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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

للمحاماة، من بين  مهنيةيتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار محاٍم مباشر أو شركة 
 جميع اإلجراءاتالقيام بو  المركز الوطني لإلعالميةنيابة لمرّسمين بجدول المحامين، لا

ام ـاألحك تقتضيهفي حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما  القانونّية
  .الجاري بها العمل التشريعية

 رفين المتعاقدين.ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الط
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

في  التعقيبمين المرسمين بجدول المحامين لدى للمحافي طلب العروض  يمكن المشاركة
التي تضّم وجوبا على األقل محام  للشركات المهنية للمحاماةو  تاريخ صدور طلب العروض

  .في تاريخ صدور طلب العروض مرّسم بجدول المحامين لدى التعقيب

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

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
ت المنع المنصو  عليها كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاال

بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

مين قد قبل أّي المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحا
 من مرسوم المحاماة. 32او اي مانع اخر على معنى الفصل  دعوى ضّد جهة تعمل لديها

                                                 

1
 )لجنة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 

بالهيئة العليا  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينحيات اإنما يندرج ضمن صالو للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16الفصل  ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

ليف المحامين بنيابة الهياكل المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تك 2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 المشاركة كيفية:  3الفصل 
 1 اتفاقية الشراكةفي إطار و أمنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل. أو
  

  طلب العروض توزيع:  4لفصل ا
 

    :كاآلتي 2قسط وحيد يتكّون طلب العروض من
 الوالية اإلختصا  الترسيم محل المخابرة عدد المحامين القسط
في تاريخ صدور التعقيب  تونس الكبرى  01 01

والشركات / طلب العروض 
المهنية للمحاماة التي تضّم 

وجوبا على األقل محام مرّسم 
ين لدى التعقيب بجدول المحام

في تاريخ صدور طلب 
 العروض

كامل تراب  -
 الجمهورية

 

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

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

ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخا  بالصفقات العمومية 
)www.marchespublics.gov.tn(  بعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض

 أومن موقع الهيئة الوطنية للمحامين  كراس الشروط كما يمكن سحب المذكور. على الموقع

( عند االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، www.cni.tn)المركز الوطني لإلعالمية موقع واب 

                                                 

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

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

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

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

http://www.marchespublics.gov.tn/


4 

 

نهج بلحسن بن  17مقر المركز الوطني لإلعالمية؛ تسحب كراس الشروط مباشرة من 
 ل.بدون مقابتونس ؛  1005شعبان العمران 

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
( ايوم 120) ايوم مائة وعشرون لمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 

 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي  ابتداء
 

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

 اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس 

اريخ األقصى المحدد لقبول العروض الت ( أيام قبل05خمسة )الشروط في أجل ال يتجاوز 
وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في االستمارة 

عدد من األمر  4اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
وإجراءات تكليف المتعّلق بضبط شروط  2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764

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

المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا  الهيكل العمومي، عند االقتضاء، يوّجه
قبل  أيام( 10ه عشرة )كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدنا

على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية  تقديم العروضلآخر أجل 
 والجوهرية.

 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتراتيب المتعّلقة  تضيهاقتالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
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 ن في كراس الشروط :الطع :9الفصل 
لألحكام الواردة يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراس الشروط مخالفة 

 من نفس األمر 07اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2014لسنة  764باألمر عدد 
ت ومدعما بالمؤيدات االخالالبتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 

عن طلب العروض ويخفض  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة  الالزمة
 ةعشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة  األجلهذا 

 ( أيام.10)
العمومي المعني  الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا
حتى  اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 .البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها
عمـل مـن  أيـام  ( 10)قرارها في أجـل أقصـاه عشـرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 

المطلوبـــة وفـــي  واإليضـــاحاتعمـــومي مرفقـــة بجميـــع الوثـــائق ال الهيكـــلتـــاريخ توصـــلها ب جابـــة 
 .اإلجراءاتغياب ذلك يرفع قرار تعليق 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

من هذا الكـّراس  (11)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل 
ال خارجي يختم ويكتب عليـه ببـارة:   ن ومختومين يدرجان في ظرف ثالثفي ظرفين منفصلي

المركــــز الـــــوطني  لنيابـــــةمتعلـــــق بتكليــــف محــــاٍم  2022لســــنة  01يفــــتح طلــــب عـــــروض عــــدد
  .لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية لإلعالمية

