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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
 

 مهنيةمباشر أو شركة  (01محامي واحد ) اختيارطلب العروض في  يتمّثل موضوع
 جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية تونس نيابة ل ،مين بجدول المحامينالمرسّ من بين  ،للمحاماة
واإلدارية والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  اوالدفاع عنه افي حقه القانونّية
اإلدارّيـة  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما والتعديليّ 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ و 

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 :في طلب العروض يمكن المشاركة

 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:

 التعقيب 

 في تاريخ صدور طلب العروض
 أو/و

 للشركات المهنية للمحاماة
 

المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن 
أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات 

 .1التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها 

ا العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالتشريع والتراتيب الجاري به
                                                 

 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 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16

 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 
المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي 

 من مرسوم المحاماة. 32خر على معنى الفصل او اي مانع ا دعوى ضّد جهة تعمل لديها
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 

 المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 المشاركة كيفية: 3الفصل 
 :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 

 منفردا  
 أو

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.  
 

 إلى حصص طلب العروض توزيع: 4الفصل 
 

 يتكّون طلب العروض من:
 :موّجه إلى جميع1قسط وحيد

  المرسمين لدى:المحامين 

 التعقيب

 في تاريخ صدور طلب العروض
 أو/و

 لشركات المهنية للمحاماةا 

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري 
األداء على القيمة  اعتبارالمحّدد من قبل الهيكل العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون 

  فالمضافة لكامل مّدة التكلي

                                                 

1
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 
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 :طلب العروضسحب ملف : 5الفصل 
 مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العموميةيتولى المترشح تحميل كراس الشروط 

)www.marchespublics.gov.tn(    ( و موقع الهيئة الوطنية للمحامينhttps://avocat.org.tn 
ستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. عد أن يتولى تعمير اإلب (

بلدية تونس ) إدارة الشؤون يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من  ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك
 بدون مقابل.القانونية و النزاعات و األرشيف ( 

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
من  ا( ابتداءايوم 60) المدة سّتين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخاليوم الموالي 

 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
نشر من تاريخ  ( أيام7سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . طلب العروض عن اإلعالن
اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 

كراس الشروط في أجل ال  ساحبييوجه إلى جميع واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، و 
البريد  عبروذلك  ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض10يتجاوز عشرة )
سحب ل اإللكترونية ستمارةإلاالمبّين في  لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلاإللكتروني 

 2014لسنة  764عدد من األمر 4الفصل الفقرة الثانية من بكّراس الشروط المشار إليها 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي 24مؤّرخ في ال

 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه ،االقتضاءعند كما يجوز 

 .لكافة المترشحين
إلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  للهيكل العمومي يمكنو ،هذا
إنتهاء أجل ( قبل 10عشرة )أدناه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل  شروطال

 العروض. تقديم
 
 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 : المالية اتالضمان :8الفصل 
 بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن عقد تأمين:9الفصل 
المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
 آخر أجل لتقديم العروض.في تاريخ  المفعول سارية
تجديد شهادة التأمين سنويا  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم إلى حين 
من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 

 .)ة(المعني أو شركة المحاماة تعّهد بها المحامي
 المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع الغيا عقد التأمينويصبح 

معنّية الشركة التأمين )ة(. وإذا تم إعالم المعني أو شركة المحاماة قضية يتعهد بها المحامي
معّللة بمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل بلدية تونس من قبل 

 تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولو 
، يتم التعاقدّية )ها(التزاماتهب)لم تف( لم يف )ة(المعني أو شركة المحاماة المحامي بأنّ 

وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل . على إنقضاء عقد التأمين االعتراض
 .بلدية تونس سّلمها ت في الغرضبشهادة 
 طريقة تقديم العروض: 10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 
من هذا الكـّراس ( 12المبّينة بالفصل ) وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلدارّية نضم  ي  

عبـارة :   يكتـب عليـه  مغلـق ثالـ  خـارجي يدرجان فـي ظـرفومختومين  في ظرفين منفصلين
  .بلدية تونسإلنابة  تكليف محاميمتعلق ب 2021طلب عروض عدد .... لسنة ال يفتح 

عــن طريــق والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات توّجـه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة 
الوصـــول أو عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إلـــى مكتـــب الضـــبط  مضـــمون البريـــد 
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 مقابل وصل إيداع. بلدية تونس ـالتابع لالمركزي 
وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 

إلـى  مختومـةى حسـب ترتيـب وصـولها ويجـب أن تبقـ الخـاص بالصـفقات العموميـةسـجّل الفي 
 موعد فتحها.

