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 طمب العروضمهضهع :األّول  الفرل

عمى  لمسحاماة ميشيةأو شخكة  لجى التعقيب يؽمحام   ــجد33عــيتسّثل مؾضؾع طمب العخوض في اختيار 
القيام و  بمجية مشدل تسيؼ شيابة، مؽ بيؽ السخّسسيؽ بججول السحاميؽ، لأن تتزسؽ محامي لجى التعقيب

 تقتزيولجى السحاكؼ وسائخ الييئات القزائية وفق ما  ياوالجفاع عش يافي حق القانؾنّية جسيع اإلجخاءاتب
  .الجاري بيا العسل ام التذخيعيةـاألحك

 ويبّيؽ عقج الشيابة بجقة الحقؾق وااللتدامات السحسؾلة عمى الظخفيؽ الستعاقجيؽ.
 

 : شروط السذاركة 2الفرل 
 

 :في طمب العخوض يسكؽ السذاركة
 :لمسحاميؽ السخسسيؽ بججول السحاميؽ لجى  

 في تاريخ صجور طمب العخوض التعقيب 
 أو  

 عمى أن تتزسؽ محام لجى التعقيب لمذخكات السيشية لمسحاماة 

ال تجؾز مذاركة السحاميؽ أو الحيؽ تعّخضؾا لإليقاف عؽ السباشخة بسقتزى قخار تأديبي بات أو محّمى 
بالشفاذ العاجل ما لؼ يتّؼ إلغاؤه مؽ قبل السحكسة السختّرة خالل الثالث سشؾات التي سبقت التاريخ 

 .1األقرى لقبؾل العخوض
الت السشع السشرؾص عمييا بالتذخيع والتخاتيب كسا ال يسكؽ مذاركة السحاميؽ السؾجؾديؽ في إحجى حا

الجاري بيا العسل أو تمػ التي تشذأ بدبب تزارب السرالح السختبظة بالعالقة السباشخة بيؽ السحامي 
ورئيذ الييكل العسؾمي أو بأحج أعزاء هياكل الّتدييخ أو السجاولة أو تمػ التي يكؾن فييا السحامي أو 

او اي مانع اخخ عمى معشى  اميؽ قج قبل أّي دعؾى ضّج جية تعسل لجيياأعزاء الذخكة السيشّية لمسح
 مؽ مخسؾم السحاماة. 32الفرل 

                                                 
1
الفخز الفتح و  )لجشة ال يجخل ضسؽ مذسؾالت الييكل العسؾمي الؾضعية القانؾنية لمسحامي أو الذخكة السيشية لمسحاماةالتثّبت مؽ  إن 

بالييئة العميا لمظمب العسؾمي بالتشديق مع  لّمجشة السختّرة لسخاقبة ومتابعة نيابة السحاميؽإنسا يشجرج ضسؽ صالحيات او لمغخض(، السحجثة 
 28سؤّرخ في ال 2314لدشة  764عجد  مؽ األمخ 16الفرل  ألحكامالييئة الؾطشية أو رئيذ الفخع الجيؾي السختّص، عشج االقتزاء، طبقا 

سحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف ال 2314 جانفي
 .والتعجيمية والتحكيسية
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 السذاركة كيفية:  3الفرل 
ضسؽ شخكة أو  1 اتفاقية الذخاكةفي إطار و أمشفخدا  طمب العخوضيسكؽ لمسحامي السباشخ السذاركة في 

 ميشية لمسحاماة تخزع لمتذخيع الجاري بو العسل.

  
 :إلى حرص طمب العروض تهزيع:  4الفرل 

 

    يتكّؾن طمب العخوض مؽ:
 :مؾّجو إلى جسيع 2قدط وحيج

  السخسسيؽ لجى:السحاميؽ  

 في تاريخ صجور طمب العخوض التعقيب -
 و

 لجى التعقيب عمى أن تتزسؽ محام  لذخكات السيشية لمسحاماةا -
 

 :: سحب ممف طمب العروض 5الفرل 
الييئة الؾطشية  نص إعالن طمب العخوض مرحؾبا بسمف الجعؾة إلى السشافدة إلى بمجية مشدل تسيؼخسل ت

تاريخ اإلعالن عؽ طمب العخوض بيجف نذخه عمى مؾقع الييئة قبل  أيام عمى األقل 3لمسحاميؽ 
(https://avocat.org.tn.)   