طريــق والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات عــن  توّجـه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة
البريـــد مضـــمون الوصـــول أو عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إلـــى مكتـــب الضـــبط 

 مقابل وصل إيداع.  لمركز الوطني لإلعالميةالمركزي التابع لـ
ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم وفــي مرحلــة 

وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى موعـد  في الدفتر الخا  بقبول العـروض حسـب تـاريخ
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 فتحها.
 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 

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

 بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

 الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل

 التالية:ثائق الو يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

وإمضـاؤها فـي آخـر الوثيقـة  5إلـى  1حـق مـن ختم وإمضاء المشارك على كّل صفحة و تعميـر المال
 مع بيان التاريخ.

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة  الفنيّة  الوثائق

المضـــمنين بكـــراس الشـــروط وإمضـــاؤها فـــي آخـــر الوثيقـــة مـــع بيـــان  10إلـــى  6تعميـــر المالحـــق مـــن 
 التاريخ وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء.

المباشـر أو مجمـع المحـامين المباشـرين  لمحاميرامه بين اامضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إب
مــــن جهــــة ثانيــــة مــــع بيـــــان  المركــــز الـــــوطني لإلعالميــــةاة مــــن جهــــة، و لشــــركة المهنّيــــة للمحامــــاأو 

 (11)الملحق عددالتاريخ.
 

 

 
 

 قصاء العرض إل موجباعند فتح العروض  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّل مالحظة:



7 

 

 فتح الظروف:: 12الفصل 
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس 

 العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض. الهيكل
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة 

 دارية والفنية.المحتوية على الوثائق اإللفتح الظروف الخارجية والظروف 
 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.

  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سـير أعمـال اللجنـة ألّي سـبب
ل لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل عروضــهم أو  مــن األســباب. كمــا ال يخــوَّ

 إدخال أّي إضافات عليها. 
 ة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض.ال تفتح إاّل العروض الوارد 

وذلــك بفــتح  يــتّم الشــروع فــي عملّيــة الفــتح طبقــا للتسلســل الزمنــي لتــاريخ قبــول العــروض -
 الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

وثــائق فــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفّنــي واالقتصــار علــى التصــريح بوجــود ال -
 المطلوبة دون تعدادها.

أن تدعو كتابّيا  وتقييمهايمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف 
المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في  يقّدموا المؤيداتالمشاركين الذين لم 

لسريع أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد ا 07أجل ال يتجاوز 
حتى ال تقصى  بمكتب ضبط الهيكل العمومي المعني بطلب العروضأو ب يداعها مباشرة 

 .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها وأال بين المشاركين المساواة مبدأ  احترام بشرط عروضهم
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 achats@cni.tnترسـل الوثـائق عـن طريـق البريـد االلكترونـي بـالعنوان التـالي:  كما يمكـن أن
ويعتمـد  السـريع. دعلى ان تودع األصـول، الحقـا، بمكتـب الضـبط او ارسـالها عـن طريـق البريـ

 في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 

ــ ابّي، مقابــل وصــل يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كت
أو عن طريق البريد مع اإلعـالم بـالبلوف فـي  المركز الوطني لإلعالميةتسليم، يقّدم مباشرة إلى 

المركـز م من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبـل ايأ( 10أجل أقصاه عشرة )
 .الوطني لإلعالمية

 ل التقييم، ويبقوا ملزمين بها.وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعما
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 

بهدف  2014لسنة  764من األمر  07المترّشح للجنة المختّصة المنصو  عليها بالفصل 
هدون في المحامون المتعالموافقة عليه. وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو 

المشاركة في طلبات العروض التي اطار اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمها كلّ 

عدم الرّد من تاريخ الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
ه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت طرف

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

 تقييم العروض:14 الفصل
 من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 وجوبا : اللجنة تقصى
تي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف العروض ال -

 .اعتمادها للتقييم الفني

 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  -

mailto:achats@cni.tn
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 سواء في إطار فردي أو مجّمع.الصفقة 

ال يــتّم إال  اســتبعادهم صــو  المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبّيــة، فــ نّ وبخ
  28مـؤّرخ فـي  2014لسـنة  764من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثـة بمقتضـى األمـر عـدد 