 آلّيا: يقصى
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 * كّل عرض لم يكن مغلقا.

 كما يقصى:
لـم يـتّم المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط و * كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها 

 .بلدية تونسمن قبل  الممنوح له اإلضافيجل األ خالل ايرفعه
 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 

 

 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة 

 يه الشروط المطلوبة.بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر ف



7 

 

 الوثائق المكّونة للعرض::  11الفصل
يجــب أن يحتــوي الظــرف المتضــّمن للعــرض ووثــائق التعّهــد والمؤّيــدات المصــاحبة لهــا 

 ما يلي: على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائقظرف داخلي أول :  
علـى كـّل صـفحة المشارك  ختم وإمضاء --- كراس الشروط

وإمضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان 
 .التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

في آخر الوثيقة وختمه  إمضاء المشارك
 مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (2بالملحق عدد)

الوثيقة في آخر ء المشارك وختمه إمضا
 . مع بيان التاريخ

من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوق ب انخراط شهادة

 

أو نسخة مطابقة الشهادة أصل
 .لألصل من الشهادة

الشــخص المفــّوض لــه ممضــاة مــن قبــل 
 .وختمها مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول ترسيممهنية في شهادة 

 أو

 بجدول المحامين. قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة

الشهادة المهنية أو  أصل
نسخة مطابقة لألصل منها أو 
من قرار ترسيم الشركة 

 المهنية للمحاماة. 

 أو الكاتـــب العـــام للهيئــــة العميـــد إمضـــاء
رئــــــيس الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــواهم أو 

 .مع بيان التاريخوختمه 

 االجتمــاعي   بالصــندوق الــوطني للضــمان  االنخــراطشــهادة 
أو تقـــــديم تصـــــريح علـــــى األعـــــوان() بالنســـــبة للمعـــــاونين و 

 الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

من مطابقة لألصل نسخة 
 الشهادة.

إمضــاء الــرئيس المــدير العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان   مـــــن أو االجتمـــــاعيال

مــع بيــان وختمــه الشــخص المفــّوض لــه 
 .التاريخ

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

إمضـــــاء الـــــرئيس المـــــدير العـــــام لشـــــركة 
التــــامين أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 وختمه مع بيان التاريخ.
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تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام 
ود أو عطايــا أو هــدايا مباشــرة أو بواســطة الغيــر بتقــديم وعــ

قصد التأثير في مختلـف إجـراءات التعيـين ومراحـل إنجـاز 
 مهّمة.ال

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

مه المشارك بأّنه لم يكن عونا تصريح على الشرف يقدّ 
الهيكل العمومي )ذكر عموميا لدى 
عن العمل  انقطاعهعن  مضت، أو ...................(

 به مّدة خمس سنوات على األقّل.

أو نسخة مطابقة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
 (حسب الحالة) اإلعالم نسخة من مكتوب أو لألصل منه

وخاّصة منها أحكام  تراتيب الجاري بها العملا للطبق
مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875األمر عدد من  5الفصل 

بضبط الشروط واإلجراءات  المتعلق 1998سبتمبر  28
المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة 

 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم. نشاط خاص

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4)بالملحق عدد

 

 

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .لتاريخمع بيان ا

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالتي يتّم  الفنية  الوثائق  ظرف داخلي ثاني :  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضم نة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7عدد  ) بالملحق

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

و مشارك )منفرد أو في إطار مجمع أي التزام لكل محام
)ذكر اسم الهيكل العمومي نيابة بشركة مهنية للمحاماة( 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو .............................( 
لدى المحاكم  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونّية

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
ــــان التــــاريخ بعــــد صــــدور إعــــالن  مــــع بي
 .طلب العروض
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 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 

أو المباشر  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمس  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين للمحامين
 .خيرةسنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
لشركة المهنّية المنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو ا

الستكمال  في إطار دورات التكوين المستمر اةللمحام
تنسيق مع التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بال الخبرة

المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 
 الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 10بالملحق عدد  )

فـــي آخـــر الوثيقـــة وختمـــه إمضـــاء المشـــارك 
. يقـــّدم المحـــامي المترشـــح التـــاريخمـــع بيـــان 

 نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة

 .في الدورة المعنية

 

المنتمين  المحامينأو  المباشر السيرة الذاتّية للمحامي
 اة.لشركة المهنّية للمحامل

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11)بالملحق عدد 

إمضــاء إمضــاء صــاحب الســيرة الذاتّيــة و 
ـــــة الشـــــركة  صـــــاحب العـــــرض ـــــي حال )ف
 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