مية ويتؾلى الستخشح تحسيل كخاس الذخوط مجانا مؽ مؾقع الؾاب الخاص بالرفقات العسؾ 
)www.marchespublics.gov.tn(  بعج أن يتؼ تعسيخ االستسارة اإللكتخونية السؾجؾدة لمغخض عمى السؾقع

      بمجيةمؾقع واب  أومؽ مؾقع الييئة الؾطشية لمسحاميؽ  كخاس الذخوط كسا يسكؽ سحب السحكؾر.
عشج االقتزاء. وباإلضافة إلى ذلػ،  )menzeltemime.gov.tn-www.commune( مشدل تسيؼ

بجون  8383إدارة بمجية مشدل تسيؼ شارع الحبيب بؾرقيبة مشدل تسيؼ تدحب كخاس الذخوط مباشخة مؽ 
 مقابل.

 

                                                 
1

يقصذ ثتهك االتفبقيخ اتفبقيخ تفبهى ثيٍ يحبيييٍ او اكثر يهتزيىٌ فيهب ثشراكخ ثغرض انًشبركخ و وضغ جًيغ ايكبَيبتهى انًهُيخ السذاء  

يغ تحذيذ يسؤونيبتهى و حقىقهى ثذقخ ويٍ هى يكهف ثباليضبء ػهً وثبئق انؼروض و انصفقخ وتكىٌ  انخذيبد يىضىع طهت انؼروض

 االتفبقيخ يؤشرا ػهيهب يٍ انهيئخ انىطُيخ نهًحبييٍ.

2
 . ػقذ َيبثخ انهيكم انؼًىيي نذي انًحبكى واحذحشركخ يحبيبح نأو  واحذًحبٍو يجبشر نيتّى وجىثب إسُبد  

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.commune-menzeltemime.gov.tn/
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 ضصمهحية العرو : 6الفرل 
مؽ اليؾم  ابتجاء( ايؾم 123) ايؾم مائة وعذخون لسجة  د تقجيسياؽ بعخوضيؼ بسجخّ يممدمكؾن يربح السذار 

 سحجد لقبؾل العخوض.ال األقرى لمتاريخالسؾالي 
 

 التهضيحات ومالحق ممف طمب العروض::7الفرل 
( أيام مؽ تاريخ نذخ اإلعالن 13عذخة )يسكؽ لكل مذارك أن يظمب كتابيا إيزاحات في أجل أقراه 

 عؽ طمب العخوض. 
ويتّؼ إعجاد ممحق لسمف طمب العخوض، عشج االقتزاء، يتزّسؽ اإلجابات والتؾضيحات السترمة 
بالسالحغات واالستفدارات التي يظمبيا الستخشحؾن، ويؾجو إلى جسيع ساحبي كخاس الذخوط في أجل ال 

التاريخ األقرى السحجد لقبؾل العخوض وذلػ عبخ البخيج اإللكتخوني  ( أيام قبل35خسدة )يتجاوز 
لمسحامي أو لمذخكة السيشية لمسحاماة السبّيؽ في االستسارة اإللكتخونية لدحب كّخاس الذخوط السذار إلييا 

الستعّمق  2314جانفي  28سؤّرخ في ال 2314لدشة  764عجد مؽ األمخ  4بالفقخة الثانية مؽ الفرل 
لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية  بمجية مشدل تسيؼخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة بزبط ش

 .والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية
السعظيات التكسيمّية إلى الستخشحيؽ الحيؽ سحبؾا كخاس الذخوط  ، عشج االقتزاء،بمجية مشدل تسيؼ ؾّجوت

( قبل انتياء أجل تقجيؼ العخوض قبل 13أدناه عذخة )قرج مديج تؾضيح ممف طمب العخوض في أجل 
 عمى أال تسذ ىحه السعظيات التكسيمية بالخاصيات والسعاييخ الفشية والجؾىخية. تقجيؼ العخوضلآخخ أجل 

