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 :موضوع طلب العروض :الفصل األّول 

 

( محاٍم مباشر أو شركة مهنية للمحاماة، من بين  2 يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار )

والقيام بجميع اإلجراءات  بلدية بني مطيرخبراء )عند اإلقتضاء( لنيابة  و المرسّمين بجدول المحامين

وفق ما تقتضيه األحكـام  ( أوالتعديليّة) )ها( لدى الهيئات التحكيميّة  )ها( والدفاع عنه القانونيّة في حقه

 التشريعية الجاري بها العمل.

 م فيما يلي:المحامين أو/ و الخبراء المزمع إنتدابه/ تكليف تتمثل مهّمة 

والمرافعات الشفاهية التي يقتضيها  وصياغة التقارير القيام بكافة اإلجراءات واألعمال الكتابية -

 القضيّةوالتي حددتها هيئة التحكيم/ الهيئة التعديليّة المتعهدة بالقضية موضوع  بلدية بني مطير الدفاع عن

 حكيمية / التعديليّة(.) ذكر الهيئة الت المتعّهد بها ة/ التعديلي ةالتحكيمي

/  غاية مرحلة صدور قرار تحكيمي ىالقضية إلإنجاز كاّفة األعمال العرضية والمتفرعة عن ذات  -

 في الغرض. تعديلي

 ويبيّن عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 العروض:يمكن المشاركة في طلب 
في الخانة المخّصصة للخيار  (X))يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات من خال ل وضع عالمة 
 المناسب من بين الخيارات المقترحة أو اإلحتفاظ بالفرضية المناسبة(

 

 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:  

 االستئناف      

 و  
 العروضفي تاريخ صدور طلب   التعقيب 
 و

 للشركات المهنية للمحاماة           
 

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

 .1العروضاألقصى لقبول 
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين 

تلك التي يكون فيها  المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو
على  أخرمانع  يأ وأ المحامي أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها

 من مرسوم المحاماة. 32معنى الفصل 

                                                 

1
دثة للغرض(، إن التثبّت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي )لجنة الفتح والفرز المح

ية أو رئيس الفرع وإنما يندرج ضمن صالحيات اللّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطن

بط شروط المتعلّق بض 2014جانفي  28المؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  16الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 

 وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
 

X 

 

X 

 

X 
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 : كيفية المشاركة 3الفصل 

أو 1يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض بصفة فردية أو في إطار اتفاقية الشراكة 
 ضمن شركة مهنية للمحاماة. 

 : توزيع طلب العروض إلى حصص 4الفصل 
 يتكّون طلب العروض من:

في  (X))يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات: قسط وحيد أو عدّة أقساط. كما يضع عالمة 
 الخانة المخّصصة للخيار المناسب من بين الخيارات المقترحة(

 :موّجه إلى جميع 2قسط وحيد

  :المحامين المرسمين لدى 

 دون تخصص في ميدان معين( سنوات 5تجاوزت مدة ترسيمهم خمس ) لم االستئناف الذين 

 و                          
 في تاريخ صدور طلب العروض ذو تكوين عام  التعقيب 

 و
 الشركات المهنية للمحاماة

 أو                

 . 3الهيكل العمومي(عدّة أقساط )يحدّد عددها 
 

في صورة توزيع الطلب الى قسطين او اكثر يتعين وجوب ادراج قسط او اكثر  :1مالحظة 
 سنوات . 5تتجاوز مدة ترسيمهم لم مخصص ) ين/ ـة( للمحامين الذين 

 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
الهيئة  المنافسة إلىيرسل الهيكل العمومي نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى 

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة قبل  أيام على األقل 3الوطنية للمحامين 
(https://avocat.org.tn.) 

للبلدية :  ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع اإللكتروني
"commune.beni.metir1985@gmail.com " . من موقع الهيئة  كراس الشروط كما يمكن سحب

 المصلحة الفنية ببلدية بني مطير الكائنة  تسحب كراس الشروط مباشرة من كما يمكن.الوطنية للمحامين 
 بدون مقابل. بني مطيرافريل  9شارع  1عدد ب

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما( ابتداءا  120يوما ) مائة وعشرونيصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 

 من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
 

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 
 ( أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن طلب العروض. 10في أجل أقصاه عشرة )

ويتمّ إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة 
بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال 

روني ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكت05يتجاوز خمسة )
للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في االستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها 

                                                 

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

من  موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها

 الهيئة الوطنية للمحامين.
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى الهيئات واحدةأو لشركة محاماة  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 2
 يتم إبرام عقد  صفقة بين محام واحد أو شركة مهنية للمحاماة والهيكل العمومي المعني.3

X 
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المتعّلق بضبط  2014جانفي  28المؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  4بالفقرة الثانية من الفصل 
محاكم والهيئات القضائية واإلدارية شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى ال

 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
الهيكل العمومي، عند االقتضاء، المعطيات التكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس  يوّجه

( قبل انتهاء أجل تقديم 10الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )
قديم العروض على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية تلالعروض قبل آخر أجل 

 والجوهرية.
 

