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ل� الع�وضم�ض�ع  :األّول   الف�ل 

لل�"اماة، م% ب&%   مه#�ة م"اٍم م�اش� أو ش��ة  14اخ��ار ی��ّ�ل م�ض�ع �ل
 الع�وض في 
واله�اكل الف��6ة (م�اك3    % ال�ه#ي ال��ن�1ة لل��0/ ة  ال��ال  #�ا-ةال��ّس�&% -,+ول ال�"ام&%، ل

  (ها) وال+فاع ع#ه  (ها)في حقه   القان�نّ�ة  ,��ع اإلج�اءات-  وال:�امال,هات)  ال��0/% ال�ه#ي في  
    .ال,ارP بها الع�ل  ام ال��N/�Oةـ األحK  تق��Fهل+I ال�"اكH وسائ� اله&Gات القFائ�ة وفD ما  

  و/Wّ&% عق+ ال#�ا-ة ب+قة ال"ق�ق واالل�3امات ال�"��لة على ال�Sف&% ال��عاق+ی%. 
  

  : ش�و� ال��ار�ة  2الف�ل 
  

  : في �ل
 الع�وض K�X% ال�Oار�ة
-  :I+لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&% ل   

  
 ال�عق&

  في تار/خ ص+ور �ل
 الع�وض 
  و/أو 

�ات ال�ه#�ة لل�"اماة -�Oلل 

ال ت,�ز مOار�ة ال�"ام&% أو الbی% تعّ�ض�ا لإلXقاف ع% ال��اش�ة -�ق�Fى ق�ار تأدیWي -ات  
ال�"�Kة ال�kّ�lة خالل ال�الث س#�ات ال�ي أو م"ّلى -ال#فاذ العاجل ما لH ی�Hّ إلغاؤه م% قWل  

  .1س�قm ال�ار/خ األقkى لق�Wل الع�وض 
ك�ا ال K�X% مOار�ة ال�"ام&% ال��ج�دی% في إح+I حاالت ال�#ع ال�#�kص عل&ها -ال��O/ع  
-العالقة   ال��ت�Sة  ال�kالح  تFارب   
W1- ت#Oأ  ال�ي   qتل أو  الع�ل  بها   Pال,ار  
وال��ات&
ال��اش�ة ب&% ال�"امي ورئ�s اله�Kل الع��مي أو -أح+ أعFاء �rاكل ال1�ّ&&� أو ال�+اولة أو  

 
�ة ال�ه#�ة لل�"اماةال��mWّ م%    إن 1�Oة القان�ن�ة لل�"امي أو ال�Nل الع��مي  ال�ضKالت اله���Oل,#ة   ال ی+خل ض�% م) 

-اله&Gة العل�ا    لّل,#ة ال�kّ�lة ل��اx�ة وم�ا-عة ن�ا-ة ال�"ام&%wن�ا ی#+رج ض�% صالح�ات او للغ�ض)،  الف�ز ال�"+ثة  الف�ح و 
م%    16لفkل  ا  ألحKامللSل
 الع��مي -ال�D&1# مع اله&Gة ال��#�ة أو رئ�s الف�ع ال,ه�P ال�yّ�l، ع#+ االق�Fاء، ��قا  

ال��عّلF- D�~ ش�و{ وwج�اءات ت0ل�| ال�"ام&% ب#�ا-ة اله�اكل  2014 جانفي �28}ّرخ في ال 2014ل1#ة  764ع+د  األم�
 .الع��م�ة ل+I ال�"اكH واله&Gات القFائ�ة واإلدار/ة والع�K1/ة وال�ع+یل�ة وال�"���Kة
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�ة ال�ه#ّ�ة لل�"ام&% ق+ قWل أPّ دع�I ضّ+ جهة    تلq ال�ي�Oاء الFن ف&ها ال�"امي أو أع�KX
  م% م�س�م ال�"اماة.  32او اP مانع اخ� على مع#ى الفkل   تع�ل ل+یها

�ة  :3الف�ل ��  ال��ار�ة �

 1 اتفا�xة ال�Oاكةفي إ�ار  و  أم#ف�دا   �ل
 الع�وضK�X% لل�"امي ال��اش� ال�Oار�ة في  
  ش��ة مه#�ة لل�"اماة تFlع لل��O/ع ال,ارP -ه الع�ل. ض�% أو 

  إلى ح�   
ل� الع�وض ت�ز%ع  :4الف�ل 
      ی�0ّ�ن �ل
 الع�وض م%:

 .  2أق1ا{ 07

 القسط
عدد 

 المحامين 
 الترسيم

محل  
 المخابرة

 الواليات 

لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&%   04 01
ش��ة مه#�ة لل�"اماة  و /ل+I ال�عق&
 أو  

ت�نs وأر/انة وم#��ة و�%   تونس الكبرى 
 ع�وس ونابل وزغ�ان و�#3رت 

لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&%   02 02
 ل+I ال�عق&
 أو/وش��ة مه#�ة لل�"اماة 

جندوبة  /الكاف   باجة وجندوبة والكاف وسليانة  

لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&%   02 03
 I+ة مه#�ة لل�"اماة ل�ال�عق&
 أو/وش�  

  /سوسة 
 المنستير 

سوسة والمنستير ومهدية  
 والقيروان 

لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&%   02 04
 ل+I ال�عق&
 أو/وش��ة مه#�ة لل�"اماة 

 صفاقس وسيدي  صفاقس 
بوزيد    

لل�"ام&% ال��س�&% -,+ول ال�"ام&%    02 05
 ل+I ال�عق&
 أو/وش��ة مه#�ة لل�"اماة 

قابس  /قفصة   وقبلي وقفصة وتوزر  قابس  

06 01  Hاف ول#Gلل�"ام&% ال��س�&% -االس�
س#�ات  5ت�,اوز مّ+ة ت�س��ه -االس�G#اف   

  مدنين وتطاوين  مدنين 

07 01  Hاف ول#Gلل�"ام&% ال��س�&% -االس�
س#�ات  5مّ+ة ت�س��ه -االس�G#اف ت�,اوز   

  القصرين  القصرين 

 
1

اتفاقية تفاهم بين محاميين او    فيها بشراكة بغرض المشاركة ووضع جميع امكانياتهم   أكثريقصد بتلك االتفاقية  يلتزمون 
على وثائق   باإلمضاءالخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم وحقوقهم بدقة ومن هو مكلف    إلسداءالمهنية  

 من الهيئة الوطنية للمحامين.العروض والصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها 

2
 بين محام واحد أو شركة مهنية للمحاماة والهيكل العمومي المعني.  عقد صفقةيتم إبرام  
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  : : س(� ملف 
ل� الع�وض  5الف�ل 
الع��م�ة   -الkفقات  الlاص  ال�اب  ال�Oو{ م,انا م% م�قع  ت"�&ل ��اس  ال���شح  و/��لى 

)www.marchespublics.gov.tn(    �&تع� Hاالس��ارة اإلل��0ون�ة ال��ج�دة للغ�ض  -ع+ أن ی�
��ر. bعلى ال��قع ال�   
 أوم% م�قع اله&Gة ال��#�ة لل�"ام&%    ��اس ال�Oو{  ��ا K�X% س"

ع#+ االق�Fاء. و�اإلضافة إلى   www.atfp.tnال��الة ال��ن�1ة لل��0/% ال�ه#ي  م�قع واب  
م%   م�اش�ة  ال�Oو{  ��اس   
ت1"  ،qلل��0/%  ذل ال��ن�1ة  ال�Oاءات ال�ه#ي  ال��الة    إدارة 

  مقابل.  ب+ون ت�نs)  -الSابD ال1ادس–نهج ل&�Wا  21الkفقات (و
  ضصل�ح�ة الع�و : 6الف�ل 

ال�Oار  مل3م kX�ح  ��ن & ّ�,�-  Hع�وضه- تق+�Xها%  )  ای�م  120(  ای�م  وع�Oون   مGةل�+ة    د 
  �"+د لق�Wل الع�وض. ال األقkى لل�ار/خم% ال&�م ال��الي  اب�+اء

  ال?�ض�(ات ومالح, ملف 
ل� الع�وض: :7الف�ل 
��اب�ا إFXاحات في أجل أقkاه  
) أXام م% تار/خ ن�O  10ع�Oة (K�X% ل0ل مOارك أن SXل

  اإلعالن ع% �ل
 الع�وض.  
وال��ض�"ات   اإلجا-ات   %�ّFی� االق�Fاء،  ع#+  الع�وض،   
�ل ل�لف   D"مل إع+اد   Hّ�/و
ال��kلة -ال�الح�ات واالس�ف1ارات ال�ي SXلWها ال���ش"�ن، و/�جه إلى ج��ع ساحWي ��اس  

ی�,اوز   قWل 05خ�1ة (ال�Oو{ في أجل ال  أXام  الع�وض    )  لق�Wل  ال�"+د  ال�ار/خ األقkى 
االس��ارة   في   %&ّWال� لل�"اماة  ال�ه#�ة  �ة �Oلل أو  لل�"امي  اإلل��0وني   +/�Wال  �Wع  qوذل