يتعلق بضبط شـروط وإجـراءات تكليـف المحـامين بنيابـة  الهياكـل العموميـة لـدى  2014جانفي 
تثّبـــت بدّقـــة فـــي وضـــعّياتهم المهنيـــة بالتنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة للمحـــامين المحـــاكم ، بعـــد ال

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 :كاآلتيالعروض وترتيبها حصريا  تتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييمو 
 : منهجّية تقييم العروض:1.14

  :رّية التاليةصالحتعتمد المعايير  -أ  

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
أو ألعضــاء الشــركة المهنّيــة للمحــامين المرّســمين  التجربــة العامــة للمحــامي 1

 بقسم التعقيب
 نقطة 60

 نقطة 30 المؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 2
لــدى المحــاكم خــالل الــثالث  تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل العمومّيــة 3

 سنوات األخيرة
 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 : إسناد األعداد: -ب
التجربــــة العامــــة للمحــــامي أو ألعضــــاء الشــــركة المهنّيــــة للمحــــامين   -

 نقطة(: 60بقسم التعقيب )المرّسمين 

وجوب التقيد بالسقف العددي مع  نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم التعقيب 6تسند           
 .األقصى المشار إليه في الجدول

قّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ يإلثبات التجرية العاّمة،          
 تعقيب.ترسيمه في قسم ال
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 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

ــــة  - ــــاط لكــــّل محــــام 05تســــند بصــــفة آلي ــــة  نق ــــابع بنجــــا  دورة تكويني ــــا أو ت شــــارك فعلي
متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمّر إلســتكمال الخبــرة المهنّيــة التــي تنظمهــا 
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحـامين ويبلـس سـقف النقـاط بهـذا العنـوان 

 (.10عشرة )

ينّيــة قـــام بهــا محــامي فـــي ( لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكو 01تســند نقطــة واحـــدة ) -
إطــار أنشــطة الهياكــل الدولّيــة للمحــامين ويبلــس ســقف النقــاط بهــذا العنــوان خمســة نقــاط 

(05)1. 

إلثبــات الشـــهائد العلمّيــة والمشـــاركة فــي هـــذه الــدورات، يقـــّدم المحــامي المترشـــح نســـخة 
 مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

                                                 

األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مـن قبــل الهياكــل العمومّيــة، يؤخــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، بعــين  عنـدما يتعّلــق 1
للمحـامين مـدى إلمـام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّية  االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية

ـــد أو عنـــد االقتضـــاء اللغـــة  المحـــامي المترّشـــح بلغـــة المحكمـــة المنشـــورة أمامهـــا القضـــّية ـــق عليهـــا فـــي العق أو اللغـــة المتّف
اإلنجليزية. ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة فـي شـبكة 

 مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه.
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تجربة المحامي في نيابـة الهيالـل العمومّيـة لـدم المحـالم لـالل الـثال   -
 نقاط( 10سنوات األليرة )

مومي خـالل الـثالث نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل ع 05تسند بصفة آلية  -
 (.10ويبلس سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) سنوات األخيرة 

ســخا مــن عقــود اإلنابــات أو االتفاقيــات المبرمــة إلثبــات هــذه اإلنابــات يقــّدم المحــامي ن
مـــع الهيكـــل العمـــومي أو شـــهادة حســـن إنهـــاء مهّمـــة تكليـــف ممضـــاة مـــن قبـــل الهيكـــل 

 العمومي.
 نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

 

 :والتقييم تحسير أعمال لجنة الف: 2.14
 روض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:تتّم عملّية التقييم وترتيب الع

  علـى أسـاس المعطيـات الممضـاة والمبّينـة  هـاوترتيبالعروض تقييم  التقييمتتوّلى لجنة الفتح و
ـــدات   ـــب العـــروض المدعومـــة بالمؤي ـــة المالحـــق المنصـــو  عليهـــا بملـــف طل بعرضـــه وبقي

 وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.
 نــة أعمالهــا بتقريــر لتقيــيم العــروض ممضــي مــن قبــل كاّفــة أعضــاءها بأســمائهم تضــّمن اللج

 .وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته

   يتولى الهيكل العمومي بعد االنتهاء من هذه األعمـال توجيـه تقريـر تقيـيم العـروض )نسـخة
 نسخ رقمية( إضافة إلى أصول العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديميـة 7أصلّية ورقّية و