 :الطعن في كراس الشروط :8الفصل 
يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة باألمر 

من نفس األمر بتقديم مطلب في الغرض  07 أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل 2014لسنة  764عدد 
( أيام من 10مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة في أجل أقصاه عشرة )

( أيام في الحاالت التي يحدد فيها 5تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل إلى خمسة )
 ( أيام.10أجل قبول العروض بعشرة)

اللجنة وبمّجرد توّصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى الهيكل العمومي المعني بطريقة  تحيل 
 تعطي تاريخا ثابتا.

يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات حتى البت 
 نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.

من تاريخ  أيام عمل(10بة ومتابعة نيابة المحامين قرارها في أجل أقصاه عشرة )تتخذ لجنة مراق
توصلها بإجابة الهيكل العمومي مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار 

 .تعليق اإلجراءات

 :طريقة تقديم العروض:  9الفصل 
 يتكون العرض من:

 عرض فني. - 
 عرض مالي. -               

هذا الظرف وجوبا  ويكون 10العرض الفني: يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفصل عدد ◄      
 مغلقا.
ويكون هذا الظرف وجوبا مغلقا.  10المنصوص عليها بالفصل عدد  الوثائق العرض المالي: يحتوي◄

 2022/ 14 عددارة استشويدرج هذين الظرفين في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة "طلب 
 ".  2022اوت  16الثالثاء   ال يفتح قبل يوم او شركة محاماةتكليف محام ) ين (متعلق بللمرة الثانية 

يُضمَّن العرض الفني الفّني والمالي الوثائق اإلدارية ويتضّمن الّظرف الخارجي إلى جانب العرضين      
من هذا الكّراس في ظرفين منفصلين  (10)والمالي والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصل 

 لسنة  14عدداالستشارة يكتب عليه عبارة: " ال يفتح طلب  ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي
-2022للسنوات  بلدية بني مطير إلنابة اة او شركة محام(متعلق بتكليف محاٍم)ين للمرة الثانية  2022
2023-2024 ." 

توّجه الظروف عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى 
 مقابل وصل إيداع.  بلدية بني مطيرمكتب الضبط المركزي التابع لـ 
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وفي مرحلة ثانية تسّجل في الدفتر  تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثمّ 
 الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

 يقصى آليّا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 
 وال يمكن للمشاركين الذين تمّ إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.

يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 
 الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

 الوثائق المكّونة للعرض:: 10الفصل
 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية: 

 

 الوثائق اإلداريّة
 4إلى  1و تعمير المالحق من  من كراس الشروط المشارك على كّل صفحةختم وإمضاء 

 وإمضاؤها في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

 الّظرف المتضّمن للوثائق الفنيّة

 العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ اوإمضاؤها وختمه 10إلى  5تعمير المالحق من  1
 .المؤيدات المطلوبةوتقديم 

 السيرة الذاتيّة للمحامي أو لكل عضو لفريق المحامين المتدّخلين 2

 وثائق أخرى حسب طبيعة الطلبات وخصوصيّتها 3

 
 الظرف المتضّمن للوثائق الماليّة

 العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

مع  11إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة المدرجة بالملحق عدد  وثيقة التّعّهد 1
 بيان التاريخ.

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي 2

وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين المحامي المباشر أو مجمع  إمضاء 3
من جهة ثانية  بلدية بني مطير المحامين المباشرين أو الشركة المهنيّة للمحاماة من جهة، و

 مع بيان التاريخ.
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تعميرها من قبل العارض بهدف  يمّثل عدم تقديم وثيقة التعّهد أو المالحق المستوجب مالحظة:
 .موجبا إلقصاء العرض اعتمادها للتقييم الفني

 فتح الظروف:: 11الفصل 

 رئيس الهيكلتحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 
 العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض.