أو المباشر  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
اة من جهة، و)ذكر الهيكل لشركة المهنّية للمحاما

 العمومي ......................( من جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالملحق عدد 

صـــاحب العـــرض )محـــام منفـــرد إمضـــاء 
وكيــل شـــركة مهنيـــة  أو رئــيس مجمـــع أو
فـــي آخـــر الوثيقـــة مـــع  للمحامـــاة( وختمـــه

 .بيان التاريخ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب  1يمّثل عدم تقديم الملحق رقم  :مالحظة
للهيكل  قصاء العرض ويجوزإل موجبالجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

، في أجل ال االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواة مبدأ  احترام بشرط العمومي
 مستنداتبيانات و  استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض، 07يتجاوز 

  يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو 
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 :فتح الظروف: 12الفصل 
بلدية العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس  تقييملجنة خاصة بفتح و  بلدية تونستحدث لدى 
 تونس .

الوثائق اإلدارية المحتوية على الخارجية والظروف الظروف تجتمع اللجنة المذكورة لفتح 
 .الفنّية العروضو 

 :جلسة فتح العروض
علنية. وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين  تكون جلسة فتح العروض

 الدعوة إلى المنافسة.بنص إعالن 
  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سـير أعمـال اللجنـة ألّي سـبب

ل لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل عروضــهم أو  مــن األســباب. كمــا ال يخــو 
 إدخال أّي إضافات عليها. 

  ّدة لقبول العروضال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحد. 
  ّأيــة تغييــرات وإال أعتبــر هــذا  عرضــهعلــى عــارض أن يــدخل  ال يمكــن ألي

 العرض الغيا.

الظـرف  وذلـك بفـتحيتّم الشـروع فـي عملّيـة الفـتح طبقـا للتسلسـل الترتيبـي لتـاريخ الـورود  -
 الوثائق اإلدارّية المطلوبة. كلّ  وجود والتثّبت منالخارجي للعرض 

التصــريح بوجــود الوثــائق  واالقتصــار علــىفــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفّنــي  -
 .المطلوبة دون تعدادها

 ،االقتضـاءعنـد  ،يمكـن التي تدخل فـي تقيـيم العـرض الفّنـي للمشـارك الوثائق وباستثناء
أن تـدعو كتابّيـا المشـاركين الـذين لـم يقـّدموا كـّل الوثـائق وفرزهـا  بفـتح الظـروف للجنـة الخاّصـة

مــن تــاريخ جلســة فــتح الظــروف  عمــل أّيــام 07ال يتجــاوز فــي أجــل إتمــام ملفــاتهمإلــى  المطلوبــة
حتـى المركـزي لبلديـة تـونس ضـبط البمكتـب  مباشرة أو بإيداعها السريع وذلك عن طريق البريد
 .ال تقصى عروضهم
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ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي :  13الفصــل 
 :الصفقة

مقابــل وصــل  ،بطلــب كتــابيّ  هيســحب فــي طلــب عــروض أن هقــّدم ترّشــحي الــذ ييمكــن للمحــام
أقصـاه أجـل  بـالبلوغ فـيمـع اإلعـالم  أو عـن طريـق البريـد بلديـة تـونس يقّدم مباشرة إلـى ،تسليم
بلديـــة مـــن قبـــل عليــه العـــروض المعلـــن  لقبــول( يومـــا مــن تـــاريخ آخـــر أجـــل 15عشـــرة ) خمســة
 .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلكتونس 

 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء
إال بمطلب معلل يقّدمه  األجل المذكور انقضاءغير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 

بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7على معنى الفصل السابع )المترّشح للجنة المختّصة 
 الموافقة عليه.
أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 

 كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمهايحرم من  ،عملية الفتح إتمامإجازة من اللجنة وبعد 
من تاريخ تراجعه الكتابي بعد  ، حسب الحالة،( تحتسب02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

عدم الرّد من طرفه على تاريخ أو من في الفقرة األولى من هذا الفصل األجل المحّدد لذلك 
 أيام عمل. (10)عشرة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت  النهائي إعالمه بقبوله

 العروض تقييم:14 الفصل
تتـوّلى مـن هـذا الكـّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليهـا بالفصـل 

 .الفصلهذا بالمدرجة  للمنهجيةالعروض المقبولة وترتيبها وفقا  تقييم كذلكهذه اللجنة 

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد
 : منهجّية تقييم العروض: 1.14

العــروض وترتيبهــا الختيــار المحــامي أو الشــركة المهنّيــة للمحــامين باالعتمــاد  تقيــيميــتّم 
 حصريا، على المقاييس التاليــة:
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 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
ــــل الهياكــــل  3 ــــة للمحــــامي أو شــــركة المحامــــاة مــــن قب حجــــم المهــــام الموكول

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجوبا :
 .الفني للتقييمالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة  -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض  -
 من هذا الكراس. 11فترة اإلمهال والمحّددة في الفصل 

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

العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس  -
 الصفقة.