الفkل   ال�ان�ة م%  -الفق�ة  إل&ها  ال�Oار  ال�Oو{  �ّ�اس  
ع+د  م% األم�    4اإلل��0ون�ة ل1"
في  ال  2014ل1#ة    764 ش  2014جانفي    �28}ّرخ   ~�F-  Dت0ل�|  ال��عّل وwج�اءات  �و{ 

ال�"ام&% ب#�ا-ة اله�اكل الع��م�ة ل+I ال�"اكH واله&Gات القFائ�ة واإلدار/ة والع�K1/ة وال�ع+یل�ة  
  . وال�"���Kة

ال�ع�Sات ال��0&لّ�ة إلى ال���ش"&% الbی%    ع#+ االق�Fاء،  ال�ه#ي  ال��الة ال��ن�1ة لل��0/%  �ّجهت 
) قWل  10
 الع�وض في أجل أدناه ع�Oة (س"�Wا ��اس ال�Oو{ قk+ م3/+ ت�ض�ح ملف �ل

على أال ت�s هbه ال�ع�Sات ال��0&ل�ة    �ق+HX الع�وضلآخ� أجل  ان�هاء أجل تق+HX الع�وض قWل  
  -الlاص�ات وال�عای&� الف#�ة وال,�ه�/ة. 
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  ال�ال�ة:  تال/�انا  :8الف�ل 
الkفقات   ب�#��Hال��ات&
 ال��عّلقة    �F&هاقت ال�ي    ال�ال�ة  ال�Fانات  تق+HX  ال�Oار��ن م%Xعفى  

  . الع��مّ�ة
  ال��و�:ال7ع6 في ��اس  :9الف�ل 

الW#�د ال��F#ة -�Kاسات ال�Oو{ مlالفة    �Wارك م"��ل اع�Oل0ل م %K�X ال�اردة لألحKام 
  م% نفs األم�  07الل,#ة ال�"+ثة -الفkل  ی��لH ل+I    أن  2014ل1#ة    764-األم� ع+د  

  الالزمةت وم+ع�ا -ال�}/+ات  االخالالفقا ب�ق�/� مفkل یW&% ��ه  ب�ق+HX مSل
 في الغ�ض م� 
  األجل ع% �ل
 الع�وض و/lف� هbا    اإلعالنم% تار/خ    ) أXام10(في أجل أقkاه ع�Oة  

  ) أXام. 10( ةع�O - ال�ي X"+د ف&ها أجل ق�Wل الع�وض   ال"االتفي  ) أXام5(إلى خ�1ة  
الع��مي ال�ع#ي -�S/قة    اله�Kلنl1ة م% الع�/Fة إلى    Hلها -ال��لو��ّ,�د ت�ّص   الل,#ة ت"&ل   

  . تعSي تار/lا ثاب�ا
  %K�Xلل,#ة    D&ال�ع�وض عل&ها أن تأذن ب�عل Hأن ال��لO- اذ ق�ارهاlل اتWح�ى    اإلج�اءاتق

  .الmW نهائ�ا إذا �ان ال�Sل
 قائ�ا على أس�اب ج+Xة في �اه�ها

  blة وم�ا-عة ن�ا-ة  ت��xــ�ة   ال�"ام&%ل,#ة م�ا ــاه عOـــــ ع�ل م%   أXام  )10(ق�ارها في أجل أقkـــــ
 واإلFXـــــــاحاتم�فقة -,��ع ال�ثائD  ال�ه#ي  ال��الة ال��ن1ـــــــ�ة لل��0/%  تار/خ ت�صـــــــلها -إجا-ة  

  D&ی�فع ق�ار تعل qل��ة وفي ��اب ذلSاإلج�اءاتال�.  


�%قة تق809 الع�وض :10الف�ل    

  ی�H تق+HX الع�وض على م�حلة واح+ة.  

م% هbا ال0ّ�اس    )FXُ)11ـ�َّ% الع�ض الف#ي وال�ثائD اإلدارّ/ة وج��ع م}/+اتها ال�Wّ&#ة -الفkـل  

 عل�ه 6�ارة: "ال �K/و H�lX م&% ی+رجان في ��ف ثال� خارجي��lـل&% ومkفي ��ف&% م#ف

م�علD ب�0ل�|    2024-2023-�2022ات ل1ـــــــــــــ#   م"اماة  X01/2022ف�ح �ل
 ع�وض ع+د
  ".ال�ه#ي  ال��الة ال��ن�1ة لل��0/%  م"ام&% إلنا-ة  

ه ال��وف ال�"��/ــة على الع�وض الف#�ــة وال�ثــائD اإلدار/ــة وج��ع ال�}/ــ+ات ع% ��/D    ت�جــّ
ــ�~   
 الFـــ�Kــ�ة إلى م ــّلH م�اشـــ ــ�/ع أو ت1ـــ ــ�ل أو ع% ��/D ال�W/+ ال1ـــ ــ��ن ال�صـــ ال�W/+ مFـــ
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  مقابل وصل إی+اع.  ال�ه#ي  ل��الة ال��ن�1ة لل��0/%  ال���P3 ال�ا-ع لـ 


 الF�~ ال�عّ&% للغ�ض ثHّ وفي م�حلة  �Kت1ّ,ل في ثان�ة  ت1ّ,ل ال��وف ع#+ ت1ّل�ها في م
ال+ف�� الlاص -ق�Wل الع�وض ح1ـــــــــــــ
 تار/خ وصـــــــــــــ�لها و/,
 أن ت�قى م��lمة إلى م�ع+  

  ف�"ها.

  Xقkى آلّ�ا:  

�ّل ع�ض ورد -ع+ اآلجال. *  

  كل ع�ض لH ی�Fّ�% وث�قة ال�عه+.* 

 م% األس�اب ال�Sال�ة ب�ع�/�Wس Pّأل Hاء ع�وضهkإق Hّی% تbال %&�  . وال K�X% لل�Oار


 أن ت"ّ�ر  ,X  اس�K- قا لل#�اذج ال�ل"قة�وث�قة ال�عه+ � qا في ذل�- �W"املها -الK- الع�وض
 ال�Oو{.

  ال�ثائ, ال�;ّ�نة للع�ض::  11 الف�ل

 أن P��"X ال��ف ال��Fّ�% للع�ض ,X ال� Dال�ال�ة:  ثائ  

غير  قصاء العرض  إل  موجباعند فتح العروض    1عدم تقديم الملحق رقم    يمثّل  مالحظة:
باستكمال   المعنيين  (ين)  العارض  تطالب  أن  اإلدارّية  الوثائق  لبقّية  بالنسبة  للجنة  يمكن  أّنه 
  وثائقهم في أجل معّين. وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة. 

  العمليات المطلوبة   بيان الوثيقة 

  االدارية   الوثائق 

 خ�H وwمFاء ال�Oارك على �ّل صف"ة مع ب�ان ال�ار/خ.و  5إلى  1تع�&� ال�الحD م%  

  العروض:   تقييم في    المعتمدة   الفنّية   الوثائق 

في آخ� ال�ث�قة مع    وخ��ها ال�Fـــــ�#&% -�Kاس الOـــــ�و{ وwمFـــــاؤها 11إلى  6تع�&� ال�الحD م%  
  ب�ان ال�ار/خ وتق+HX ال�}/+ات ع#+ اإلق�Fاء.

ال��اشـ� أو م,�ع ال�"ام&% ال��اشـ�/%    ل�"اميمFـاء وخ�H مOـ�وع عق+ ال#�ا-ة ال�3مع إب�امه ب&% اا
م% جهة ثان�ة مع ب�ان  ال�ه#ي  ال��ن1ــــــــــــ�ة لل��0/%   ال��الةو اة م% جهة،  لOــــــــــــ��ة ال�ه#ّ�ة لل�"اماأو  

  ال�ار/خ.
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  ف?ح ال�bوف:: 12الف�ل  

  I+ل لل��0/%  ت"+ث  ال��ن�1ة  ی�H  ال�ه#ي  ال��الة  الع�وض   H�&وتق -ف�ح  ل,#ة خاصة 
م%   -�ق�ر  العام  تع&&#ها  لل��0/%  لال�+ی�  ال��ن�1ة  �ل
  ال�ه#ي  ل��الة  ع%  اإلعالن  قWل 

  الع�وض. 

وتعق+ جل1ة ف�ح الع�وض في ال�ار/خ وال�Kان ال�"ّ+دْی% ب#y إعالن ال+ع�ة إلى ال�#اف1ة لف�ح  
  دار/ة والف#�ة. ال�"��/ة على ال�ثائD اإلال��وف الlارج�ة وال��وف 

  وت�0ن جل1ة ف�ح ال��وف عل#�ة إال في ال"االت االس��#ائ�ة ال��Wرة. 

   
Wسـ Pّال�+ّخل في سـ&� أع�ال الل,#ة أل- %&�ال 1Xـ�ح لل"اضـ�/% ال�Oـار
ــهH أو   ل لهH �ل
 ت�K&#هH م% تع+یل ع�وضـــــــ َّ�lX ا ال��ــ�اب.  م% األســـــــ

  إدخال أPّ إضافات عل&ها. 
 .ل الع�وض�Wال تف�ح إّال الع�وض ال�اردة في اآلجال القان�ن�ة ال�"ّ+دة لق  

ل - الف�ح ��قا  ل�ار/خ ق�Wل الع�وض ی�Hّ ال�Oوع في ع�لّ�ة  -ف�ح    ل�1ل1ل ال3م#ي   qوذل
 ال��ف الlارجي للع�ض وال��mWّ م% وج�د �ّل ال�ثائD اإلدارّ/ة ال�Sل��ة. 