إلـــى الّلجنـــة المختّصـــة للمراقبـــة  الهيكـــل العمـــوميلطلـــب العـــروض ممضـــاة مـــن قبـــل رئـــيس 
يومـا مـن تـاريخ فـتح العـروض  20والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي فـي أجـل أقصـاه 

 إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها. 
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ــــــــى العنــــــــوان اإللكترونــــــــي التــــــــايو  لي مكــــــــن بــــــــالتوازي مــــــــع هــــــــذا إرســــــــال الملــــــــف كــــــــامال عل
haicop@pm.gov.tn  

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 15الفصل
تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام 

مراقبتهــا علــى  2014جــانفي  28والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7الفصــل 
 نم كــدتتّأو شفافيتها.و قيتهااصــدمو وترتيــب العــروض ةلمنافسا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرش
 الهيكـــل قبـــل نم المعتمـــدة التقيـــيم ايـــيسمقمطابقـــة  نم بـــتتتّثو .طهااااولشـــر  لةبـــولمقا لصبغةا

 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء.  وطرلشا اسرّك تلمقتضيا العمومي
المحـامي )يـن( إلـى الهيكـل اللجنـة المـذكورة قـرار تعيـين  وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه

 العمومي المعني لتنفيذه.

 :د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق16الفصل 
 عقــد اإلنابــةالعمــومي وجوبــا نتــائج الــدعوة إلــى المنافســة واســم المتحصــل علــى  الهيكــلينشــر 

جـه هـذا ويو  االقتضـاء.عنـد  الخا  به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة 
المشــاركين الــذين لــم يــتّم تعييــنهم بهــذه  الهيئــة الوطنّيــة للمحــامين ويــتّم إعــالم بقيـةإلــى  اإلعـالن

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية
ـــة  يمكـــن الطعـــن فـــي قـــرار ـــة المختّصـــة للمتابعـــة والمراقبـــة المحدث اإلســـناد الصـــادر عـــن اللجن

 2014لســـنة  764مـــن األمـــر عـــدد  7للطلـــب العمـــومي طبقـــا ألحكـــام الفصـــل بالهيئـــة العليـــا 
  لدى المحكمة المختّصة.  2014جانفي  28والمؤّرخ في 

يجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــرر باللغـــة العربيـــة طبـــق النمـــوذج المصـــاحب لهـــذا. 
وواقــع  ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين أهمّيتهــا وضــرورة توضــيحها وذلــك حســب مقتضــيات

 نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات 

 الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
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يحرم وقع إختيارها نهائيا لإلنابة  إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي
( تحتسب 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ من 
 ( أيام عمل.10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاريخمن 

ض إلى اللجنة المختّصة وفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغر 
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي أو شركة المحاماة من 
المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية 

 للمحامين بذلك. 

 نم مياأ سبعة جلأ فيذلك و  لنيابةا عقد ءمضاإ المركز الوطني لإلعالمية لىويت
 تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم عليهن يتعيو للجنةا قرار تبليس يخرتا
 .  بالعقدولمنصا المعطياتو 
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 المالحق
 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

علميةالتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد  صاحب طلب  مركز الوطني لل 
 العروض

قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   2تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

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

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

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

 
 ةا

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

 
للمحامين ا

لى تاريخ فتح العروض(  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين  )من تاريخ الترسيم ا 
اسات الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدر : 9ملحق عدد 

 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.
 لدى المحاكم خلل الثلث سنوات  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 10ملحق عدد 

خيرة                         
 
 اال

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 11ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
ة لشركة المهنيّ اا

علميةوال للمحاماة،  .مركز الوطني لل 
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 1 ملحق عدد

  تعّهدالوثيقة 
 

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

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

 ........................لسنة .................. تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 ..............................(......................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 .......................................بصفتي : ............................................... -

ب نابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لاآلتي ذكرها و  الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 المحامي:

 ملف طلب العروض. (1) 
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

 .المزمع انجازها الخدمات طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي:  أتعّهد

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ.1 

األجرة المحّددة مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .بنود العقدطبق 

  تاريخ من أيام 10 صفقة خالل مدة قدرهاموضوع ال التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 العقد.نص عليه يوفقا لما اإلعالم به 

آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي 120 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 4
 العروض.

ي. قانونة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 5
العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن فسخ ف نه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 ذلك.
 