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض 
لسنة  764ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي   24مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 
 ةبعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطني

أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات   للمحامين
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 

 : إسناد األعداد: 2.14
أو ألعضـاء الشـركة المهنّيـة للمحـامين  ـالل  المراجع العامة للمحامي   -أ
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 نقطة(: 50)الخمسة سنوات األ يرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

إلى تاريخ تقديم  2017خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
 العروض.

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب  
المراجع لمختلف أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في 

 الجدول.
العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من  احتسابوبهدف 

عد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل نصوص األحكام ب
 .يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع

 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما بين 
إنابة  الل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
إنابة  الل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة  الل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة  الل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة  الل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العــــــــــدد 
المســــند 
ـــــوا   بعن
 المراجـــع
 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
تبعا إلمضاء المترّشـح للتصـريح علـى الشـرف بصـّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية 

ـــة )الملحـــق عـــدد  ـــة 6والعاّم ـــى، المترّشـــح( ال يـــدعى فـــي مرحل ـــد عرضـــه  أول ـــى تأيي المعنـــي إل
 بها.بالمؤّيدات المصّرح 
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اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض.  تعتمد عّينة
وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع 

 اإلنابة.
 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــ   مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب ويكــون المحــامي
حماية المعطيات الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كـذلك فـي وسـائل 

طبق مواصفات تـتالءم مـع الّتجهيـزات  الستغاللهاحف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية 
طبـق المواصـفات الفنّيـة المبّينـة  ونسلبلدية تـالمستعملة في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب 

 للغرض في كراس الشروط.
تـــتّم علـــى  مـــن الناحيـــة الفنّيـــة وترتيـــب العـــروض التقيـــيمويجـــب اإلشـــارة للمترّشـــحين أّن عملّيـــة 

 الّنحو الّتالي:
 وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات  لجنــة الفــتح والفــرز تقيــيمتــوّلى ت

لّســــيرة الّذاتّيــــة الممضــــاة مــــن قبــــل المبّينــــة فــــي الّتصــــاريح علــــى الّشــــرف وا
وطبقـا  وبقية المالحق المنصوص عليها بملـف طلـب العـروض المترّشحين

 .المعلنة بكّراس الشروطللمعايير والمقاييس 
  مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة  االنتهـــاءيقـــوم الهيكـــل بعـــد

المراقبـة  مي إلجـراءالعمـو المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئـة العليـا للطلـب 
لســــنة  1039مــــن األمــــر عــــدد  10الاّلزمــــة عليهــــا طبقــــا ألحكــــام الفصــــل 

أعمـــــال الّلجنـــــة  اقتضـــــت. وإذا مــــا 2014مـــــارس  13المــــؤرخ فـــــي  2014
المذكورة طلب المؤّيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضـافية حـول مـا 

الطلــب  فــإّن هــذاتــم التصــريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة، 
 بلدية تونس. يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل
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 نقطة(: 20)المؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب 

إلـــى  وباالســـتناديهـــدف هـــذا المقيـــاس إلـــى تحديـــد العـــدد األمثـــل مـــن المتـــدخلين للقيـــام باإلنابـــة 
الخبـــرة المتمّيـــزة فـــي الميـــدان المطلـــوب مـــن قبـــل الهيكـــل العمـــومي مـــن ناحيـــة وإلـــى المـــؤهالت 

 التصنيف التالي:  وذلك حسبالعلمية للمترشح من ناحية أخرى، 
 لدى التعقيب. المحامون المباشرون  -

 المحاماة.شركة أعضاء  -

األعــــداد بحســــب وعــــدد إضــــافة إلــــى الشــــهادات العلمّيــــة التــــي تحّصــــل عليهــــا المحــــامي تســــند 
 الدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

ــــة  - ــــة  05تســــند بصــــفة آلي ــــابع بنجــــاح دورة تكويني ــــا أو ت ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلي نق
التــي تنظمهــا  إلســتكمال الخبــرة المهنّيــة متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمرّ 