 
 : السالية اتالزسان:8الفرل 

 .الرفقات العسؾمّية بتشغيؼالتخاتيب الستعّمقة  تزيياقتالتي  السالية الزسانات تقجيؼ السذاركؾن مؽيعفى 
 

 الطعن في كراس الذروط : :9الفرل 
لألحكام الؾاردة باألمخ عجد يسكؽ لكل مذارك محتسل اعتبخ البشؾد السزسشة بكخاسات الذخوط مخالفة 

بتقجيؼ مظمب في الغخض  مؽ نفذ األمخ 37المجشة السحجثة بالفرل يتغمؼ لجى  أن 2314لدشة  764
مؽ  ( أيام13)في أجل أقراه عذخة  الالزمةومجعسا بالسؤيجات  تالالاالخمخفقا بتقخيخ مفرل يبيؽ فيو 
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التي يحجد فييا  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خسدة  األجلعؽ طمب العخوض ويخفض ىحا  اإلعالنتاريخ 
 ( أيام.13) ةعذخ بأجل قبؾل العخوض 

بظخيقة تعظي تاريخا  بمجية مشدل تسيؼندخة مؽ العخيزة إلى  ؼميا بالتغمتؾّص  وبسّجخد المجشةتحيل  
 .ثابتا

حتى البت نيائيا  اإلجخاءاتقبل اتخاذ قخارىا بذأن التغمؼ السعخوض عمييا أن تأذن بتعميق  لمجشةيسكؽ 
 .إذا كان السظمب قائسا عمى أسباب ججية في عاىخىا

عسل مؽ تاريخ تؾصميا  أيام (13)قخارىا في أجل أقراه عذخة  السحاميؽلجشة مخاقبة ومتابعة نيابة تتخح 
السظمؾبة وفي غياب ذلػ يخفع قخار تعميق  واإليزاحاتمخفقة بجسيع الؾثائق  بمجية مشدل تسيؼبإجابة 

 .اإلجخاءات
 طريقة تقديم العروض:  10الفرل 

 يتؼ تقجيؼ العخوض عمى مخحمة واحجة. 
مؽ ىحا الكّخاس في عخفيؽ  (11)ثائق اإلدارّية وجسيع مؤيجاتيا السبّيشة بالفرل ُيزسَّؽ العخض الفشي والؾ 

"ال يفتح طمب عخوض  لث خارجي يختؼ ويكتب عميو عبارة:مشفرميؽ ومختؾميؽ يجرجان في عخف ثا
 بمجية مشدل تسيؼ"إلنابة  متعمق بتكميف محام يؽ 2322لدشة  36 عجد

والؾثائق اإلدارية وجسيع السؤيجات عؽ طخيق البخيج  الغخوف السحتؾية عمى العخوض الفشية تؾّجو
بمجية مزسؾن الؾصؾل أو عؽ طخيق البخيج الدخيع أو تدّمؼ مباشخة إلى مكتب الزبط السخكدي التابع لـ

 مقابل وصل إيجاع. مشدل تسيؼ 
ثانية تدّجل في الجفتخ ثّؼ وفي مخحمة تدّجل الغخوف عشج تدّمسيا في مكتب الزبط السعّيؽ لمغخض 

 الخاص بقبؾل العخوض حدب تاريخ وصؾليا ويجب أن تبقى مختؾمة إلى مؾعج فتحيا.
 يقرى آلّيا: 

 اآلجال  ورد بعج* كّل عخض 
 كل عخض لؼ يتزّسؽ وثيقة التعيج.* 
 .يسكؽ لمسذاركيؽ الحيؽ تّؼ إقراء عخوضيؼ ألّي سبب مؽ األسباب السظالبة بتعؾيض وال

 .قا لمشساذج السمحقة بكخاس الذخوطيجب أن تحّخر العخوض بكامميا بالحبخ بسا في ذلػ وثيقة التعيج طب
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 الهثائق السكّهنة لمعرض:: 11 الفرل
 التالية: ثائق الؾ يجب أن يحتؾي الغخف الستزّسؽ لمعخض 

 

غير أَّه يًكٍ قصبء انؼرض إل يىججبػُذ فتح انؼروض  1ػذو تقذيى انًهحق رقى  يًثّم مالحظخ:

. يؼيٍيٍ ثبستكًبل وثبئقهى في أجم انًؼُي ثبئق اإلداريّخ أٌ تطبنت انؼبرضيٍنهجُخ ثبنُسجخ نجقيّخ انى

 وتقصً انؼروض انتي نى تستكًم يب طهت يُهب في اآلجبل انًضجىطخ.