-   Dال�ثائ ب�ج�د  ال��k/ح  على  واالق�kار  الفّ#ي  الع�ض  على   P��"ال� ال��ف  ف�ح 
  ال�Sل��ة دون تع+ادها.

  : ضFG آجال وص�غ ال�ج�ع في تق809 ال?�ش(ات:  13الف�ل 

ــل   ��ابّي، مقابل وصـــــ 
ــ"�ه -Sل "ه في �ل
 ع�وض أن 1Xـــــ ــّ K�X% لل�"امي الPb قّ+م ت�شـــــ
أو ع% ��/D ال�W/+ مع اإلعالم  ال�ه#ي  ال��الة ال��ن1ـــــــــ�ة لل��0/%  ت1ـــــــــل�X ،Hقّ+م م�اشـــــــــ�ة إلى 

ق�Wل الع�وض ال�عل% عل�ه م%  ) ی�ما م% تار/خ آخ� أجل ل10-الWل�غ في أجل أقkــاه عOــ�ة (
  .ال�ه#يال��الة ال��ن�1ة لل��0/%  قWل  

  و�انقFاء هbا األجل، ت}خb -ع&% االع��ار ع�وضهH في أع�ال ال�ق&�H، و/�ق�ا مل3م&% بها. 
Xقّ+مه   -�Sل
 معلل  ��ر إال bال� انقFاء األجل  -ع+  الع�ض   qذل 
أّنه ال K�X% س" غ&� 

به+ف   2014ل1#ة    764م% األم�    07عل&ها -الفkل    ال���ّشح لل,#ة ال�kّ�lة ال�#�kص
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  إ�ارال�"ام�ن ال��عه+ون في  ال��افقة عل�ه. وفي ص�رة ت�اجع ال�"امي أو ش��ة ال�"اماة أو  
  ال�Oار�ة في �ل�ات الع�وض ال�ي ت#��ها �لّ اتفاق ش�اكة و�ع+ إت�ام ع�ل�ة الف�ح، X"�م م%  

) س#�&%  ل�ّ+ة  الع��م�ة  -ع+  02اله�اكل  ال�0ابي  ت�اجعه  تار/خ  ال"الة، م%   
ت"�1
، ح1  (
ع+م ال�ّد م% ��فه على تاريخ  األجل ال�"ّ+د لbلq في الفق�ة األولى م% هbا الفkل أو م%  

الPb -قي دون رّد ل�ّ+ة ت,اوزت  ال�ه#ي  ال��الة ال��ن�1ة لل��0/%  إعالمه -ق�Wله ال#هائي م% قWل  
  صل�ح�ة ع�ضه. ) أXام ع�ل ما لH ت#ق� م+ة10(ع�Oة 
  تق@�8 الع�وض :14 الف�ل

  م% هbا ال0ّ�اس،  12-ع+ ف�ح الع�وض م% قWل الّل,#ة الlاّصة ال�Oار إل&ها -الفkل 

  وج��ا:  الل,#ة  تقkى

الع�وض ال�ي لH ت�Fّ�% إح+I ال�الحD ال���1ج
 تع�&�ها م% قWل العارض به+ف   -
 .اع��ادها لل�ق&�H الف#ي

 معل�مات خا�Gة أو وثائD ثmW أنها م3ّورة.كل ع�ض تFّ�% ت�k/"ات أو   -

الع�وض ال�ي ی��ّلى أح+ ال�Oار�&% ف&ها تق+HX أك�� م% ع�ض واح+ في نفs الkفقة   -
 س�اء في إ�ار ف�دP أو م,ّ�ع. 

  %&�K�X%، ع#+ االق�Fاء، لل,#ة الlاّصة -ف�ح ال��وف وتق&��ها أن ت+ع� ��ابّ�ا ال�Oار
الbی% لX Hقّ+م�ا ال�}/+ات ال�Sل��ة في ملف �ل
 الع�وض إلى إت�ام ملفاتهH في أجل  

أXّام ع�ل م% تار/خ جل1ة ف�ح ال��وف وذلq ع% ��/D ال�W/+ ال�1/ع   07ال ی�,اوز  
K�- م�اش�ة  -إی+اعها  ض�~  أو   
لل��0/%  � ال��ن�1ة  تقkى  ال�ه#ي  ال��الة  ال  ح�ى 

في   تغ&&�  إلى   qذل  Pی}د وأال   %&�ال�Oار ب&%  ال�1اواة  مW+أ  اح��ام   }�O-  Hع�وضه
  م"��اها. 

ال�الي:   -الع#�ان  االل��0وني   +/�Wال  D/�� ع%   Dال�ثائ ت�سل  أن   %K�X ك�ا 
lfa.benmesbeh@takwin.atfp.tno    
�K�- الحقا،  األص�ل،  ت�دع  ان  على 

اإلرسال   تار/خ  ال"الة  هbه  في  و/ع��+  ال�1/ع.   +/�Wال  D/�� %ارسالها ع او   ~�Fال
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 االل��0وني. 

ــأنهH عق��ات تأدیWّ�ة، فإنّ  ــ+رت في شــ ــ�ص ال�"ام&% الbی% صــ ــ��عادهH  و�klــ ال ی�Hّ إال    اســ
   28م}ّرخ في   2014ل1ــــ#ة   764-عة ال�"+ثة -�ق�Fــــى األم� ع+د م% قWل ل,#ة ال��اx�ة وال��ا

ــ�~ شــــ�و{ وwج�اءات ت0ل�| ال�"ام&% ب#�ا-ة  اله�اكل الع��م�ة ل+I   2014جانفي   ی�علF- Dــ
ال�"اكH ، -ع+ ال��mWّ ب+ّقة في وضــــــــــــــNّ�اتهH ال�ه#�ة -ال�#1ــــــــــــــ&D مع اله&Gة ال��#�ة لل�"ام&%  

  .2014جانفي   28م}ّرخ في  2014ل1#ة  764م% األم� ع+د   15ت�WSقا ل�ق��Fات الفkل 
  : إح+I ال�#ه,�ات ال�ال�ة الع�وض وت�ت&Wها ح�k/ا وفقا تق&�H ت��ّلى هbه الل,#ة ع�لّ�ة و 

1 . 1 الع�وض4  8�تق@ �ة ّHهJم م(ام    ال�?عّلقة   :  مMإخ?�ار    :  �Q?غ@� 
   خ��ار م"ام او ش��ة مه#�ة لل�"اماة غ&� م�kklةال �ّ/ة ال�ال�ة  kتع��+ ال�عای&� ال"  -أ  

  الع9د األق�ى ال�9JY  معای@� الف�ز   الع9د 

1    %&� ال�,��ة  العامة  لل�"امي أو ألعFـاء الOـ��ة ال�ه#ّ�ة لل�"ام&% ال��سـّ
 I+ل 
  ال�عق&

  نقSة   60

  نقSة   30  الس��0ال ال�Wlة وال��0/%ال�}هالت العل�ّ�ة لل�"امي   2

ة لــ+I ال�"ــاكH خالل ال�الث   3 ت,��ــة ال�"ــامي في ن�ــا-ــة اله�ــاكــل الع��م�ــّ
  س#�ات األخ&�ة

  نقSة   10

  نق7ة  100  ال��Hــــــ�ع العـــــام

  : إسJاد األع9اد:  -ب
لل�(ام@6      - �ة ّJال�ه ال���ة  ألع/اء  أو  لل�(امي  العامة  لi9 ال?h�Hة 

 نق7ة):  60( ال?عق@� 

مع وج�ب ال�ق&+ -ال1قف الع+دP   �عق&
.ل-ع#�ان �ل س#ة ت�س�H -ا  نقSة  10ت#1+             
  .قkى ال�Oار إل�ه في ال,+ولاأل

قّ+م ال���شح شهادة ت�س�H م1ّل�ة م% اله&Gة تWّ&% تار/خ ت�س��ه في  Xإلث�ات ال�,�/ة العاّمة،  
 .
 -ال�عق&
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  نق7ة):  30وال?l�%6 الس?�lال ال�AQة ( ال�kّهالت العل�ّ�ة لل�(امي  -

  ال�هادة العل�ّ�ة 
شهادة د�?�راه م�حلة ثالmة أو شهادة  

 �@?Yال�اج  
شهادة ال�9?�راه في  

  القان�ن 

9JY10  5  الع9د ال�  

ل عل&ها ال�"امي ت1ـ#+ األع+اد -"1ـ
 ع+د ال+ورات   إضـافة إلى الOـهادات العل�ّ�ة ال�ي ت"kـّ
  ال��0/#ّ�ة ال�ي تلّقاها أو شارك ف&ها على ال#"� ال�الي:

ــفة آل�ة  - ــ#+ -kـــــــــــ ــارك فعل�ا أو تا-ع ب#,اح دورة ت�0/#�ة   05ت1ـــــــــــ نقا{ ل0ّل م"ام شـــــــــــ
kـــة في إ�ار دور  ال�Wlة ال�ه#ّ�ة ال�ي ت#��ها    الســـ��0الات ال��0/% ال�1ـــ��ّ� م�klـــّ

اله&Gة ال��#�ة -ال�#1ـــ&D مع ال�عه+ االعلى لل�"ام&% و/Wلغ ســـقف ال#قا{ بهbا الع#�ان 
 ).10ع�Oة (

ــ#+ نقSة واح+ة ( - ــار�ة ناج"ة في دورة ت�0/#ّ�ة قام بها م"امي في 01ت1ـــــــــ ) ل0ّل مOـــــــــ
لل�"ام&% و/Wلغ ســـــقف ال#قا{ بهbا الع#�ان خ�1ـــــة نقا{  إ�ار أنOـــــSة اله�اكل ال+ولّ�ة 

)05(1. 