ويبلـغ سـقف النقـاط بهـذا العنـوان  لمعهد االعلى للمحـامينالهيئة الوطنية بالتنسيق مع ا
 .(10) عشرة

( لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوينّيــة قـــام بهــا محــامي فـــي 01تســند نقطــة واحـــدة ) -
 .1(10) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

 

المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقـّدم 
 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل  -ج
 نقطة( 30)العمومّية وعددها 

 

                                                 

1
الهياكددل العموميّددةخ ي بددضخ باإلددا ة إلددن  لدد خ بعددي  عندددما يتعقّددم ابمددر بتكقيددب محددامي بقخددايا  ددي ال ددار  مدد   بددل 

لقمحدامي  مددى إلمدام  ام بها محامي  ي إطار أنشدةة الهياكدل الدوليّدة  االعتبار لم  هضا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

اال تخاء القغة اإنجقيزية. المحامي المترّشح بقغة المحكمة المنشورة أمامها القخيّة أو القغة المتفّم عقيها  ي العقد أو عند 

ويمك خ كضل خ اببض بعي  االعتبار إلا ة إلن هضه المقاييسخ انخواء المحامي أو شركة المحاماة  دي شدبكة مهنيّدة دوليّدة 

 لمكاتب محاماة م  عدمه.
 

ـــذلك بقـــدر مـــا يكـــون  ـــر فـــرص للمترّشـــحين المتفـــّرغين. ل ـــى إعطـــاء أكث ـــار إل يهـــدف هـــذا المعي
متفّرغـــا للمهّمـــة بقـــدر مـــا يرتفـــع العـــدد المســـند إليـــه بهـــذا العنـــوان والعكـــس المحـــامي المترشـــح 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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االبتـدائي هيكـل عمـومي فـي الطـور  جاريـة، لفائـدةعـن كـّل قضـّية  نصـف نقطـةيتّم حـذف   -
 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  في
 االسـتئناف فـييتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي فـي طـور  -

 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في 
ذات معنوّيـــة أو  يـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضـــّية جاريـــة لفائـــدة هيكـــل عمـــومي أو -

علـى  طلـب العـروضخ تقديم الترّشح للمشاركة فـي في تاري محكمة التعقيب لدى خاصةمادّية 
 نقاط. 10يتجاوز  أال

 :شركة محاماةأو  المحامي تعيين: 51الفصل
ــــةالفــــتح  تعــــّد لجنــــة  ــــيم المحدث ــــدى  والتقي ــــة تــــونسل ــــارتقريــــرا مفّصــــال حــــول معــــايير  بلدي  اختي

كيفّيـة ترتيـب المترّشـحين وأسـباب فيـه على ضـوء ذلـك توّضـح التقييم المترّشحين ونتائج أعمال 
 .حصل ذلكإقصاء بعض العروض إن 

بالهيئـة لمتابعـة والمراقبـة المحدثـة المختّصـة لجنـة إلـى الل هـذا التقريـروجوبـا  بلدية تـونس وّجهتو 
والمـؤّرخ فـي  2014لسـنة  764مـن األمـر عـدد  7طبقا ألحكـام الفصـل العليا للطلب العمومي 

 من األمر السـالف الـذكر 8قبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل إلجراء مرا 2014  جانفي 24
 .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها

توّجــه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلــى الهيكــل العمــومي المعنــي  األعمــال،مــن هــذه  االنتهــاءوبعــد 
 .لتنفيذه
 : والّشروع في المهّمة العقد إمضاء: 61الفصل 
فـــي العنـــوان  بلديـــة تـــونسمـــن قبـــل  ااختيارهـــ ي تـــمّ التـــ أو شـــركة المحامـــاة المحـــاميإعـــالم  يـــتمّ 
ــــالمبــــيّ  طبــــق النمــــوذج  المحــــرر باللغــــة العربيــــة عقــــدالد. ويجــــب عليــــه إمضــــاء ن بوثيقــــة التعّه

حسـب وذلـ  وضـرورة توضـيحها  تهـايرى الطرفين أهميّ  إضافة بنود يمكنو . المصاحب لهذا
 . مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي

اتخاذ  يتولىل المحامي أو شركة المحاماة، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و 
 .بذلك ذناإلكل اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم 
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يحرم إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) الصفقات التي تنظمها كلّ المشاركة في من 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة تاريخ 
 ( أيام عمل.10)
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

نجاز المهّمة : 3ملحق عدد  جراءات التعيين ومراحل ا  ثير في مختلف ا 
 
 تصريح على الشرف بعدم التا

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود: 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4في ا 