 فتح الظروف:: 12الفرل 
بمجية لجشة خاصة بفتح وتقييؼ العخوض يتؼ تعييشيا بسقخر مؽ رئيذ  بمجية مشدل تسيؼتحجث لجى 

 قبل اإلعالن عؽ طمب العخوض. مشدل تسيؼ
وتعقج جمدة فتح العخوض في التاريخ والسكان السحّجدْيؽ بشص إعالن الجعؾة إلى السشافدة لفتح 

 السحتؾية عمى الؾثائق اإلدارية والفشية.الغخوف الخارجية والغخوف 
 مدة فتح الغخوف عمشية إال في الحاالت االستثشائية السبخرة.وتكؾن ج

 ل  ال يدسح لمحاضخيؽ السذاركيؽ بالتجّخل في سيخ أعسال المجشة ألّي سبب مؽ األسباب. كسا ال يخؾَّ
 ليؼ طمب تسكيشيؼ مؽ تعجيل عخوضيؼ أو إدخال أّي إضافات عمييا. 

  السحّجدة لقبؾل العخوض.ال تفتح إاّل العخوض الؾاردة في اآلجال القانؾنية 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

 ختؼ وإمزاء السذارك عمى كّل صفحة مع بيان التاريخ.و  5إلى  1تعسيخ السالحق مؽ 

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة الفنيّة  الوثائق

فــي آخــخ الؾثيقــة مــع  وختسيــا السزــسشيؽ بكــخاس الذــخوط وإمزــاؤىا 11إلــى  6تعسيــخ السالحــق مــؽ 
 بيان التاريخ وتقجيؼ السؤيجات عشج اإلقتزاء.

السباشـخ أو مجسـع السحـاميؽ السباشـخيؽ  لسحاميمذخوع عقج الشيابة السدمع إبخامو بيؽ امزاء وختؼ ا
 مؽ جية ثانية مع بيان التاريخ. اة مؽ جية، وبمجية مشدل تسيؼلذخكة السيشّية لمسحاماأو 
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وذلػ بفتح الغخف الخارجي  يتّؼ الذخوع في عسمّية الفتح طبقا لمتدمدل الدمشي لتاريخ قبؾل العخوض -
 لمعخض والتثّبت مؽ وجؾد كّل الؾثائق اإلدارّية السظمؾبة.

 تعجادىا.فتح الغخف السحتؾي عمى العخض الفّشي واالقترار عمى الترخيح بؾجؾد الؾثائق السظمؾبة دون  -

 : ضبط آجال وصيغ الرجهع في تقديم الترشحات: 13الفرل 
يسكــؽ لمسحــامي الــحي قــّجم تخّشــحو فــي طمــب عــخوض أن يدــحبو بظمــب كتــابّي، مقابــل وصــل تدــميؼ، يقــّجم 

( يؾمـا مـؽ 13أو عؽ طخيـق البخيـج مـع اإلعـالم بـالبمؾأ فـي أجـل أقرـاه عذـخة ) بمجية مشدل تسيؼمباشخة إلى 
 مشدل تسيؼ. بمجيةلقبؾل العخوض السعمؽ عميو مؽ قبل تاريخ آخخ أجل 

 وبانقزاء ىحا األجل، تؤخح بعيؽ االعتبار عخوضيؼ في أعسال التقييؼ، ويبقؾا ممدميؽ بيا.
غيخ أّنو ال يسكؽ سحب ذلػ العخض بعج انقزاء األجل السحكؾر إال بسظمب معمل يقّجمو الستخّشح لمجشة 