المحدّدْين بنص إعالن  وفي المكان وتعقد جلسة فتح العروض في تاريخ أخر أجل لتقديم العروض
 .والماليّة المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنيةالدعوة إلى المنافسة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.وتكون جلسة فتح الظروف 

  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب. كما ال

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.   يخوَّ

  العروض.ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول 

وذلك بفتح الظرف  يتمّ الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الزمني لتاريخ قبول العروض  -
 الخارجي للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة  -

 دون تعدادها.

الظرف المحتوي على العرض المالي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة فتح  -
 دون تعدادها وبمبلغ العرض.

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم 
أيّام عمل من  07يقدّموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
تب ضبط الهيكل تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمك

 احترام مبدأ المساواة بين المشاركين بشرط العمومي المعني بطلب العروض حتى ال تقصى عروضهم
 وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

                                                                           كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي:
Beni.metir1985@gmail.comcommune.  وأتودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط  أنعلى 

 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. عن طريق البريد السريع إرسالها

 تقديم الترشحات: : ضبط آجال وصيغ الرجوع في 12لفصل ا

يمكن للمحامي الذي قدّم ترّشحه في طلب عروض أن يسحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقدّم 
( يوما من 10أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه عشرة ) بلدية بني مطيرمباشرة إلى 

 .يربلدية بني مط تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح 
بهدف الموافقة عليه. وفي  2014لسنة  764من األمر  07للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 

اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية  إطارصورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في 
( 02لهياكل العمومية لمدّة سنتين )المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كاّل الفتح، يحرم من 

ألجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد ا
عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون ردّ تاريخ أو من 

 ( أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.10لمدّة تجاوزت عشرة )

mailto:Beni.metir1985@gmail.com
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 تقييم العروض:13الفصل

 من هذا الكّراس،  11بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 تقصى اللجنة وجوبا :
 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -

العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في  -
 و مجّمع.إطار فردي أ

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّة، فإّن استبعادهم ال يتمّ إال من قبل 
يتعلق  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

اكم ، بعد التثبّت بدّقة في بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المح
 764من األمر عدد  15وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة 
 وتتوّلى هذه اللجنة عمليّة تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالية:

 تقييم العروض:: منهجيّة  1.13
 

يجب عليه اختيار محام لم محام  تعيين اكثر منفي صورة رغبة الهيكل العمومي في  -أ
 سنوات وفقا للمعايير التالية : 5تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف 

 

 : إسناد األعداد: -ب
 نقطة(: 50( )سنوات  5من  قلمرسم باالستئناف الالعامة للمحامي  )التجربة : 1معيار  -

 ستئناف.النقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم ا 10حذف ت

في نيابة الهياكل العمومية او االشخاص الطبيعيين او  : التجربة الخصوصيّة للمحامي2معيار  -

 (نقطة 20) السنوات االخيرة  3المعنويين خالل 

جانفي  01من  بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بهاتسند األعداد 
 على النحو المبين في الجدول الموالي: اخر اجل لتقديم العروض  2022اوت  16الى  2022

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 5من  قل) مرسم باالستئناف الالتجربة  العامة  للمحامي  1
 (سنوات 

 نقطة 50

 نقطة 30  المؤهالت العلمية للمحامي  2

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية او األشخاص  3
او المعنونين الخواص لدى المحاكم خالل الخمس سنوات  نالطبيعيي

 االخيرة . 

 نقطة 20

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 
 انابة  30اكثر من  انابة 30و 21ما بين  إنابة  20و 11ما بين  إنابات  05و 01ما بين 

 المرجع بعنوانالعدد المسند 
05 10 15 20 
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 نقاط(: 30) و الدراسات و البحوثتكوين الستكمال الخبرةو ال :  المؤّهالت العلميّة للمحامي3معيار  -

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  الشهادة العلميّة
 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 10 5 العدد المسند

بحسب عدد الدورات التكوينية  األعداد العلميّة التي تحّصل عليها المحامي تسندإضافة إلى الشهادات 
 التي تلقاها او شارك فيها على النحو التالي:

  متخصصة لكل محامي شارك فعليا او تابع بنجاح دورة تكوينية  طانق (5)تسند بصفة الية

تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع في اطار دورات التكوين المستمر الستكمال الخبرة المهنية التي 

  ( .10المعهد االعلى للمحامين و يبلغ سقف النقاط عشرة نقاط ) 

  ( 01تسند نقطة واحدة )  بعنوان كل دراسة أو مقال أو بحث او تاطير ذو صبغة علميّة

رشح نسخة من كل يقدّم المحامي المت  شريات أو مجالت علميّة أكاديميّةنوأكاديميّة قام بنشرها المترّشح ب

. و يبلغ سقف النقاط خمسة نقاط ) دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلميّة وسنة النشر

05) . 

 . صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:ج

تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف مشفوعة بنسخ من األحكام عند اإلقتضاء. وبصفة عامة يتولى 
شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.وال يدخل ضمن احتساب المحامي أو 

 التجربة القضايا التي تمّ رفضها شكال.

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية 
أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيّة  ممغنطة أو ليزريّة المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص

تراعى فيها الّضمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات المستعملة في المجال 
 وذلك لتقديمها صلب عرضه.

 

 سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:: 2.13

 على الّنحو التّالي: من الناحية الفنية  تتمّ عمليّة التقييم وترتيب العروض
 

  تقييم العروض و ترتيبها على اساس المعطيات الممضاة و تتوّلى لجنة الفتح والتقييم
المقدمة بعرضه و بقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب االستشارة المدعومة بالمؤيدات و 

 .طبقا للمعايير المعلنة بكراس الشروط 
 مضى من قبل كافة اعضاءها باسمائهم و صفتهم و مؤشر على تصمن اللجنة اعمالها بتقرير العروض م

 كافة صفحاته .

   يتولى الهيكل العمومي بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم العروض )نسخة أصليّة
نسخ رقمية( إضافة إلى أصول العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض  7ورقيّة و

الهيكل العمومي إلى الّلجنة المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب ممضاة من قبل رئيس 
 يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها.  20العمومي في أجل أقصاه 

ويمكن بالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني التالي 
haicop@pm.gov.tn 
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 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 41الفصل

تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 
ء للجواءات اجرإشرعّية مراقبتها على  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  7
 من بتتتثّلشروطها. و لةبولمقالصبغة امن  كدتتأّوشفافيتها. و قيتهاصداموترتيب العروض و لمنافسةالى إ

وط وتعيد النظر فيها، عند لشراس اكّر تلمقتضيا العمومي الهيكل قبل من المعتمدة التقييم اييسمقمطابقة 
 االقتضاء. 

ومي اللجنة المذكورة قرار تعيين المحامي)ين( إلى الهيكل العم وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه
 المعني لتنفيذه.

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:51الفصل 
ينشر الهيكل العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على عقد اإلنابة على لوحة 

الخاص به عند االقتضاء.ويوجه هذا اإلعالن إلى الهيئة  إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب
 المشاركين الذين لم يتمّ تعيينهم بهذه النتائج بكل وسيلة ماديّة أو الماديّة الوطنيّة للمحامين ويتمّ إعالم بقية

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا
يمكن الطعن في قرار اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا 

 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  7الفصل للطلب العمومي طبقا ألحكام 
 لدى المحكمة المختّصة. 

يجب على المحامي إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصاحب لهذا. ويمكن إضافة 
بنود يرى الطرفين أهميّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي دون 

 تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 
ئه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضا
 لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
إعالمه  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة )
وفي هذه الحالة يقدّم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة 

 محامين بذلك. ومراقبة نيابة المحامين. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنيّة لل

 ةقرار اللجن تبليغ يخرتا من مياأسبعة  جلأفي ذلك  و لنيابةعقد ا ءمضاإتتولى بلدية بني مطير  
 ص بالعقد.لمنصوت والمعطيات البيانااتتضمن  عقد النيابة دسناببطاقة إ للجنةة افاامو عليهيتعين و

 : المالحق
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:  1ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة: 2ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب : 3ملحق عدد 
 العروض

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها : 4ملحق عدد 
 من كّراس الشروط 4بالفصل 

تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصيّة المذكورة : 5ملحق عدد 
 في العرض

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 6ملحق عدد 
 لدى الهيئات التحكيمية والتعديليةأو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي 

الخبرة العامة للمحامي المباشرأو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو : 7ملحق عدد 
 للشركة المهنيّة للمحاماة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( للمحامين المنتمين
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 تركيبة الفريق المتدخل: 8ملحق عدد 

  تفصيليّة في المراجع التي تبيّن التجربة الخصوصيّة )ذكر المجال ............(قائمة : 9ملحق عدد 
 والنيابة أمام ............ )ذكر هيئات تعديلية/ أو تحكيميّة معيّنة....(

الشهائد العلميّة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة في اللغات و الدراسات  10ملحق عدد 
 صة.والمقاالت والبحوث المتخصّ 

 وثيقة التعّهد :11ملحق عدد 

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي: 12ملحق عدد 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين أو الشركة : 13ملحق عدد 
 المهنيّة للمحاماة ، والهيكل عمــومي.
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 1ملحق عدد

 
 عامة حول المشاركبطاقة إرشادات 

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

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

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

 .................................عنوان المقّر......................................................................................... 