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

 العرض
عضاءسميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
 المحامي )المنفرد( ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( : 8ملحق عدد 

 
 التزامالمحامي )المنفرد( ا

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

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و المحامين المباشرين     )في حالة  لتجربة العامة للمحاميالمبّينة لقائمة المراجع : 9ملحق عدد 

 
المباشرا

و مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمينللا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و المحامين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
 
ا

و المباشرين )في حالة مجمع( 
 
طار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمحامينالمنتمين لا اة في ا 

نشطة 
 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم : 12ملحق عدد  جدول التعهداتفي القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

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

 
لشركة المهنّية اا

 .اة ، والهيكل عمــوميمللمحا
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 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -
 ......................................................................1والخطة(

المتصرف باسم  -
............................................................................ولحساب:................

. 
................. ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق بمنخرطال -

........................... 
ذكرالعنوان )المعّين محل مخابرته بـ -

 .................................................(.......................بالكامل
بصفتي :  -

.....................................................................................................
.............. 
بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 العمومي( : الهيكلالمحامي )يحدده 
 .ملف طلب العروض(1)
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال(2) 
 عقد النيابة.(3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 
 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّف .1 

                                                 

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

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .طبق التراتيب القانونّية في الميدان

الهيكل )يحددها  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به ........... تاريخ من العمومي( ...

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 يوما ابتداء من اليوم الموالي( ...........العمومي الهيكل)يحددها  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

 آلخر أجل محدد لقبول العروض.
قانوني. حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6
 .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 

أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبةالمبالغ العمومي  الهيكليدفع 
أو  ذكر الهوّيةالبنكية.......................... ) عدد:............................ تحت  البريد:
 (البريدية
 

 
 ......................يحرر بـ .................. ف

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  بخط اليد عبارة   صالح للمشاركة في طلب العروض (مشارك ال )يكتب
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 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
...............................................:.................................... 

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

.... 
 عنوان المقرّ 

..............................................................................:......................
 ............ 

 ................................: ........و قا لإلجراءات القانونيّةمو ع الواب إ ا كان لقمحامي مو ع واب عنوان
............:..................................................................................لهاتفا

............. ........... 
اإلكتروني لقمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان

:....................................................................... 
المعّرف رقم 

..................:...........................................................................ئيالجبا
.......... 

االسم واللقب )إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
 ............................................خطة(......وال
 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 

 (المشاركوختم  إمضاء)                                                 
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 ة به. تقديم الوثيقة الخاّص عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ......................... .................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 .........................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

 ..................................................................................................ه بـ )العنوان الكامل( المعيّن محّل مخابرت

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسنادر في مختلف إجراءاتعطايا أو هدايا قصد التأثي

 

 .......................................... ي  .............................حّرر بـ 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 

 
 لدى )الهيكل العمومي( تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 صاحب طلب العروض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ....................................................... ..................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 ...........................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

إسم الهيكل  ذكر )أو إطارات أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 (.......................................العمومي

 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفدق نسدخة 1998لسدنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عددد 

من مكتوب اإلعالم مؤّشدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوّضدة بدقّدة تداريخ إللدك أو اإلد ء بعالمدة 

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

 ............................ ي ............................. حّرر بـ 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................................................................................................................ .........للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 ...........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقتدرحين   نوجدد فدي 

 .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعإحدى حا ت 

الفصدل بدالفقرة األخيدرة مدن  كما أصّرح أنّنا   نوجدد فدي إحددى الحدا ت المنصدوص عليهدا

 .طلب العروض كراس شروطالثاني من 

 

 ............................ ي............................. حّرر بـ

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

 ........................................................................ .................................................الشركة المهنيّة للمحامينممثّل 

 ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

لعاّمة التي قّدمتها في هإلا أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة وا
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف إللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

 ............................ ي ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي )المنفرد(سميـة في إقائمة 

 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو 

 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

 ............................ ي............................. حّرر بـ

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي  التزام
 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ) ذكر الهيكل العمومي................(

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

أقّر ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

كما أقّر  ز المهّمة.(بإنجا)ألتزمالفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي إلكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهإلا العرض: كافّةبصحة 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................ ي............................. حّرر بـ

 

 المشاركوختم  )إمضاء

                                                 
كما يجب التعريب باإمخاء لكل محامي .صة لكّل واحد منهميتعيّ  عقن كّل المتدبقي  المعنيي  اإمخاء  ي ال انة الم صّ 1

 وجوبا بعد صدور إعالن طقب العروض.مشارك عقن أن يكون تاريخ التعريب باإمخاء 
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 9عـدد  ملحق

شركة المهنّية لل للمحامين المنتمينأو  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
  يرة الل الخمس سنوات األ اةللمحام

 إلى تاريخ فتح العروض(  2017جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 
 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات .........................