إلث�ات الOــــــهائ+ العل�ّ�ة وال�Oــــــار�ة في هbه ال+ورات، Xقّ+م ال�"امي ال���شــــــح ن1ــــــlة  
  مSا-قة لألصل م% شهادة العل�ّ�ة و�bلq شهادة ال�Oار�ة في ال+ورة ال�ع#�ة.

ة ـلi9 ال�(ـ   - ّ�اـMة الهـ�اكـل الع��مـ �اك8 خالل الmالث  ت�Hـhة ال�(ـامي في نـ

 نقا�)  10سJ�ات األخ@�ة (

��مي خالل ال�الث نقا{ ل0ّل م"ام تm�ّ إناب�ه م% قWل K�rل ع  05ت1ـ#+ -kـفة آل�ة   -
 ).10سقف ال#قا{ بهbا الع#�ان ع�Oة (  و/Wلغاألخ&�ة  س#�ات 

 
ع#+ما ی�عّلD األم� ب�0ل�| م"امي -قFــــــــــاXا في الlارج م% قWل اله�اكل الع��مّ�ة، ی}خb، -اإلضــــــــــافة إلى ذلq، -ع&%   1

لل�"ام&% م+I إل�ام قام بها م"امي في إ�ار أنOـــSة اله�اكل ال+ولّ�ة    �/#ّ�ةاالع��ار ضـــ�% هbا ال��Nار الف�عي دورات ت0
ح بلغة ال�"�Kة ال�#Oـــــــــــ�رة أمامها القFـــــــــــّ�ة أو اللغة ال��ّفD عل&ها في العق+ أو ع#+ االق�Fـــــــــــاء اللغة   ال�"امي ال���شـــــــــــّ

�bلq، األخb -ع&% االع��ار إضـافة إلى هbه ال�قای�s، انFـ�اء ا ،%K�/ة اإلن,ل&3/ة. وK�ة ال�"اماة في شـ�ل�"امي أو شـ�
  مه#ّ�ة دولّ�ة ل�Kات
 م"اماة م% ع+مه.

 



11 
 

إلث�ات هbه اإلنا-ات Xقّ+م ال�"امي نl1ا م% عق�د اإلنا-ات أو االتفا�xات ال��Wمة مع  
ــاة م% قـWل اله�Kـل   اله�Kـل الع��مي أو شــــــــــــــهـادة ح1ــــــــــــــ% إنهـاء مه�ـّة ت0ل�| م�Fــــــــــــ

  الع��مي.
  نق7ة 100م6  60ال تقAل إال الع�وض ال�?(ّ�لة على الع9د الفJي األدنى  

  

�ة تق@�8 الع�وض   4.12ّHهJاف   : مJU?االسM ه��الQاّصة Mاخ?�ار م(ام ل8 ت?Hاوز م9ّة ت�س
  :سJ�ات 5

ل8 ت?Hاوز م9ّة ت�س��ه Mاالس?JUاف  م"ام  الخ��ار  �ّ/ة ال�ال�ة  kال�عای&� ال" تع��+    -أ
  :سJ�ات 5

  الع9د األق�ى ال�9JY  معای@� الف�ز   الع9د 

  نقSة   50  )س#�ات  5ل�ّ+ة  اقل م%  س�G#افم�ّسH -االلل�"امي (   ال�,��ة العامة  1

  نقSة   30  ال�}هالت العل�ّ�ة لل�"امي   2

ةت,��ــة    3 أو   %أو األشــــــــــــــlــاص ال�WSع&&  ال�"ــامي في ن�ــا-ــة اله�ــاكــل الع��م�ــّ
  ل+I ال�"اكH خالل ال�الث س#�ات األخ&�ة ال�ع#�/&% ال�lاص 

  نقSة   20

  نق7ة  100  ال��Hــــــ�ع العـــــام
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  : إسJاد األع9اد:  -ب

M 8االســـــ?JUاف    -   ســـــJ�ات)   5ل�9ّة اقل م6  ال?h�Hة العامة لل�(امي (م�ســـــّ

 نق7ة):  50(

 س�G#اف. االقH1 نقا{ -ع#�ان �ل س#ة ت�س�H -  10 ت"bف          

  نق7ة):  30وال?l�%6 الس?�lال ال�AQة (  ال�kّهالت العل�ّ�ة لل�(امي   -

شهادة د�?�راه م�حلة ثالmة أو    ال�هادة العل�ّ�ة 

 �@?Yشهادة ال�اج  

  شهادة ال�9?�راه في القان�ن 

9JY10  5  الع9د ال�  

ل عل&ها ال�"امي ت1ـ#+ األع+اد -"1ـ
 ع+د ال+ورات   إضـافة إلى الOـهادات العل�ّ�ة ال�ي ت"kـّ
  ال��0/#ّ�ة ال�ي تلّقاها أو شارك ف&ها على ال#"� ال�الي:

ــفة آل�ة  - ــ#+ -kـــــــــــ ــارك فعل�ا أو تا-ع ب#,اح دورة ت�0/#�ة   05ت1ـــــــــــ نقا{ ل0ّل م"ام شـــــــــــ
kـــة في إ�ار دورات   ال��0/% ال�1ـــ��ّ� إلســـ��0ال ال�Wlة ال�ه#ّ�ة ال�ي ت#��ها  م�klـــّ

اله&Gة ال��#�ة -ال�#1ـــ&D مع ال�عه+ االعلى لل�"ام&% و/Wلغ ســـقف ال#قا{ بهbا الع#�ان 
 ).10ع�Oة (

ــ#+ نقSة واح+ة ( - ــار�ة ناج"ة في دورة ت�0/#ّ�ة قام بها م"امي في 01ت1ـــــــــ ) ل0ّل مOـــــــــ
/Wلغ ســـــقف ال#قا{ بهbا الع#�ان خ�1ـــــة نقا{  إ�ار أنOـــــSة اله�اكل ال+ولّ�ة لل�"ام&% و 

)05(1. 

إلث�ات الOــــــهائ+ العل�ّ�ة وال�Oــــــار�ة في هbه ال+ورات، Xقّ+م ال�"امي ال���شــــــح ن1ــــــlة  

 
ع#+ما ی�عّلD األم� ب�0ل�| م"امي -قFــــــــــاXا في الlارج م% قWل اله�اكل الع��مّ�ة، ی}خb، -اإلضــــــــــافة إلى ذلq، -ع&%   1

لل�"ام&% م+I إل�ام كل ال+ولّ�ة  قام بها م"امي في إ�ار أنOـــSة اله�ا  االع��ار ضـــ�% هbا ال��Nار الف�عي دورات ت�0/#ّ�ة
  .غة ال��ّفD عل&ها في العق+ال�"امي ال���ّشح بلغة ال�"�Kة ال�#�Oرة أمامها القFّ�ة أو الل
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  مSا-قة لألصل م% شهادة العل�ّ�ة و�bلq شهادة ال�Oار�ة في ال+ورة ال�ع#�ة.
  

�ع@@تh�Hة ال�(امي في ن�اMة اله�اكل الع��مّ�ة أو األشــــQاص   -A7أو   6ال

 )ة7نق  20( ال�عJ�%@6 الQ�اص لi9 ال�(اك8 خالل الmالث سJ�ات األخ@�ة

ــDW لل�"امي ال�عه+ بها م%   ــ
 ع+د اإلنا-ات ال�ي سـ ــ�ص هbا ال��Nار ح1ـ ــ#+ األع+اد -klـ  01ت1ـ
  إلى تار/خ آخ� أجل ل�ق+HX الع�وض وذلq على ال#"� ال�W&% في ال,+ول ال��الي:  2019جانفي  

  ص�غ تق809 العّ@Jات م6 ال�kّ%9ات: -ج 

  
�ل في  ال�Oارك  ال���شح  ی�اه  ح1��ا  ال�0ل�|  رسائل  أو  اإلنا-ات  عّ&#ة  تع��+ 
�ل وث�قة الع�وض. و�kفة عامة ی��لى   HX+ة ال�"اماة تق�ت�mW إن,از الع�ل    ال�"امي أو ش�

  وال ی+خل ض�% اح�1اب ال�,��ة القFاXا ال�ي تHّ رفFها شKال. م�ض�ع اإلنا-ة 

و/�Kن ال�"امي م+ع� إلى ج�عها وت3l/#ها ح1ـــ
 ال1ـــ#�ات وح1ـــ
 ��Wع�ها -�S/قة ت"ف�  
� ال�ه#ي في أق�اص م�غ#Sة أو ل&3رّ/ة أو �bلq في وسـائل حف�   ح�اXة ال�ع�Sات الOـklـّ�ة وال1ـّ

�انات الف#ّ�ة الســ�غاللها �DW م�اصــفات ت�الءم مع     ال�1ــ�ع�لة الّ�,ه&3ات  إل��0ونّ�ة ت�اعى ف&ها الFــّ
  .ض�% ع�ضهي ال�,ال وذلq ل�ق+�Xها  ف

 وال?ق@�8:  ?حس@� أع�ال لJHة الف: 3.14

  ت�Hّ ع�لّ�ة ال�ق&�H وت�ت&
 الع�وض م% ال#اح�ة الف#ّ�ة على الّ#"� الّ�الي:

  ت��ّلى ل,#ة الف�ح وH�&ال�ق    H�&الع�وض  تق W&ــــــــاة    هاوت�تFات ال���Sعلى أســــــــاس ال�ع
ــ�ص عل&ها -�لف �ل
 الع�وض ال�+ع�مة   ــه و�:�ة ال�الحD ال�#kــــ وال�Wّ&#ة -ع�ضــــ

  
  إناMات  10و 01ما ب@6 

  20و 11ما ب@6 
  إناMة 

  إناMة   30أك�m م6   إناMة   30و 21ما ب@6 

ـــM 9JعJ�ان   الـع9د ال�Yـــــــ
  20  15  10  05  ال��اجع 
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  لل�عای&� وال�قای�s ال�عل#ة -Kّ�اس ال�Oو{.  -ال�}/+ات و��قا
  ــــــــــــاءهاFاّفة أع�تFــــــــــــّ�% الل,#ة أع�الها ب�ق�/� ل�ق&�H الع�وض م�Fــــــــــــي م% قWل 

 .اته-أس�ائهH وصف�هH وم}ش� على �افة صف" 

   الة ال��ن1ـــــــــــ�ة لل��0/%  ��لى  ت�-ع+ االن�هاء م% هbه األع�ال ت�ج�ه تق�/�    ال�ه#يال�
ن1ــــخ رق��ة) إضــــافة إلى أصــــ�ل الع�وض   7تق&�H الع�وض (ن1ــــlة أصــــلّ�ة ورxّ�ة و 

��ة تق+��Xة لSل
 الع�وض م�Fـاة م% قWلّb�- ـ"��اkن م�K/الة  ل ال�+ی� العام  و�ل�
ة لل��اx�ة وال��ا-عة -اله&Gةال�ه#ي  ال��ن1ــ�ة لل��0/%   العل�ا للSل
   إلى الّل,#ة ال�k�lــّ

ــاه   ی�ما م% تار/خ ف�ح الع�وض إلج�اء ال��اx�ة الّالزمة   20الع��مي في أجل أقkـــــــــ
 عل&ها.  

ــاـلي /ـ و  اـل�ـــــ اإلـل0ـ�ـ�وـني  اـلعـ#ـ�ان  عـلـى  ــامـال  �ـــــ اـل�ـلـف  إرســـــــــــــــــــــال  ــbا  هـــــ مـع   Pــاـل�ـ�از -ـــــ �ـKـ% 
haicop@pm.gov.tn   

  :تع@@6 ال�(امي أو ش��ة م(اماة:  15الف�ل

ة لل��ا-عة وال��اx�ة ال�"+ثة -اله&Gة العل�ا للSل
 الع��مي ��قا ألحKام   ــّ ت,�P الل,#ة ال�k�lـــ
م�اق�Wها على   2014جانفي    28وال�}ّرخ في    2014ل1ــــــــــ#ة   764م% األم� ع+د  7الفkــــــــــل  

ــ+و  وت�ت&
 الع�وض لمنا�سةا لىإ ءو للج ا اءاترإج   X6ّةرش   ن م  تتّأك+و   وشفا�یتها.  اxیتهامصــــــ
او لOــــــــــــــ�   لةلم:ب� ا  لص-غةا ال��ـالـة   قWــل  نم  ال�ع��ــ+ة  ال�ق&�H  مSــا-قــة م:ای�s  نم  تتّثبـmو   .طـه

  وتع&+ ال#�� ف&ها، ع#+ االق�Fاء.  و{رلشا  اسر�ّ   لم:تضXاتال�ه#ي  ال��ن�1ة لل��0/%  

ه ��رة ق�ار تع&&% ال�"ـامي (ی%) إلى    و�عـ+ االن�هـاء م% هـbه األع�ـال، ت�جـّbـاـلة  الل,ـ#ة ال�ـ�ال�
 ل�#ف&bه.ال�ه#ي  ال��ن�1ة لل��0/%  

  :9: ن�� ن?ائج ال9ع�ة إلى ال�JافYة و\م/اء العق16الف�ل  
وج��ا ن�ائج ال+ع�ة إلى ال�#اف1ـة واسـH ال��"kـل على ال�ه#ي  ال��الة ال��ن1ـ�ة لل�O#  %/�0ـ�  ت 

 االق�Fاء.ع#+    الlاص -ه  ال�اب  م�جهة للع��م وعلى وم�قع  إعالناتعلى ل�حة    عق+ اإلنا-ة

ال�Oـــــــــــــــار�&% الـbی% لH ی�Hّ    اله&Gـة ال��#�ّـة لل�"ـام&% و/�Hّ إعالم -:�ـةإلى    اإلعالنو/�جـه هـbا  
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  .-�S/قة تعSي تار/lا ثاب�ا  أو المادXّة  تع&&#هH بهbه ال#�ائج -Kل وس&لة مادXّة
اإلس#اد الkادر ع% الل,#ة ال�kّ�lة لل��ا-عة وال��اx�ة ال�"+ثة -اله&Gة    K�X% الSع% في ق�ار

ــل  ــ#ة    764م% األم� ع+د   7العل�ا للSل
 الع��مي ��قا ألحKام الفkـ وال�}ّرخ في   2014ل1ـ
   ل+I ال�"�Kة ال�kّ�lة.   2014جانفي   28

ــاح  ــاء العق+ ال�"�ر -اللغة الع���ة �DW ال#��ذج ال�kـــــــــــ 
 على ال�"امي إمFـــــــــــ,X .اbله 

و/�K% إضــــافة ب#�د ی�I ال�Sف&% أه�ّ&�ها وضــــ�ورة ت�ضــــ�"ها وذلq ح1ــــ
 مق�Fــــ�ات وواقع 

  نOا{ اله�Kل الع��مي دون تغ&&� الW#�د ال,�ه�/ة للعق+ وال�1اس -األتعاب.  
وعلى إث� ال�kادقة على العق+ وwمFائه، ی��لى صاح
 العق+ اتlاذ �ل اإلج�اءات ال�Fور/ة  

  ة -�,�د ت1لH اإلذن بbلq. ل�Fان انSالق ال�ه�ّ 
X"�م م%  إال أّنه، في ص�رة ن�0ل ال�"امي أو ش��ة ال�"اماة ال�ي وقع إخ��ارها نهائ�ا لإلنا-ة  

) ت"�1
 م%  02اله�اكل الع��م�ة ل�ّ+ة س#�&% (  ال�Oار�ة في عق�د اإلنا-ات ال�ي ت#��ها �لّ 
  ) أXام ع�ل. 10(إعالمه -ق�Wله ال#هائي الPb -قي دون رّد ل�ّ+ة ت,اوزت ع�Oة   تاريخ

وفي هbه ال"الة Xقّ+م ال�P��O الع��مي تق�/�ا خاصا في الغ�ض إلى الل,#ة ال�kّ�lة ل��ا-عة  
وم�اx�ة ن�ا-ة ال�"ام&% ی�Fّ�% مق��ح ح�مان ال�"امي أو ش��ة ال�"اماة م% ال�Oار�ة في  

 ت�bl الل,#ة ق�ارها في هbا الOأن وتعلH اله&Gة ال��#ّ�ة لل�"ام&% بbلq.  �ل�ات الع�وض. و 

  ن م  Xامأ  س-عة   جل أ  في   النXا-ة وذلq   عق+  مضاءإال�ه#ي  ال��الة ال��ن�1ة لل��0/%    ت��لى 
  لبXاناتا  نتتضم  ال#�ا-ةعق+    سنادإ  ب�Sاقة  للجنةا  افاةو م   ن عليه و/تNی     للجنةا  ق�ار  تبلXغ   تار/خ

.ص -العق+ولمنصا ال�ع�Sات و 
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  المالحق 
  وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 

  بطاقة ٕارشادات عامة حول المشارك : 2ملحق عدد 

ثير في مختلف ٕاجراءات التعيين ومراحل ٕانجاز المهّمة  : 3ملحق عدد 
ٔ
  تصريح على الشرف بعدم التا

صاحب  المهني الوكالة التونسية للتكوين : تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 4ملحق عدد 

  طلب العروض 

  4المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في ٕاحدى الحاالت إالقصائّية : 5ملحق عدد 