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

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

 .............العنوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة.....................................................................

 .....................................رقم المعّرف الجبائي...........................................................................

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

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

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

 
 ()إمضاء وختم المشارك                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في صورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، يجب على كّل عضو تقديم الوثيقة الخاّصة به.  :مالحظة
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 2ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة

 
 (.....................................................................إّني الممضي أسفله )االسم والّلقب

ممّثل الشركة المهنيّة للمحامين......................................................................... 

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

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

 .المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي(

 العروضصاحب طلب 

 
 

 إّني الممضي أسفله )االسم والّلقب( .....................................................................

................................................................ ...ممّثل الشركة المهنيّة للمحامين........

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أو مضت عن  بلدية بني مطير أصّرح على شرفي أّني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 

 انقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األقّل.

 

، فترفق نسخة من 1998لسنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

مكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدّقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند 

 االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 
 
 

 
 الوجود في إحدىتصريح على الشرف بعدم 

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 

 
 .........................................................(....................إّني الممضي أسفله )االسم والّلقب

المسّجل .................................................................... ممّثل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أّني وكاّفة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين ال نوجد في إحدى 

 حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

ني من كما أصّرح أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل الثا

 كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 5ملحق عدد 
 
 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات

 المذكورة في العرض

 
 

 .........................................................(....................إّني الممضي أسفله )االسم والّلقب

المسّجل .................................................................... ممّثل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لّلجنة المكّلفة بالفرز 
 لما يثبتها من وثائق بعد طلبها مّني لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

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

 ()إمضاء وختم المشارك
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 6ملحق عدد 
 
 
 

 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( التزام

 بلدية بني مطيرأو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة 

 لدى الهيئات التحكيمية واإلداريّة والتعديلية

 

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

الفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم( بإنجاز المهّمة كما أقّر بصحة كاّفة المعلومات 

 الواردة بهذا العرض:

 
 سم واللقب اال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 إمضاء المحامي 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 ............................في............................. بـحّرر 

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عـدد 
 
 
 

العامة للمحامي المباشرأو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو للمحامين  الخبرة

 للشركة المهنيّة للمحاماة المنتمين

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض(

 
 

 االسم واللقب

 
 

 

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 
 

 

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

 

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

 

 محل المخابرة
 
 

 

 
 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 8ملحق عدد 
 
 

 تركيبة الفريق المتدخل
 
 

 اإلسم واللقب الخطة المطلوبة
 

 التّجربة المهنيّة المؤّهالت والّشهادات

  رئيس الفريق
 

  

 1في / محامي مختص خبير
... 

 
 

  

  في ... محامي مختص/ خبير
 

  

  في ... / محامي مختصخبير
 

  

 

يجب اإلدالء بسيرة ذاتيّة مفّصلة وبنسخ من الّشهادات العلميّة لكّل عضو من أعضاء الفريق :مالحظة

 المقترحين أعاله وكّل وثائق اإلثبات.

 

 

 حرر ب..............في........................
 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

1
 ذكر االختصاص المطلوب  
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 9ملحق عـدد 
 
 
 

والنيابة أمام   قائمة تفصيليّة في المراجع التي تبيّن التجربة الخصوصيّة )ذكر المجال ............(

 و تحكيميّة معيّنة....(ا ............ )ذكر هيئات تعديلية

 

تاريخ بداية وانتهاء 
 المهّمة

 المحكمة عدد القضيّة
 الهيئة التحكيميّة / التعديليّة

 

 موضوع اإلنابة
 

الهيكل العمومي 
 أوالشخص الخاص

 العدد الرتبي

    

 
 

1 

    

 
 

2 

    

 
 

3 

    

 
 

4 

    

 
 

5 

    

 
 

6 

     7 

     8 

     9 

     10 

    

 
 

11 
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 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض 
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 10ملحق عـدد 
 
 

الدراسات والمقاالت و اللغات فيالشهائد العلميّة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة 