                                                 

مضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(  دون في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج ببارة  إني الم1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.إدراج البيانات المتعلقة 
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أو  البنكفتو  بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالس الهيكل العمومي يدفع 
................................ تحت البريد: .......................................................

 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّيةعدد: .......................... )
 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                         
 

  لمشاركة في طلب العروض (بخط اليد ببارة   صالح لمشارك ال )يكتب
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 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ..............................إسم شركة المحـاماة .................................واللقب أو  االسم
 ........................تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.....................

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

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

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

 ...............................الجبائي.................................................. المعّرفرقم 
 .............................الصفة(.........االسم واللقب و )إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
 
 

 تقديم الوثيقة الخاّصة به. عضو جب على كّل يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة



18 

 

 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 .........................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 ....................................... ...........................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .ة لفائدتيالصفق عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 

 
 

 المركز الوطني لإلعالميةتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدم 
 صاحب طلب العروض

 
 

 ....................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 .................................................................................. ..........................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ...........................................بتاريخ........................................حت عدد.المسّجل بالهيئة الوطنيّة ت

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 المركز الوطني لإلعالميةعلى شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات  أصّرح
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

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

بدقّدة تداريخ كلدك أو اإلدالء بعالمدة  من مكتوب اإلعالم مؤّشدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوّضد 

 البلوغ عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 

 
 

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

 
 ..........................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 ..................................................................... ..............................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

، عنددد أصددّرح علددى شددرفي أنّددي وكافّددة أعضدداء الفريددق المتدددّخل مددن المحددامين المقتددرحين

ال نوجددد فددي إحددد  حدداالت المنددع المنصددور عليهددا بالمرسددوم المددنّ م لمهنددة  اإلقتضدداء،

 المحاماة.

نوجدد فدي إحدد  الحداالت المنصدور عليهدا بدالفقرة األخيدرة مدن الفصدل كما أصّرح أنّنا ال 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض
 
 

 ..........................................................................................................الممضي أسفله )االسم واللّقب( إنّي 

 .................................................................................................. .................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

بما في كلك التجربة العاّمة  أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هكا العرض
 .و/ أو الخصوصيّة

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام
 المركز الوطني لإلعالميةالمهنّية للمحاماة بنيابة  أو أعضاء الشركة
 لدم المحالم و سائر الهيئات القضائّية  

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

)ألتزم( بإنجاز  ادة اآلتي ككرهم يلتزموالمتكّون من السيّدات والس ، عند اإلقتضاء،الفريق المتدخل بأنّ 

 المعلومات الواردة بهكا العرض: كافّةكما أقّر بصحة المهّمة 

 المحامي  إمضاء محل المخابرة الترسيم قباللو   سماال
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد  ملحق

أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمين

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 
 

 
  قباللو االسم

 
 

 
 وتاريخه رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  

 

 

 *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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 الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة 9عـدد  ملحق
 .و الدراسات والمقاالت والبحو  المتخّصصة

 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 طار أنشطة الهياكل الدوليةالدورات التكوينية للمحامين في ا

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

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

  1 
  2 

  3 

 الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة. ) ذكر الميدان المطلوب أو المشابه(
  1 

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .شهادة المعنيةاليقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من   
  ر.يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النش 
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 10عدد  ملحق
 

قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 
 سنوات األخيرة الثالث

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

 2019سنة 

    

    

    

    

 2020سنة 

    

    

    

    

 2021سنة 

    

    

    

 

 وختم المترشح إمضاء  
 

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

مة مع الهيكـل العمـومي أو شـهادة حسـن إنهـاء مهّمـة تكليـ  يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبر 
 ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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11عدد  ملحق  

المباشر أو  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
لشركة المهنّية اأو مجمع المحامين المباشرين 

 مركز الوطني لإلعالميةاة ، والللمحام
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 مهمة: تتمثّل 

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

في  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو المركز الوطني لإلعالميةطبق هكه االتفاقية في نيابة 
س أو ككلك خارجها نسواء في توحقه والدفاع عنه لد  المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .عند االقتضاء

 والمعين محل مخابرته ب )ككر العنوان كامال(

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

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

 .االجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
صل األّول أعاله بصفة جمليّة تضبط أتعاب المحاماة بخصور المهاّم المشار إليها بالف

جزافيّة طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة 
دون تلك والتي تشمل معاليم نشر القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، 