  من كّراس الشروط 

تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في  : 6ملحق عدد 

  العرض

و المحامين المباشرين (في صورة تجّمع)   التزام: 7ملحق عدد 
ٔ
  المحامي (المنفرد) ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية  
ٔ
و ا

ٔ
ا

  والتحكيمية وإالدارّية والتعديلية

و المحامين المباشرين (في حال المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد 
ٔ
و ة مجمع) ا

ٔ
للمحامين ا

  (من تاريخ الترسيم ٕالى تاريخ فتح العروض)  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين

ق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف (: 9ملحق عدد 
ّ
  سنوات)  5يتعل

و 
ٔ
شخاص الطبيعيي قائمة المراجع المبّينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية ا

ٔ
و المعنويين  ناال

ٔ
ا

خيرة (الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات 
ٔ
  ٕالى تاريخ فتح العروض) 2019جانفي 1من اال

  والدراساتالشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة : 10ملحق عدد 

  والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

  لدى المحاكم خالل الثالث سنوات   قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 11ملحق عدد 

خيرة                         
ٔ
  للمحامين ذو تكوين عام)  (بالنسبة اال

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
ٔ
و المباشر ا

ٔ
لشركة المهنّية  اا

  .والهيكل عمــومي للمحاماة،
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  1 مل(, ع9د

    ?عّه9الوث�قة  
 .............................FYالق  

 ........................................ ...............1)والkفة(االسH واللق
  إني ال��Fي أسفله -

 ..................... .....................................ال���kف -اسH ول"1اب:................ -

  ........................... لJYة .................. ت"m ع+د: ال"�Sة و ال�قاع+  k#+وق -  �#�l{ال -
  )...................................................... الع#�ان -ال0امل ذ��(ال�عّ&% م"ل مlاب�ته بـ -
  .......................................... -kف�ي : ............................................... -

ال��عّلD  �لف  ال�Kّ�نة لو  2اآلتي ذ��ها   ال�ثائDج��ع  على    اال�الع�ع+  و  -إنا-ة  �ل
 الع�وض 
  ال�"امي:

  ملف �ل
 الع�وض.  (1) 
 . االل�3ام �ّ�ل وث�قةتي � وث�قة ال�عه+ ال) 2( 

 عق+ ال#�ا-ة. ) 3( 

  .الl+مات ال�3مع ان,ازها ��Wعة وش�و{ يّ+رت على م1}ول&�و�ع+ أن ق 
  وأل�3م -�ا یلي:  أتعّه+ 

 ) ق�Wل ال�هّ�ة ال�1#+ة لي دون ت"ّف�. 1 

��رة  �W&#ة - وفقا لل�Oو{ ال) ان,از الl+مات القان�نّ�ة ال�Sل��ة  2bال� Dاألج�ة ال�"ّ+دة مقابل    أعاله،ال�ثائ
 DW� +ب#�د العق.  

3  ( Hت1ل�  Hال�"اك I+اّصة -اإلنا-ات لlفقة خالل م+ة ق+رها   ال�قار/� الkم�ض�ع ال   ) م%   ) أ0ام03ثالث  
  العق+. #y عل�ه ی وفقا ل�ا اإلعالم -ه   تار/خ

  آلخ� أجل م"+د لق�Wل الع�وض.  ی�ما اب�+اء م% ال&�م ال��الي  )120(  م+ة  اإل-قاء على ش�و{ هbا ال�عه+ )  4
�ة  ال  (أو أنّ لm1  أن#ي  شه+  أ)  6�Oال�ي أ(m1ح,�  لافي ح  م�لها ل� Pّالح أو أkارب مFفي قان�ني. و ة ت

  م1}ول&�ي القان�ن�ة ال���ت�ة ع% ذلq.العق+ -kفة آل�ة وأت"�ل ف1خ فإنه ی�H  ،ذلq خالفص�رة ث�Wت 
  
  

 
في ص�رة، تق+HX الع�ض م% قWل م,�ع، ت+رج 6�ارة "إني ال��Fي أسفله -kف�ي و�&ل ال�,�ع (ذ�� ال�,�ع)" دون إدراج 1

  الن�lا{ ل+I ص#+وق ال"�Sة وال�قاع+. ال�Wانات ال��علقة 
  

  K�X% إضافة وثائD أخ�I ع#+ االق�Fاء2
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"1اب الت"�/لها إلى و -��ج
 عق+ الkفقة ال���1ج�ة ال��الغ ال�ه#ي ال��الة ال��ن�1ة لل��0/% +فع ت
أو ال�W/+:   الq#Wف��ح - ال�

....................................................................................... ت"m ع+د:  
  ) أو الX+/�Wة الW#�0ة ذ�� اله�ّ/ة.......................... (

  

  
  ...................... ح�ر بـ .................. في

  )�Oاركالوخ�H إمFاء (                                                 
 

 
�KX) ارك الO�("الع�وض 
   -l~ ال&+ 6�ارة " صالح لل�Oار�ة في �ل
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  2 مل(, ع9د

  
  ح�ل ال��ارك  7Mاقة إرشادات عامة 

  
Hأو  االس 
  ................................................................. إسH ش��ة ال�"ـاماة واللق

  تار/خ ال��س�H في قH1 االس�G#اف : ال&�م/ الOه�/ ال1#ة................................................. 
  .............. تار/خ ال��س�H في قH1 ال�عق&
 : ال&�م/ الOه�/ ال1#ة.....................................  

  .........................................................................................  ع#�ان ال�ق�ّ 
  موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة: ........................................  ع#�ان

  .........................................................................  :.....................لهاتفا
  اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة.....................................................................  الع#�ان

 Hائي.................................................................................. ال�عّ�فرق�ال,    
  
  الkفة)......................................... و االسH واللق
  (إلمFاء وثائD الع�ض ylO ال�فّ�ض  ال
  

  ...................... ر بـ .................. فيح�ّ 
  

  )وخ�H ال�Oارك إمFاء(                                                 
  
  


 على �ّل X ص�رة ت,ّ�ع ش��ات م"اماة أو م"ام&%،  في  :مالحbة,  �Fاّصة -ه.  عlال�ث�قة ال HX+تق  
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  3مل(, ع9د  
  

  
  ت��%ح على ال��ف Mع9م ال?أث@� 

  في مQ?لف إج�اءات ال?ع@@6 وم�احل إنHاز ال�هّ�ة  

  
  ............................................................................................................... إنّي الممضي أسفله (االسم والّلقب).

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

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

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

  المسّمى فيما يلي "المشارك" 

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

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

  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 

  

  

  

  

  

  

  

  



20 
 

  4مل(, ع9د  
  

  
 i9اش�ة الع�ل لGع9م مM 6 ت��%ح على ال��ف%�l?ة لل�Yي ال��الة ال?�نJال�ه  

  صاح� 
ل� الع�وض 
  
  

  ................................................................................................................ إنّي الممضي أسفله (االسم والّلقب) 

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

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

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

  المسّمى فيما يلي "المشارك" 

الوكالة التونسية للتكوين  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
  أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.  المهني

  

، فترفق نسـخة  1998لسـنة   1875(وفي صـورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

ح بدّقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة   ر عليه من قبل الهيكل يوضـــّ من مكتوب اإلعالم مؤشـــّ

  البلوغ عند االقتضاء.)

  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 
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  5مل(, ع9د  
  
  

 i9ع9م ال�ج�د في إحM ت��%ح على ال��ف  
  م6 �ّ�اس ال��و� 2ال(االت اإلق�ائّ�ة ال��J�ص عل@ها Mالف�ل  

  
  ............................................................................................................... إنّي الممضي أسفله (االسم والّلقب).

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

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

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

  المسّمى فيما يلي "المشارك" 

، عند  أصــــّرح على شــــرفي أنّي وكاّفة أعضــــاء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين

مرســـــوم المنّظم لمهـنة  ال نوـجد في إـحدى ـحاالت المنع المنصـــــوص عليـها ـبال اإلقتضـــــاء،

  المحاماة.

كما أصـــّرح أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصـــوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصـــل 

  الثاني من كراس شروط طلب العروض.  

  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 
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  6مل(, ع9د  
  

  
�انات  Aة ال)ّ�M ت��%ح على ال��ف  

  ال��x�رة في الع�ض 
  
  

  ................................................................................................................ إنّي الممضي أسفله (االسم والّلقب) 

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

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

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

  المسّمى فيما يلي "المشارك" 

العاّمة بما في ذلك التجربة    أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هذا العرض
  . و/ أو الخصوصّية

وأتحّمل مسؤولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لّلجنة المكّلفة 
  بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أّيام. 

