أتعاب املحاماة بخصوص املهاّم املرار إلياا بالفصل الّول أعاله بصفة جملّية جزافّية طبق أحكام 

القرار املرترك الصادر عن وزير العدل والوزير املكلف بالتجارة والتي ترمل معاليم نرر القضايا 

قة باستخدون تلك واملصاريف املـتبّية ومعاليم الطوابع الابائية، 
ّ
 راج الحكام.املتعل

 

قضايا كحد أقص ى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة   3(40) أرمعةقضية كحد أدنى و  (02)يتم تجميع 

 توفر الرروط التالية:

                                                 

1
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.

2
 .المتعلّق باألتعاببجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل 

3
في إحدى مكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي 

 ر التقاضي.اطوأ
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 .القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة 

  طبيعتاا من حيع تراهاها أو تداولها أو سهولة القضايا أو الذون على العرائض بالنظر إلى

 معالاتاا نظرا الستقرار فقه القضاء برأااا

املحامي قد بذل العناية الالزمة  أن، إذا ما تبين له  ركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسمليمـن 

القضية املتعهد هاا ودرجة ترعباا، أن يسند له منحة تـميلية تقّدر من  إليوحقق نتائو إيجابية بالنظر 

وذلك بعد استـمال جميع أطوار التقاض ي.  يتّم عرض مرروع  قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين

مسبقا على اللانة املختّصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن  امللحق

 خل هذه املنحة ضمن السقف املحّدد للمحامي.تد

 

 : عقد تأمين عن املسؤولّية املدنّية وامللنّية:4الفصل 

املفعول في  ملسرؤولية املدنية واملهنية، سار  يتعين على املحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 تاريخ إبرام العقد وقبل الرروع في أ  قضّية. 

كما يجب على املحامي أو شركة املحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم 

د هاا وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم  ق بآخر قضية ُمتَعه 
ّ
بالحـم املتعل

 بمقتض ى ملحق في الغرض عند االقتضاء. إضافتاا

ن انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحـم آلخر قضّية تعّهد هاا املحامي وعسر  عقد التأمين إلى حي

 أو شركة املحاماة املعني)ة(.

ق بآخر قضية يتعهد هاا 
ّ
ويصبح عقد التأمين ال يا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحـم املتعل

 املحامي أو شركة املحاماة املعني)ة(.

قبل انقضاء  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسلتأمين املعنّية من قبل وإذا تم إعالم شركة ا 

لة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوف أو بأية وسيلة 
ّ
الجل املذكور أعاله وذلك بمقتض ى رسالة معل

( أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن املحامي أو شركة املحاماة املعني)ة( لم يف )لم تف

عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين  انقضاءبالتزاماته)ها( التعاقدّية، يتم االعتراض على 

مها 
ّ
 برهادة في الغرض يسل

ّ
 .مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسال يا إال

 

  : االلتزامات املوضوعة على كاهل الليكل العمومي :  5الفصل 

يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف املالئمة إلنجاز املحامي ملهّمته. ولهذا الغرض، يتولى بصفة  -أ

خاصة توفير كل أصول مرؤيدات القضايا التي تطلب من املحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف 

م ممض ى من املحامي. كما يضّمن امللف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص 
ّ
مقابل وصل تسل

 .مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروست امللف وطلبات معطيا
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تمـين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف املحـمة أو الهيئة أو الهيكل  -ب

 املعني قبل موعد الالسة، أو االجتماع، بأسبوع على القل.

 ار نيابة الهيكل العمومي.عدم نرر أو توزعع تقارير املحامي واملرؤيدات التي قّدمها في إط -ت

كرف املعطيات املالّية واملرؤيدات العلمّية  ركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسملال يمـن  -ث

قة باملحامي أو برركة املحاماة املتعاقد معه طبق أحكام الفقرة الولى من الفصل 
ّ
من  15املتعل

ق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   28املرؤّر  في 2014لسنة  764المر عدد 
ّ
املتعل

املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسـرية 

 والتعديلية والتحـيمية.

 : االلتزامات املوضوعة على كاهل املحامي أو الشركة امللنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 يلي:يلتزم املحامي أو شركة املحاماة بما 

قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية املستوجبة وفي صورة الرفض  ير املبرر  -

املراركة في عقود اإلنابات التي تنظمها يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسر عقد النيابة ولحرمانه من 

الذ  بقي دون رّد  رفضه بقبوله املهّمة تاريخ( تحشسب من 02الهياكل العمومية ملّدة سنتين ) كّل 

 ( أيام عمل.10ملّدة تجاوزت عررة )

وفي هذه الحالة يقّدم املرتر  العمومي تقريرا في الغرض إلى اللانة املختّصة ملتابعة ومراقبة نيابة 

املحامين يتضّمن مقترح حرمان املحامي أو شركة املحاماة من املراركة في طلبات العروض. وتتخذ 

 لرأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. اللانة قرارها في هذا ا

بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام املحاكم أو الهيئات  -

 القضائّية.