 .والبحوث المتخّصصة

 
ع  الشهادة / الدورة/ المقال العلمي السنة

 ر

 الشهائد العلميّة

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

 اللغة المطلوبة(...............) ذكر الدورات التكوينية و شهائد

  1 

  2 

  3 

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

  1 

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 .من الشهادة المعنيةيقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل 
 يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلميّة وسنة النشر.
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 11ملحق عدد
 

 وثيقة التعّهد
 

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

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

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

 ......................................................................العنوان بالكامل(......... ذكر ) المعيّن محل مخابرته بـ -

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

والمكّونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة المحامي )يحدده  2وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها
 الهيكل العمومي( :

 ملف طلب العروض.  (1)
 االلتزام. وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي  (4)
 

 وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 

 أتعّهد وألتزم بما يلي: 

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ.1 

الجمليّة  تعاباألقابل ( انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله، م2

 التي حدّدتها كما يلي: الجزافيّة

 دون اعتبار األداءات على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  مبلغ العقد -

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

 
 ......................................مبلغ  األداء على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(......   -

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

 
 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  مبلغ العقد باعتبار األداءات على القيمة المضافة -

.................................................................................................................................... 
التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها )........................يحددها ( تسليم 3

 تاريخ  اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد. الهيكل العمومي( من

 ض.يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العرو (120) مدة ( اإلبقاء على شروط هذا التعهد4

الشركة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي صورة  ( أشهد أنني لست )أو أنّ 6

 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فإنه يتم  ثبوت خالف ذلك،

الحساب المفتوح بالبنك أو البريد: يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى 
 ذكر الهويّة....................................................................................... تحت عدد: .......................... )

 البنكية أو البريدية(
 

 حرر بـ .................. في......................
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

 

  )يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(

                                                 

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

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 12ملحق عدد 
 

 
 
 

 ةالجزافي ةالجملي األتعابتفصيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المحامين

 و/ او الخبراء

المدة 

 الجمليّة للمهّمة

 الوحدة

 ساعة/ يوم

معّدل العمل 

الساعات بحسب 

 في اليوم

 الثمن الفردي

     

     

  المبلغ الجملي دون اعتبار األداءات

 المصاريف المختلفة 

 -----    

 -----    

   جملي جزافي 

  المجموع دون إعتبار األداء

  قيمة األداء على القيمة المضافة 

  المجموع باعتبار جميع األداءات
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 البيان التفصيلي لكلفة القضية التحكيمية / التعديلية
 

 

 

الثمن الجملي 
 دون إعتبار األداء

الثمن الفردي 
دون إعتبار 

 األداء

 رقم المهّمة الوحدة الكميّة
 المهّمة

 1 دراسة ملف القضيّة     

 2 تحرير التقارير    

 3 اإلجتماعات    

 5 المرافعة    

 المصاريف المختلفة

 6 التنّقل جزافي -----  

 7 أخرى مصاريف  جزافي -----  

 المجموع دون إعتبار األداءات 
 قيمة األداء على القيمة المضافة 
 المجموع باعتبار جميع األداءات 
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 13ملحق عدد 
 
 
 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع 

بلدية الشركة المهنيّة للمحاماة ، والمحامين المباشرين أو 

 1بني مطير

 األطراف المتعاقدة
 

 أبرم هذا العقد بين:

............................................................) الهيكل العمومي( ممّثل في شخص 
 ................................... )اإلسم والصفة(......................السيّد....

 من جهة
 بصفة منفردة في صورة التعاقد مع ذات ماديّة

 والسيّد األستاذ ........................................................................... ) اإلسم والصفة(
    من جهة أخرى        

 في صورة التعاقد مع مجمع
 المتكّون من : وأعضاء المجّمع المتضامن

.....السيّد...............................................................................................................
 ) اإلسم والصفة( بصفته، رئيس المجمع 

 (و السيّد.......................................................................... ) اإلسم والصفة 
 ممّثل في  ...........................................................) بصفته ، العضو الثاني  ( 

 والسيّد............................................................................ ) اإلسم والصفة(
 ........................) بصفته ، العضو الثالث  ( ممّثل في  ................................................

 في صورة التعاقد مع شركة المهنيّة للمحاماة
السيّد............................................................................................................... ) 

 .............................اإلسم والصفة( بصفته، مفوضا عن الشركة ......
 

 :/ التكليف: تعريف المهّمـةالفصل األّول
 تتمّثل مهمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
 أو 
 )مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة( ................................................... 
 أو
 )الشركة المهنيّة للمحاماة( ......................... .......................................... 

والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه)ها( والدفاع  بلدية بني مطيرطبق هذه االتفاقية في نيابة 
 .التحكيميّة سواء في تونس أو كذلك خارجها عند االقتضاء/ أو و التعديليةعنه)ها( لدى الهيئات 

 (.............................................والمعين محل مخابرته ب )ذكر العنوان كامال

                                                 

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



25 

 

 تيب المطبّقة بالعقد:التشريع والترا:  2الفصل  

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى  .والتراتيب الجاري بها العمل للتشريع العقد اخضع هذي
 .ن الجبائي والضمان االجتماعيالتشريع الساري المفعول في الميدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهامّ المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة جزافيّة طبق 

 صيلي لألتعاب الجمليّة الجزافيّة.فوثيقة التعّهد الواردة بالعرض وبالجدول الت

 : عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:4الفصل 
المفعول في  لمسؤولية المدنية والمهنية، ساريتأمين عن ايتعين على صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد 
 تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة. 

هَّد بها ُمتع  القضية بال، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعّلق كما يجب عليه
 وانقضاء كامل مدة العقد.

 بداية من يوم اإلعالم بالحكم.عين ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبو
تعهد المقضية بالويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق 

 صاحب العقد.بها 
قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك  بلدية بني مطيروإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  

بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا 
اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم 

ين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل بشهادة في الغرض االعتراض على إنقضاء عقد التأم
 . بلدية بني مطيريسّلمها 

  : االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  5الفصل 
يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا  -أ

أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل 

تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسّلم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة 

 .بلدية بني مطيرتوضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

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

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

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

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعّلقة  بلدية بني مطيرال يمكن  -ث
من األمر عدد  15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014جانفي   28المؤّرخ في 2014لسنة  764
كم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية بنيابة الهياكل العمومية لدى المحا

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

  

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

المشاركة في عقود اإلنابات التي المبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من 

بقي  رفضه بقبوله المهّمة الذي تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة )
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التعديليّة بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام الهيئات  -

 .و/ أو التحكيميّة

حضور كل الجلسات بنفسه أو الترافع في القضية و إعداد التقارير وتقديمها للجهة المعنيّة و -

،  وإعالم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام المجّمع عند االقتضاءأعضاء بواسطة 

 من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة.

الهيكل العمومي أو حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 ا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.التي وقع تكليفه به بدراسة الملف أو الملفات

 ولهذا الغرض،
دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور هذه  بلدية بني مطيريتولى  

 االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
، مقابل وصل تسّلم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي  بلدية بني مطير تمكين -

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل  بلدية بني مطير رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء

من تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة 

 .لقانوناإلجراءات التي يقتضيها ا
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
 يكون الخالص عن طريق: بلدية بني مطير يتمّ خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

 صك، حوالة ...(  :أشكال أخرى )يحددها الهيكل العمومي □

 يتولى الخالص:

 العمومي المكلف بالدفع.المحاسب                      

 

 اإلدارة الماليّة )للهيكل العمومي.............................(. 

 شروط الخالص:  8الفصل 
 :كما يلي طرق الخالص، تكون  ) ما لم يضبط الهيكل العمومي طريقة خالص مغايرة ( -1.8

 :تسند نسبة

 .من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب % 10 -
 عند تقديم التقريراألول. % 20 -
 بطلب وثائق. عند صدور قرار هيئة التحكيم )أو الهيئة التعديليّة( المتعلق 20% -
 عند تقديم التقرير الثاني. % 20 -
 بعد جلسة المرافعة  30% -

 تقديم مذكرة األتعاب: -2.8

 بمذكرة خالص أتعاب. بلدية بني مطير خالص صاحب العقد بناء على موافاته لـيتمّ 
 :تسديد المستحقات -  3.8
من نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي  بلدية بني مطير يتمّ تمكين -

حامي وذلك بالنسبة للم وخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد سالمة وضعيّته الجبائيّة

 وجوبا قبل خالص االتعاب.مسؤوليته المدنيّة و قيامه بتأمين  التونسي

( 45يتمّ إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون ) -

 مستوفية الشروط مذكرة األتعابيوما من تاريخ إستالم 

X 

 



27 

 

ابتداء من اليوم الذي وفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب  

 يلي انتهاء األجل المذكورة أعاله،

وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنّقل للخارج، يتكّفل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنّقل 

 واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى إاّل أّنه وفي صورة وفي كل الحاالت، 

الهيكل العمومي خالصها على أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسّلمة من المعنيين القائمين باألعمال 

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

 المناولة :9الفصل 

اإلقتضاء، الطرف األول للطرف الثاني في تكليف مناول قصد إنجاز أعمال يرخص، عند 
ذات طابع تقني أو فّني ضروريّة إلعداد وسائل الدفاع التي يقتضيها النزاع شريطة عرض مشروع 

 عقد التكليف مسبقا على مصادقة الطرف األول
لتي تقتضيها يجب أن تتوفر في المناول المقترح كل المؤهالت والضمانات المهنية ا

 خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.
 وفي جميع الحاالت يبقى الطرف الثاني مسؤوال بصفة شخصية تجاه الطرف األول.