  

  

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

  ء وختم المشارك) (إمضا
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  7ع9د   مل(,
  

  ال�(امي (ال�Jف�د) أو ال�(ام@6 ال�Gاش�%6 (في ص�رة تHّ�ع)  ال?yام
�اMة  Jة لل�(اماة ب�ّJ6 أو أع/اء ال���ة ال�ه%�l?ة لل�Yي ال��الة ال?�نJال�ه  

�ة واإلدارّ%ة وال?ع9یل�ة  ��  لi9 ال�(اك8 و سائ� اله@Uات الق/ائّ�ة وال?(;
  

أسفله  الممضي  والّلقب)    إني  أقّر  ……………………………………………….............................................…………(االسم 

المتدخل  بأنّ  اإلقتضاء، الفريق  يلتزم   ، عند  ذكرهم  اآلتي  والسادة  السّيدات  بإنجاز    والمتكّون من  (ألتزم) 

  المعلومات الواردة بهذا العرض:  كاّفةكما أقّر بصحة المهّمة 

  
 قب  اللو   سماال

  
 الترسيم

 

  محل المخابرة 

  

  المحامي    إمضاء
 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

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

  

  (إمضاء وختم المشارك) 
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 8عـ9د  مل(,

أو  أو ال�(ام@6 ال�Gاش�%6 (في حالة م�Hع)  ال�Gاش� ل?h�Hة العامة لل�(اميا
6@�?Jة لل�(املل لل�(ام@6 ال��ّJاة���ة ال�ه    

  (م6 تار%خ ال?�س�8 إلى تار%خ ف?ح الع�وض) 
  

  

   قباللو االسم

  
 

  
  رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

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

 

  محل المخابرة
  
 

 

 *8�  . نQYة م6 شهادة ال?�س�8 تع7ي تار%Qا ثاب?ا لل?�س
  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 
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    س#�ات) 5م"ام لH ت�,اوز مّ+ة ت�س��ه -اإلس�G#اف (ی�عّلD فق~ -اخ��ار   9عـ9د  مل(,

�ع@@قائ�ة ال��اجع ال�J@ّAة A7اص الQة أو األش�  6ل?h�Hة ال�(امي في ن�اMة اله�اكل الع��مّ

إلى   2019جانفي 1(م6  أو ال�عJ�%@6 الQ�اص لi9 ال�(اك8 خالل الmالث سJ�ات األخ@�ة 

  تار%خ ف?ح الع�وض) 

  بداية وانتهاء  تاريخ
  المهّمة

  الطور 
 عدد القضيّة 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة 

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

  العدد الرتبي 

     

  
 

1  

     

  
 

2  

     

  
 

3  

     

  
 

4  

     

  
 

5  

     

  
 

6  

       7  

       8  

       9  

       10  

     

  
 

11  

     

  
 

12  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 

  

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.  
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�ة ال�?��Qة الس?�lال   10عـ9د  مل(,J%�l?ة وقائ�ة ال9ورات ال�ال�هائ9 العل�ّ
 .و ال9راسات وال�قاالت والG(�ث ال�?Qّ��ة ال�AQة

 ع ر المقال العلمي /الشهادة / الدورة السنة

  الشهائد العلمّية
   

 
1 

   
 

2 

   
 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية 
   

 
1 

   
 

2 

   
 

3 

   
  

4  

  استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين  ئدالدورات التكوينية و شها
 

   1  
   2  

   3  

  الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة. ( ذكر الميدان المطلوب أو المشابه)

   1  

   2  

   3  

   4  

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

  (إمضاء وختم المشارك) 

�ةال0ق9ّم ال�(امي ال�?�شح نQYة م7اMقة لألصل م6   Jهادة ال�ع�.  
 .��Jة الJة وس�   0ق9ّم ال�(امي ال�?�شح نQYة م6 �ل دراسة أو مقال أو M({ مع ذ�� عJ�ان ال�Hّلة العل�ّ
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    )(ی?عّل, Mاخ?�ار م(امي ذو تl�%6 عام 11ع9د   مل(,
  

لدى   المهني الوكالة التونسية للتكوين قائمة تجربة المحامي في نيابة 
  سنوات األخيرة  الثالثالمحاكم خالل 

  
  

النتائج المحقّقة أو نتائج  
 األعمال المنجزة

  
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

  
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في  
التي قام المحامي أو   مالقطاع العا

 شركة المحاماة بنيابتها 

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

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

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

  
  وختم المترشح   إمضاء  

  

  ............................ في............................. حرّر بـ

  ~�0ق9ّم ال�(امي نYـــQا م6 عق�د اإلناMات أو االتفا��ات ال��Aمة مع اله�;ل الع��مي أو شـــهادة حYـــ6 إنهاء مهّ�ة تlل

  م�/اة م6 قAل اله�;ل الع��مي.
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 12ع9د   مل(,

�اMة ال��Aم ب@6 اJاش� أو    ل�(اميعق9 الGال�
�ة  اأو  م�Hع ال�(ام@6 ال�Gاش�6% ّJل���ة ال�ه

�ة لل?l�%6  اة ، ولل�(امYيال��الة ال?�نJ1  ال�ه  
 
  

  : تعريف المهّمـة: الفصل األّول
  تتمثّل مهمة:  

  األستاذ ..........................................................................................  
  أو  
  . (مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة) .................................................. 

  أو 
  ......................................... . .(الشركة المهنّية للمحاماة) ........................  

  القانونّية   جميع اإلجراءاتالقيام بو   المهنيالوكالة التونسية للتكوين  طبق هذه االتفاقية في نيابة  
س أو كذلك  نسواء في تو لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  (ها)والدفاع عنه   (ها)في حقه 

  .خارجها عند االقتضاء
 تونس  1002 ليبيا نهج :21  امخابرتهوالمعين محل  

  ة بالعقد: قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

وأعوانه  صاحب العقد كما يخضع   .لتراتيب الجاري بها العملاو  تخضع هذه الصفقة للتشريع
 . االجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداإلى 

 

  :  2: األتعــاب  3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جملّية جزافّية 
طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل  

الجبائية،   الطوابع  ومعاليم  المكتبّية  والمصاريف  القضايا  نشر  تلمعاليم  المتعّلقة  ك  دون 
 األحكام.  باستخراج

 

تجميع   و   (02)يتم  أدنى  كحد  قضية   3) 40(  أربعةقضية  أتعاب  وتعتبر  أقصى  قضايا كحد 

  واحدة في صورة توفر الشروط التالية: 

 
 وصّياتها. يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخص1

2
 . بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب 

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 الموضوع أو
  أو المادة.  بالسب 

   العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو  القضايا أو األذون على
  سهولة معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

إذا ما تبين له ان المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق    ،المهني لوكالة التونسية للتكوين  ليمكن  
أن يسند له منحة تكميلية تقّدر    ،تشعبهانتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة  

وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.     من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين
الملحق  الل  يتّم عرض مشروع  بالهيئة  مسبقا على  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختّصة  جنة 

 العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي. 
 

�ة :4الف�ل ّJة وال�ه�  :  عق9 تأم@6 ع6 ال�kYولّ�ة ال�9نّ
ا تأمين عن  تقديم عقد  اإلنابة  المحامي صاحب عقد  والمهنية،  يتعين على  المدنية  لمسؤولية 

  المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضّية.   اريس
كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى  
د بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة  حين اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية ُمتعَهَّ

  اضافتها بمقتضى ملحق في الغرض عند االقتضاء.الرابعة والتي تم 
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد  

  بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة). 
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية  

  يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة). 
قبل    المعنّية من  التأمين  تم إعالم شركة  للتكوين  وإذا  التونسية  انقضاء   المهنيالوكالة  قبل 

األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو  
عالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة)  بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإل

لم يف (لم تف) بالتزاماته(ها) التعاقدّية، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه  
الوكالة التونسية للتكوين  سلّمها  ت الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض  

  المهني 
  

    : المهنيالوكالة التونسية للتكوين  وعة على كاهل : االلتزامات الموض  5الفصل 
للتكوين  لتزم  ت   -أ التونسية  المحامي    المهنيالوكالة  إلنجاز  المالئمة  الظروف  بتوفير 

لمهّمته. ولهذا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي 
التكليف مقابل وصل تسّلم ممضى من   تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة 
المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات  

 . المهنية التونسية للتكوين  الوكال

أو    - ب المحكمة  أو من طرف  المطلوبة سواء من طرفه  المعطيات  المحامي من  تمكين 
 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل. 
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الهيكل    - ت نيابة  إطار  في  قّدمها  التي  والمؤيدات  المحامي  تقارير  توزيع  أو  نشر  عدم 
 العمومي. 

للتكوين  لال يمكن    -ث التونسية  المالّية والمؤيدات   المهنيلوكالة  كشف المعطيات 
العلمّية المتعّلقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى  

ال��عّلD   2014جانفي   �28}ّرخ في ال  2014ل1#ة  764ع+د من األمر  15من الفصل 
-F�~ ش�و{ وwج�اءات ت0ل�| ال�"ام&% ب#�ا-ة اله�اكل الع��م�ة ل+I ال�"اكH واله&Gات  

  . القFائ�ة واإلدار/ة والع�K1/ة وال�ع+یل�ة وال�"���Kة
  : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :  6الفصل 

    

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

ال�Oار�ة في عق�د  م%    ول"�مانه غير المبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة  
  رفFه   تاريخ) ت"�1
 م%  02اله�اكل الع��م�ة ل�ّ+ة س#�&% (  اإلنا-ات ال�ي ت#��ها �لّ 

  ) أXام ع�ل. 10(الPb -قي دون رّد ل�ّ+ة ت,اوزت ع�Oة  ال�هّ�ةق�Wله - 

في الغ�ض إلى الل,#ة ال�kّ�lة ل��ا-عة    اوفي هbه ال"الة Xقّ+م ال�P��O الع��مي تق�/� 
وم�اx�ة ن�ا-ة ال�"ام&% ی�Fّ�% مق��ح ح�مان ال�"امي أو ش��ة ال�"اماة م% ال�Oار�ة 
في �ل�ات الع�وض. وت�bl الل,#ة ق�ارها في هbا الOأن وتعلH اله&Gة ال��#ّ�ة لل�"ام&%  

  .qلbب  

عند نيابته له أمام  المهني ة للتكوين الوكالة التونسي بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -
 المحاكم أو الهيئات القضائّية. 