حضور كل الالسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم الهيكل العمومي كتابيا  -

 أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عناا من الاهة املتعّهدة.بمآلها في أجل أقصاه ثالثة 

حضور االجتماعات املخّصصة للنظر في املسائل املتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة امللفات  -

 التي وقع تكليفه هاا قصد إبداء رأيه فياا أو إحاطة الهيكل العمومي فياا.

 ولهذا الغرض،

دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد  الحروق البليغة ببن عروس مركز اإلصابات و يتولى  

 اإللـتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حّيز زمني معقول.
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م، من مرروع العريضة قبل  ،مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروستمـين  -
ّ
مقابل وصل تسل

 مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسإمضا اا حتى تبد  رأياا فياا. وفي صورة عدم إبداء 

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أرمعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة 

 إلجراءات التي يقتضياا القانون ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة ا
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل

 يتّم خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية:

 تحويل إلى الحساب الاار  لصاحب العقد -

 يتولى الخالص:

 .ركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسملاإلدارة املالّية  -

 : شروط الخالص 8الفصل 

 :الحسابدفع قسط أّول على   1.8

من أتعاب القضّية املتعّهد هاا بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز للهيكل العمومي  %10تسند نسبة  

 هذا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به. منح صاحب العقد

 تقديم مذكرة األتعاب: -2.8

بمذكرة خالص  البليغة ببن عروس ركز اإلصابات و الحروقمليتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته 

 أتعاب.

 :1تسديد املستحقات-   3.8

من نسخة من شهادة في خالص معاليم  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسيتّم تمـين  -

وما يفيد سالمة  والتقاعد للمحامين الحيطة الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق 

 .التعابوذلك وجوبا قبل خالص مسرؤوليته املدنّية وضعّيته الابائّية و قيامه بتأمين 

( يوما من تاريخ 45يتّم إصدار المر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأرمعون ) -

 .مستوفية الرروط ومعد التصريح الحـم مذكرة التعابإستالم 

يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحشسب ابتداء من اليوم الذ  يلي وفي خالف ذلك  

 انتااء الجل املذكورة أعاله،

                                                 

1
على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة العقد قبل اإلعالن عن المنافسة  مشروع يكل العمومي التنصيص صلبهيمكن لل

 لى تجميع اإلنابات.اللجوء إ
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أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروستحمل على       

 اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة امللـية العقارية.

قة باإلنابات خارج مجال  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسكما يتحّمل  
ّ
مصاريف التنقل املتعل

عندما تتجاوز مسافة  التي حيع عّينت محّل مخابر ام منطقة تونس الـبرى أو خارج مراكز الواليات

في حدود حاالت التنقل الفعلّية كلم  30لهذا الغرض  أو أعضاء شركة املحاماةالتنقل التي يقطعها املحامي 

 اإلنابة وذلك طبقا للتعريفة 
ّ
والثابتة للمحامي، شخصّيا، أو لعضاء شركة املحاماة املتعّهدين بملف

 .2016أفريل  22بالتجارة املرؤر  في  والوزير املكلفاملنصوص علياا بالقرار املرترك بين وزير العدل 

 التنّقل للخ اقتضتوإذا ما 
ّ
ارج، يتـّفل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنّقل واإلقامة ضرورة امللف

 حصرّيا في حدود أّيام املهّمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

قة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع مرروع 
ّ
وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية املتعل

وذلك  764من المر عدد  07نظار اللانة املحدثة بالفصل ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أ

 من هذا العقد املتعلق بالتعاب. 03بصرف النظر عن الفصل عدد 

ه وفي صورة تسبقه املصاريف من قبل املحامي أو شركة املحاماة، يتولى الهيكل العمومي خالصها على 
ّ
 أن
ّ
إال

مة من 
ّ
املعنيين القائمين بالعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر أساس فواتير مثبتة لهذه العمال مسل

 التثبت من القيام باملهمة على أساس قاعدة العمل املنجز.
 