 



30 

 

 تفصيلي للمراجع العاّمة جدول
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 ............................ ي............................. بـحّرر 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 10عـدد  ملحق
 المحامينلمحامي المباشر أو قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة 

 الهياكل الدولية للمحامين.

 ع ر المحور السنة

 بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين  الهيئة الوطنيةالمسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة    التكوينيةالدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

 ............................ ي............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 .المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنيةيقّدم 
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 11عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 

واللقب:  اإلسم*
.............................................................................................................................................................................. 

* تاريخ الوالدة ومكانها: 
................................................................................................................................................................... 

تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية : *
............................................................................................................................................... 

تاريخ الترسيم بقسم  *
 ................................................................................................................................................اإلستئناف:

* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب: 
................................................................................................................................................... 

وفقا لإلجرءات  إن وجدعنوان موقع الواب*
 ............................................................................................:القانونّية

 
 : ل عليها المترشحالمتحص   الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  
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ص الخبرة العام ة في المحاماة  : ملخ 
 

 
النتائج المحق قة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

ص  أو الماد ة  ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ 
 المطلوبة(

 
 

المحق قة أو نتائج النتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

ة المترش ح إليها:  بالمهم 

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

 اإلنضواء في شبكة دولي ة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12عدد  ملحق
 

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

 ةوالتعديليّ 
 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        

        

        
        

        

        

        

 
 
 
 
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 13عدد  ملحق
 

 المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 1اة ، والهيكل عمــوميلشركة المهنّية للمحاما

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاإل .......................................................................................... 
 أو 
 ...................................................موضوع اتفاقية الشراكة( جّمع المحامينم)
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

طبق هإله ا تفاقية في نيابة )إلكر الهيكل العمومي .......................................( 
لدى المحاكم وسائر الهيئات  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو

 .س أو كإللك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة القضائية 
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هإله الصفقة للتشريع

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار 
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر 

 .والتعقيب ا ستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّة القضايا والطوابع الجبائية
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي  (05) خمسةكحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجميع 
أو المادة أو نظرا لطبيعة  بتعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب

 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدةالقضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها 
 

الهيكل العمومي...........(، إإلا ما تبين له ان المحامي قد بإلل العناية الالزمة يمكن )إلكر 
وحقق نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية 
تقّدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة 

والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هإله المنحة المختّصة للمتابعة 
 ضمن السقف المحّدد للمحامي.

 
 

                                                 
 يمك  إلا ة  صول أبرى و ل  حسب متةّقبات المقب أو اإنابات وبصوصيّاتها.1
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  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  4الفصل 

يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهإلا  -أ

كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي الغرض، تتولى خاصة توفير 

رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

الملف وجوبا بمإلكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات )الهيكل 

 العمومي.....................(.

و من طرف المحكمة أو تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أ -ب

 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو ا جتماع، بأسبوع على األقل.

عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ت

 العمومي.

ة   يمكن )للهيكل العمومي................................( كشف المعطيات الماليّ  -ث
والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة 

 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  15األولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم 

 .اإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةوالهيئات القضائية و 
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
يتّم خالص صاحب المهمة حسب الصيغ التالية )يحددها الهيكل 

 العمومي.............................( يكون الخالص عن طريق:

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

 صك، حوالة ...(  :يأشكال أخرى )يحددها الهيكل العموم □

 يتولى الخالص:

 المحاسب العمومي المكلف بالدفع.  
 اإلدارة الماليّة )للهيكل العمومي.............................(. 

( 30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيإلية )إلكر الهيكل 
 العمومي..........................................(. 

( ..................................................................وتحمل على )الهيكل العمومي
طور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارية  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيإل 

 .اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات( والمحكمة
أجرة  ( .........................................................الهيكل العموميعلى )وتحمل 

 عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
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( ....................................................................كما يتحّمل )الهيكل العمومي 

خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات 

لهإلا  أو أعضاء شركة المحاماةالو يات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

في حدود حا ت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء كلم  30الغرض 

 شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

ت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف وإإلا ما إقتض

 التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الإلهاب والرجوع.