الوكالة التونسية  حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم   -
كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها  المهنيللتكوين  

 من الجهة المتعّهدة.

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو   -
 بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

  ولهذا الغرض، 
دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد    المهنيالوكالة التونسية للتكوين  تولى  ت  

  ي لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حّيز زمني معقول. ناإللكترو 
للتكوين  تمكين   - التونسية  قبل  المهني الوكالة  العريضة  تسّلم، من مشروع  مقابل وصل   ،

  المهني للتكوين    الوكالة التونسية  إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء
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بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك 
  اإلجراءات التي يقتضيها القانون  موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة

 

  : طرق خالص صاحب العقد:  7الفصل
  يتّم خالص صاحب العقد عن طريق: 

  الحساب الجاري لصاحب العقدتحويل إلى  □
 يتولى الخالص: 

  المهنيلوكالة التونسية للتكوين ل اإلدارة المالّية . 
  : شروط الخالص  8الفصل 

  :دفع قسط أّول على الحساب  1.8
ال يجوز  من أتعاب القضّية المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و   %  10تسند نسبة   

    به. طلبا صريحا للتمتعهذا القسط إال في صورة تقديمه   العقدمنح صاحب   للهيكل العمومي
 األتعاب: تقديم مذكرة   - 2.8

خالص    مذكرةب   المهنيوكالة التونسية للتكوين  ليتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته لـ
  أتعاب.

  :1تسديد المستحقات  -   3.8
من نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان    المهنيالوكالة التونسية للتكوين  يتّم تمكين   -

في صندوق انخراطه  معاليم  للمحامين    االجتماعي وخالص  والتقاعد  يفيد   الحبطة    وما 
  وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب. مسؤوليته المدنّية  قيامه بتأمين    سالمة وضعّيته الجبائّية و 

) 45(  خمس وأربعونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل   - 
 . الحكم التصريحمستوفية الشروط وبعد  األتعاب مذكرةيوما من تاريخ إستالم  

وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم    العقدصاحب    وفي خالف ذلك يتمتع  
    ،األجل المذكورة أعالهالذي يلي انتهاء 

وكذلك أجرة عدول اإلشهاد  أجر عدول التنفيذ    المهنيالوكالة التونسية للتكوين  تحمل على        
  والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية. 

مصاريف التنقل المتعّلقة باإلنابات خارج مجال    المهنيالوكالة التونسية للتكوين  تحّمل  تكما   
عندما تتجاوز    التي حيث عّينت محّل مخابرتهم  منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات

في حدود  كلم    30لهذا الغرض    أو أعضاء شركة المحاماةمسافة التنقل التي يقطعها المحامي  
حاالت التنقل الفعلّية والثابتة للمحامي، شخصّيا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف 

  والوزير المكلفاإلنابة وذلك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل  
  . 2016أفريل  22بالتجارة المؤرخ في 

 
1

اإلعالن عن المنافسة على تسديد المستحقات الجزئّية في يمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل  
 صورة اللجوء إلى تجميع اإلنابات.
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ارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل  وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخ 
  يومي الذهاب والرجوع.  بما في ذلكواإلقامة حصرّيا في حدود أّيام المهّمة دون سواها 

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعّلقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع  
من األمر    07مشروع ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل  

 من هذا العقد المتعلق باألتعاب.  03وذلك بصرف النظر عن الفصل عدد  764عدد 

وفي   أّنه  الهيكل  إالّ  يتولى  المحاماة،  شركة  أو  المحامي  قبل  من  المصاريف  تسبقه  صورة 
العمومي خالصها على أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال  

  موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز. 
  

  :  العقد: مّدة  9الفصل 
  

  تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين. 
وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة  
للطلب  العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختّصة  اللجنة  قبل  من  للمحاماة  مهنّية 

فيتولى صاحب العقد مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنّية وذلك إلى حين    العمومي
  والتصريح بالحكم. انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 : تنفيذ العقد : 10الفصل 
 

بأي حال من األحوال   العقد بنفسه وال يمكن  بتنفيذ مقتضيات  يلتزم  يجب على المحامي أن 
أو حدوث أمر    11مي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل  للهيكل العمومي تغيير المحا

  طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته. 
و في هذه الصورة يجب علي المحامي إعالم الهيكل العمومي بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة  

  النيابة إلى أي محام أخر.
بخالف الحاالت المنصوص عليها بالفصل   و في صورة تخلي المحامي (صاحب العقد)

  بهدف  المستوجبةيتّخذ الهيكل العمومي اإلجراءات    حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة   أو   11
  ن)(ق العام عوضا عن المحامي المتخلي تعيين محام (ين) أخر ضمانا الستمرارية سير المرف

  . 2014لسنة  764من األمر  5عن المهّمة تطبيقا للفصل 
العمومي تطبيق المّطة األولى من  في هذه الصورة األخيرة  على الهيكل    كما يجب  

  الفصل السادس لهذا العقد.
  

  : العقد :فسخ 11الفصل 
  ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

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

  الهيكلهذه الصورة يوجه له   عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -
العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

  ،هذا األجل  التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د ال يقلّ أجل محدّ 
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تطبيق المّطة األولى من الفصل و   العقدفسخ  المهنيلوكالة التونسية للتكوين ليمكن 
 السادس لهذا العقد.

وإهدار بالتزامه    العقد  إخالل صاحب  المهنيالوكالة التونسية للتكوين  لدى  إذا ثبت    -
للتكوين  حق   التونسية  التقاضي أو ثبت    المهنيالوكالة  مباشرة أو بواسطة    هقيامفي 

التأثير في العقد إبرام    تمختلف إجراءا  الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد 
  .وانجازه

المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها  ويتولى  
  كتابيّا من قبل الهيكل العمومي. 

  

تغيير صاحب العقد دون وجود    المهني الوكالة التونسية للتكوين  في صورة قرار  :13الفصل  
الحالة،تصرف له مبررات قانونّية أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضّية ال زالت جارية، ففي هذه  

وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام  
والمتعلّق بتنظيم    2011أوت    20المؤّرخ في    2011لسنة    79من المرسوم عدد    40الفصل  

  مهنة المحاماة. 
  الحفاظ على السرية  :14الفصل 

العقد   كامل  حييكتسي  من  السرية  التنفيذصبغة  شروط  لكل   ث  الطرفان  ويخضع 
  االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية.

  النزاهة  :15الفصل 
األول   الطرف  لحساب  العقد  هذا  تنفيذ  في  صفتهم  كانت  مهما  المتدخلين  كل  يخضع 

  .لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح
  

    :  فّض النزاعات:  16الفصل 
، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا العقدفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا  

مكاتبة الّلجنة المحّدثة بمقتضى الفصل    المهنيالوكالة التونسية للتكوين    أوال  الغرض يتولى

ال��عّلF- D�~ ش�و{    2014جانفي     28م}ّرخ في    2014ل1#ة    764ع+د  م% األم�    )7(
وwج�اءات ت0ل�| ال�"ام&% ب#�ا-ة اله�اكل الع��م�ة ل+I ال�"اكH واله&Gات القFائ�ة واإلدار/ة  

الق��اح ت�1/ة صل"ّ�ة أو تق+HX مق��ح أخ� لف�  دون س�اها    والع�K1/ة وال�ع+یل�ة وال�"���Kة
  الlالف. 

وفي هbه ال"الة ت�Hّ دع�ة م�ّ�ل اله&Gة ال��#ّ�ة لل�"ام&% ل"�Fر ال,ل1ة لف� ال#3اع ال�ع�وض  
  عل&ها -ال"1#ى.   

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف 
عن حقوقه   مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاعل  األكثر حرصاودّيا، فيمكن للطرف  

  لدى المحكمة المختّصة. 
  



34 
 

    : مصـاريف التسجيل :  17الفصل 
  .أو شركة المحاماة تحمل مصاريف التسجيل على المحامي

  :العق9ص(ة : 18الف�ل 
  ئه من قبل: إمضا إال بعدا العقد نافذا كون هذيال 

  المهني لوكالة التونسية للتكوين لالمدير العام  □
 

  المخـابرة:: محّل 19الفصل 
عّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير  

طريق    نع ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك  
  فيذ.ن إعالم بواسطة عدل الت 

  

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

  اإلمضــاءات   
  المحـــــــــامي                          المهني الوكالة التونسية للتكوين    

  أو                                                                                           
  تجمع المحامين                                                                                    

  أو                            
  الشركة                                                                     

  

  

  

  
  