 : مّدة العقد : 9الفصل 
 

 .تضبط مّدة العقد بتثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين

يتم تعيين محامي أو شركة مهنّية للمحاماة من  وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتااء مّدة العقد ولم

فيتولى صاحب العقد  قبل اللانة املختّصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية املهنّية وذلك إلى حين انتااء طورها الاار ، دون سواه والتصريح 

 بالحـم.

 تنفيذ العقد ::  10الفصل 

يجب على املحامي أن يلتزم بشنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمـن بأ  حال من الحوال للهيكل 

أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت  11العمومي تغيير املحامي اال في الصورة املنصوص علياا بالفصل 

 دون قيام صاحب العقد بشنفيذ التزاماته.

ي املحامي إعالم الهيكل العمومي بذلك كتابيا وال يمـنه مناولة النيابة إلى أ  و في هذه الصورة يجب عل

 محام أخر.

أو حدوث  11بخالف الحاالت املنصوص علياا بالفصل  و في صورة تخلي املحامي )صاحب العقد(

مانا تعيين محام )ين( أخر ض هادف املستوجبةيّتخذ الهيكل العمومي اإلجراءات  أمر طارئ أو قوة قاهرة
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 764من المر  5عن املهّمة تطبيقا للفصل  ن()ق العام عوضا عن املحامي املتخليالستمرارية سير املرف

 .2014لسنة 

ة الولى من الفصل السادس في هذه الصورة الخيرة كما يجب على الهيكل 
ّ
العمومي تطبيق املط

 لهذا العقد.

 :العقد :فسخ 11الفصل 

 ، تفسر هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخيرة والفصل 

 وفاة املحامي أو حل الرركة املهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم املباشرة. -

عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي هذه الصورة يوجه له الهيكل العمومي تنبياا  -

بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فياا إلى القيام بالتزاماته في أجل محّدد ال يقّل عن عررة 

حروق البليغة مركز اإلصابات و الأيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا الجل، يمـن 

ة الولى من الفصل السادس لهذا العقد.و  فسر العقد ببن عروس
ّ
 تطبيق املط

إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار  ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة بإذا ثبت لدى  -

في التقاض ي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة  ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة بحق 

 .بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازهالغير 

ويتولى املحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابّيا من قبل 

 الليكل العمومي.
 

 :21الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات  ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة بفي صورة قرار 

قانونّية أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضّية ال زالت جارية، ففي هذه الحالة،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة 

من املرسوم  40التي تحشسب طبق أحكام الفصل الثالع من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

ق بشنظيم مهنة املحاماة. 2011أوت  20املرؤّر  في  2011لسنة  79عدد 
ّ
 واملتعل

 :الحفاظ على السرية31الفصل 

يخضع الطرفان لكل االلتزامات العامة  و يـشس ي كامل العقد صبغة السرية من حيع شروط التنفيذ

 املتعلقة باملحافظة على السرية.

 :النزاهة41الفصل 

الطرف الول لألحكام الشررععية يخضع كل املتدخلين مهما كانت صفتام في تنفيذ هذا العقد لحساب 

 .والترتيبية املتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب املصالح

  :  فّض النزاعات: 51الفصل 
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في حالة نروب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، املساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى 

انة املحّدثة بمقتض ى الفصل ) ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة بأوال 
ّ
( من المر 7مكاتبة الل

ق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة  2014جانفي   28مرؤّر  في  2014لسنة  764عدد 
ّ
املتعل

الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسـرية والتعديلية والتحـيمية دون 

 لحّية أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.سواها القتراح تسوية ص

ل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الالسة لفض النزاع املعروض علياا 
ّ
وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممث

 بالحسنى.  

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللانة بمـتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف ودّيا، فيمـن 

 اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى املحـمة املختّصة.ملواصلة  للطرف الكثر حرصا
 

  : مصتاريف التسجيل : 61الفصل 

 .أو شركة املحاماة تحمل مصاريف الشسايل على املحامي

 :: صحة العقد71الفصل 

اإلصابات و الحروق  ملركز  الرئيس املدير العام إمضائه من قبل ال يكون هذا العقد نافذا إال بعد       

 ن عروسبالبليغة ب

 

 : محّل املختابرة:81الفصل 

ه يمـن لحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى 
ّ
عّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه املذكور أعاله.  ير أن

 عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوف للطرف اآلخر أو كذلك 
 

 .................................. في ........................بت...... حتتّرر 

 

 اإلمضتتاءات  

 

 املحتتتتتتتتتامي                                    املدير العام                          

 أو                                                                                    ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة ب 

 جمع املحامينت                                                                                                                                                                        

 أو                                                               

 شركةال                                                                                                                                                                               

 

 
 