 األحكام. المتعلّقة باستخراج
 

 ة واحدة في صورة توفر الشروط التالية:قضايا وتعتبر أتعاب قضي (02)يتم تجميع 

  القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالن ر إلى وحدة الموضوع أو

 أو المادة. بالسب

  القضايا أو األكون على العرائض بالن ر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو

 سهولة معالجتها ن را الستقرار فقه القضاء بشأنها

، إكا ما تبين له ان المحامي قد بكل العناية الالزمة وحقق للمركز الوطني لإلعالميةيمكن 
، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر  نتائج إيجابية بالن ر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها

وكلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.   من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين



27 

 

مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة  مشروع الملحقيتّم عرض 
 العليا للطلب العمومي على أن تدخل هكه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.

 

 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 
سؤولية المدنية والمهنية، لميتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

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

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

 تعّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
لمتعلّق بآخر ويصب  عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم ا

 قضية يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
قبل انقضاء األجل  المركز الوطني لإلعالميةوإكا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  

المككور أعاله وكلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية 
تا لهكا اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم وسيلة أخر  تعطي تاريخا ثاب

يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هكه 
المركز الوطني الحالة، ال يصب  عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض يسلّمها 

 .لإلعالمية
 

  موضوعة على كاهل الهيكل العمومي :: االلتزامات ال  5الفصل 

يلتزم الهيكل العمومي بتوفير ال روف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهكا  -أ

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

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

المركز لف وجوبا بمككرة توضيحية تلخر معطيات الملف وطلبات كما يضّمن الم

 .الوطني لإلعالمية

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

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

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

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة  للمركز الوطني لإلعالميةال يمكن  -ث

المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من 

لمتعّلق ا 2014جانفي   28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  15الفصل 
بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم 

 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 : 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  -

المشاركة من  ولحرمانهالرفض غير المبرر يعتبر كلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)ي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة الذ المهّمةبقبوله  رفضه تاريخ

في الغرض إلى اللجنة المختّصة  اوفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقرير 
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي أو شركة المحاماة من 

وتعلم الهيئة  المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن
 الوطنّية للمحامين بذلك. 

بكل العناية الالزمة للدفاع عن مصال  الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائيّة.

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

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

 الجهة المتعّهدة.

حضور االجتماعات المخّصصة للن ر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

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

 ولهكا الغرض،
دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد  ةالمركز الوطني لإلعالمييتولى  

 ي لحضور هكه االجتماعات وكلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.ناإللكترو

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل المركز الوطني لإلعالميةتمكين  -

 المركز الوطني لإلعالميةإمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

بمالح ات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد كلك 

اإلجراءات التي يقتضيها  موافقة ضمنية منه على محتواها وإكن للمحامي بمواصلة

 .القانون
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
 .تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقدعن طريق يتّم خالر صاحب العقد 

 

 : شروط الخالص 8الفصل 
 دفع قسط أّول على الحساب: -1.8
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ال يجوز من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و % 10تسند نسبة  
  به. طلبا صريحا للتمتعهكا القسط إال في صورة تقديمه  العقدمن  صاحب  للهيكل العمومي

 األتعاب: تقديم مككرة  - 2.8

 خالر أتعاب. مككرةبلمركز الوطني لإلعالمية صاحب العقد بناء على موافاته ليتّم خالر 
 :تسديد المستحقات  -  3.8

من نسخة من شهادة في خالر معاليم الضمان  المركز الوطني لإلعالميةيتّم تمكين  -

 وما يفيد طة والتقاعد للمحامينيالح  االجتماعي وخالر معاليم انخراطه في صندوق

وكلك وجوبا قبل خالر مسؤوليته المدنيّة قيامه بتأمين  ته الجبائيّة وسالمة وضعيّ 

 االتعاب.