 يقع خالص المناول مباشرة من قبل الهيكل العمومي.
 

 : مّدة العقد : 10الفصل 
 

المتعهدة بالنزاع (الهيئة التعديليّةترتبط آجال التنفيذ بالروزنامة التي ضبطتها هيئة التحكيم ) أو 
 المحدد بالفصل األول من العقد وتنتهي مهمة الطرف الثاني بصدور الحكم التحكيمي ) أو التعديلي(.
غير أّنه في صورة التوّصل إلى إبرام صلح في األثناء أو إنتهاء الخصومة يتمّ دفع األتعاب 

 المنجزة وفقا لتفصيل األتعاب الجملي الجزافي.المستحّقة بناء على عدد الساعات أو األيام 

 تنفيذ العقد ::  11الفصل 

 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال للهيكل 
أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة  12العمومي تغيير المحامي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل 

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

 إلى أي محام أخر.
و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد( يتّخذ الهيكل العمومي اإلجراءات المستوجبة بهدف 

رية سير المرفق العام عوضا عن المحامي المتخلي )ن ( عن المهّمة تعيين محام )ين( أخر ضمانا الستمرا
 .2014لسنة  764من األمر  5تطبيقا للفصل 

 
 :فسخ العقد: 21الفصل 

 فسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   ي
 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

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

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال يقّل عن 

 .فسخ العقد  بلدية بني مطيرعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا األجل، يمكن 
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  بلدية بني مطيرإخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حق  بلدية بني مطيرإذا ثبت لدى  -

التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في 

 .مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه

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

 

 :الغرامات المالية13الفصل 

بلدية بني  على الطرف الثاني في حال التأخير أو اإلخالل في إنجاز المهمة بشكل يفّوت على
 في القضية غرامات مالية تساوي المبالغ المتبقية من أقساط العقد. إبداء أوجه دفاعه  مطير

وتطبق الغرامة دون تنبيه مسبق أو اتخاذ إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة 
 .بغرامات لجبر الضرر الناتج عن التأخير أو اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى

 :الملكية الفكرية واألدبية 14الفصل 

الوثائق المادية والالمادية والتقارير والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل الطرف الثاني  كل
 تصبح ملكا حصريا للطرف األول من تاريخ خالص كامل مستحقات الطرف الثاني.

 :الحفاظ على السرية15الفصل 

 يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ.
تزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة ويخضع الطرفان لكل االل

 بمراقبة األعوان وكذلك إلى االحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها لتنفيذ العقد.
 

  :  فّض النزاعات: 61الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض 

 2014لسنة  764( من األمر عدد 7مكاتبة الّلجنة المحدّثة بمقتضى الفصل ) بلدية بني مطيريتولى أوال 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي   28مؤّرخ في 

لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها القتراح تسوية 
 صلحيّة أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.

ن لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض وفي هذه الحالة تتمّ دعوة ممّثل الهيئة الوطنيّة للمحامي
 عليها بالحسنى.  

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف وديّا، 
المواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة  فيمكن للطرف األكثر حرص

 المختّصة.
 

 :النزاهة17الفصل 

كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام  يخضع
 .التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  : مصـاريف التسجيل : 81الفصل 
 .أو شركة المحاماة تحمل مصاريف التسجيل على المحامي
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 :: صحة العقد91الفصل 
 إمضائه من قبل: نافذا إال بعدال يكون هذا العقد 

 المكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلداريّة □

 رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية      

 المدير العام للمؤسسات العمومية الغير إدارية.  □

 ذات األغلبية العموميّة. والمنشأةأالرئيس المدير العام للمنشأة العمومية  □
 

 : محّل المخـابرة:20الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك 

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

 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي               الهيكل العمومي  

 أو                                                                                                  
 تجمع المحامين                                                                                            

 أو                                      
 الشركة                                                                                                 
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