وفي كل الحا ت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج 

فرد ومسبق بين الطرفين وإللك بصرف النظر عن ا تفاقية المتعلقة موضوع إتّفاق كتابي من

 باألتعاب.

هيكل إ ّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى ال
مثبتة لهإله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتوراالعمومي خالصها على أساس فا
 لك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.باألعمال موضوع ا سترجاع وإل

 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
بإلل العناية الالزمة للدفاع عن مصالة الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.الهيئات 

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإعالم الهيكل  -

أو اإلعالن عنها من العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

 .الجهة المتعّهدة

بنزاعات الهيكل العمومي أو حضور ا جتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة  -

 بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

 ولهإلا الغرض،
يتولى )الهيكل العمومي................................................( دعوته كتابيا سواء  

هإله ا جتماعات وإللك قبل انعقادها ي لحضور نعن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو
 وفي حيّز زمني معقول.

تمكين )الهيكل العمومي................................(، مقابل وصل تسلّم، من مشروع  -

العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء )الهيكل 

ل أقصاه أربعة أيام عمل من العمومي.......................( بمالحظات حولها في أج

تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد إللك موافقة ضمنية منه على محتواها وإإلن للمحامي 

 بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
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تمكين )الهيكل العمومي................................( من شهادة في خالص معاليم  -

في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين  الضمان ا جتماعي وخالص معاليم انخراطه

 وإللك وجوبا قبل خالص ا تعاب.مسؤوليته المدنيّة 

 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

تضبط مّدة ا تفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في 
.................... 

خير ولم يتم تعيين محامي أو شركة وفي صورة وجود قضايا جارية في هإلا التاريخ األ
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 
العموميفيتولى مواصلة هإله القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وإللك إلى حين انتهاء طورها 

................( من نّص الحكم الجاري، دون سواه، وتمكين )الهيكل العمومي..........
 الصادر فيها.

 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الإلي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث 
العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إ ّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في 
األثناء، فيجب على المحامي إعالم )الهيكل العمومي......................( بإللك كتابيا 
وتغيير المحامي )ن( المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهالت العملية والمهنيّة 
ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى إللك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني 

ى هإلا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على كتابيا عل
 اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي خالف إللك، وفي صورة تعإلّر توفير مترشة جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط 
هيكل العمومي...............................( الإلي تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع ) ال

أوفي صورة عدم موافقة الهيكل المعني على المترّشة المقترح، فله حّق فسخ عقد الصفقة 
بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيإل وإمهاله بأجل إضافي 

أو إصالح الخلل مقارنة ( يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص 15أقصاه خمس عشرة )

 مع العرض المقّدم من قبله.
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 

، تفسخ هإله ا تفاقية، آليا في الحا ت 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 التالية:،

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

 الهيكلهإله الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 
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 ،هإلا األجل التنبيه. وبانقضاءمن تاريخ تبليغ  عن عشرة أيام ابتداء د   يقلّ أجل محدّ 

إجراء آخر أو تكليف من  دون أيّ  العقدفسخ  ...............(العمومي )للهيكليمكن 

 .حسب اإلجراء الإلي يراه مالئماه يتولى إنجاز

وإهدار بالتزامه  العقد إخالل صاحبلدى )الهيكل العمومي..................( إإلا ثبت  -

مباشرة  هقيامالعمومي.............................( في التقاضي أو ثبت حق )الهيكل 

 تمختلف إجراءا أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

 .العقد وانجازهإبرام 

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

 

 :10الفصل 
 

في صورة قرار )الهيكل العمومي .....................( تغيير صاحب العقد دون وجود 
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لإللك ، في قضيّة   زالت جارية، ففي هإله الحالة، تصرف 

ا تفاقية وإللك عمال له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هإله 
والمتعلّق  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40بأحكام الفصل 

 بتنظيم مهنة المحاماة.
 

 :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
  

في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هإله ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. 
ولهإلا الغرض يتولى )إلكر الهيكل العمومي............................ ( مكاتبة اللّجنة المحّدثة 

المتعّلق  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  (7بمقتضى الفصل)
بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات 

 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالقضائية 
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 

 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
 

 : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
  

 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 
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 :العقدصحة : 13الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إ  بعدحيحا ص ا العقدكون هإلي  

 )رئيسة بلدية تونس(المحلية  ةرئيس الجماع
 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المإلكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

 نعإللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كإللك 

 فيإل.نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي      الهيكل العمومي  

 أو                                                                              
 تجمع المحامين                                                                        

 أو                      
 امـــاةشركة المحــ              