 خمس وأربعونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل  -

 .الحكم التصري مستوفية الشروط وبعد  األتعاب مككرة( يوما من تاريخ إستالم 45)

بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم  وجوبا العقدصاحب  وفي خالف كلك يتمتع 

  ،األجل المككورة أعالهالكي يلي انتهاء 

وككلك أجرة عدول اإلشهاد أجر عدول التنفيك  المركز الوطني لإلعالميةتحمل على       
 والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

لمتعلّقة باإلنابات خارج مجال مصاريف التنقل ا المركز الوطني لإلعالميةكما يتحّمل  

منطقة تونس الكبر  أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها 

في حدود حاالت التنقل الفعليّة كلم  30لهكا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةالمحامي 

نابة وكلك طبقا اإلوالثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف 

بالتجارة  والوزير المكلفللتعريفة المنصور عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل 

 .2016أفريل  22المؤرخ في 

وإكا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف 

يومي الكهاب  ا في كلكبمالتنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

 والرجوع.

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

 07موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أن ار اللجنة المحدثة بالفصل 

 باألتعاب. من هكا العقد المتعلق 03وكلك بصرف الن ر عن الفصل عدد  764من األمر عدد 

إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل 
العمومي خالصها على أساس فواتير مثبتة لهكه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين 
باألعمال موضوع االسترجاع وكلك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل 

 المنجز.
 

 : العقد: مّدة  9الفصل 
 

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

فيتولى صاحب العقد مواصلة هكه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وكلك إلى  العمومي
 والتصري  بالحكم.حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 : تنفيذ العقد : 10الفصل 
 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيك مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث  11ومي تغيير المحامي اال في الصورة المنصور عليها بالفصل للهيكل العم

 أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيك التزاماته.
المحامي إعالم الهيكل العمومي بكلك كتابيا وال يمكنه مناولة  ىو في هكه الصورة يجب عل
 النيابة إلى أي محام أخر.

بخالف الحاالت المنصور عليها  مي )صاحب العقد(و في صورة تخلي المحا
يتّخك الهيكل العمومي اإلجراءات  حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة أو 11بالفصل 

ق العام عوضا عن تعيين محام )ين( أخر ضمانا الستمرارية سير المرف بهدف المستوجبة
 .2014لسنة  764من األمر  5عن المهّمة تطبيقا للفصل  ن()المحامي المتخلي

تطبيق المّطة األولى من في هكه الصورة األخيرة العمومي على الهيكل  كما يجب 
 الفصل السادس لهكا العقد.

 

 :العقد :فسخ 11الفصل 
 فسخ هكا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   ي

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

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

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

 ،هكا األجل نقضاءالتنبيه. وباعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د ال يقلّ أجل محدّ 

تطبيق المّطة األولى من الفصل السادس و العقدفسخ  للمركز الوطني لإلعالميةيمكن 

 لهكا العقد.

وإهدار حق بالتزامه  العقد إخالل صاحب المركز الوطني لإلعالميةلد  إكا ثبت   -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم  هقيامفي التقاضي أو ثبت  المركز الوطني لإلعالمية

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

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

 

تغيير صاحب العقد دون وجود  المركز الوطني لإلعالميةفي صورة قرار :12الفصل 
بررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لكلك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هكه الحالة،تصرف م

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

 محاماة.بتن يم مهنة ال
 الحفاظ على السرية :13الفصل 

ويخضع الطرفان لكل  صبغة السرية من حيث شروط التنفيذيكتسي كامل العقد 
 االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية.

 النزاهة :14الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول 
 .ية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالحلألحكام التشريع

 

  : فّض النزاعات: 15الفصل 
، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهكا العقدفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هكا 

 (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل ) المركز الوطني لإلعالمية أوال الغرض يتولى
المتعّلق بضبط شروط  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764 عددمن األمر 

دون وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 
 القترا  تسوية صلحّية أو تقديم مقتر  أخر لفض الخالف.سواها 

ضور الجلسة لفض النزاع وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لح
 المعروض عليها بالحسنى.  

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف 
مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن ل األكثر حرصاوديّا، فيمكن للطرف 

 حقوقه لد  المحكمة المختّصة.
 

  ل :: مصـاريف التسجي 16الفصل 
 .أو شركة المحاماة تحمل مصاريف التسجيل على المحامي

 :العقدصحة : 17الفصل 
 .ركز الوطني لإلعالميةئه من قبل المدير العام للمإمضا إال بعدا العقد نافكا كون هكيال 

 

 : محّل المخـابرة:18الفصل 
لطرفين تغيير عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المككور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد ا

 نعكلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو ككلك 

 فيك.نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
  

 المحــــامي أو  المركز الوطني لإلعالمية
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 تجمع المحامين أو
 الشركة

 
                 

                                                                                           

 
 
 