بيجف السؾافقة عميو. وفي صؾرة  2314لدشة  764مؽ األمخ  37السختّرة السشرؾص عمييا بالفرل 
إتسام عسمية الفتح، السحامؾن الستعيجون في اطار اتفاق شخاكة وبعج تخاجع السحامي أو شخكة السحاماة أو 

( تحتدب، 02اليياكل العسؾمية لسّجة سشتيؽ ) السذاركة في طمبات العخوض التي تشغسيا كلّ يحخم مؽ 
حدب الحالة، مؽ تاريخ تخاجعو الكتابي بعج األجل السحّجد لحلػ في الفقخة األولى مؽ ىحا الفرل أو مؽ 

الحي بقي دون رّد لسّجة  بمجية مشدل تسيؼعجم الخّد مؽ طخفو عمى إعالمو بقبؾلو الشيائي مؽ قبل تبريخ 
 ( أيام عسل ما لؼ تشقض مجة صمؾحية عخضو.13)تجاوزت عذخة 

 تقييم العروض:14 الفرل
 مؽ ىحا الكّخاس،  12بعج فتح العخوض مؽ قبل الّمجشة الخاّصة السذار إلييا بالفرل 

 وجؾبا : المجشة تقرى
العخوض التي لؼ تتزّسؽ إحجى السالحق السدتؾجب تعسيخىا مؽ قبل العارض بيجف اعتسادىا لمتقييؼ  -

 .الفشي

 كل عخض تزّسؽ ترخيحات أو معمؾمات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا مدّورة. -

سؾاء في إطار العخوض التي يتؾّلى أحج السذاركيؽ فييا تقجيؼ أكثخ مؽ عخض واحج في نفذ الرفقة  -
 فخدي أو مجّسع.



8 

 

يسكؽ، عشج االقتزاء، لمجشة الخاّصة بفتح الغخوف وتقييسيا أن تجعؾ كتابّيا السذاركيؽ الحيؽ لؼ يقّجمؾا 
أّيام عسل مؽ تاريخ  37السؤيجات السظمؾبة في ممف طمب العخوض إلى إتسام ممفاتيؼ في أجل ال يتجاوز 

حتى  بمجية مشدل تسيؼاعيا مباشخة بسكتب ضبط جمدة فتح الغخوف وذلػ عؽ طخيق البخيج الدخيع أو بإيج
كسا  ال تقرى عخوضيؼ بذخط احتخام مبجأ السداواة بيؽ السذاركيؽ وأال يؤدي ذلػ إلى تغييخ في محتؾاىا.

يسكؽ أن تخسل الؾثائق عؽ طخيق البخيج االلكتخوني بالعشؾان التالي: 
commune_menzeltemime@yahoo.fr  ،الحقا، بسكتب الزبط او عمى ان تؾدع األصؾل

 ارساليا عؽ طخيق البخيج الدخيع. ويعتسج في ىحه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتخوني.

ال يـتّؼ إال مـؽ قبـل لجشـة  اسـتبعادىؼ وبخرـؾص السحـاميؽ الـحيؽ صـجرت فـي شـأنيؼ عقؾبـات تأديبّيـة، فـإنّ 
ـــة بسقتزـــى األمـــخ عـــجد  ـــة والستابعـــة السحجث يتعمـــق  2314جـــانفي   28فـــي مـــؤّرخ  2314لدـــشة  764السخاقب

، بعـــج التثّبـــت بجّقـــة فـــي وإجـــخاءات تكميـــف السحـــاميؽ بشيابـــة اليياكـــل العسؾميـــة لـــجى السحـــاكؼ بزـــبط شـــخوط
مــؽ األمــخ عــجد  15وضــعّياتيؼ السيشيــة بالتشدــيق مــع الييئــة الؾطشيــة لمسحــاميؽ تظبيقــا لسقتزــيات الفرــل 

 .2314جانفي   28مؤّرخ في  2314لدشة  764
 :إحجى السشيجيات التالية العخوض وتختيبيا حرخيا وفقا ىحه المجشة عسمّية تقييؼتتؾّلى و 
 :ذو تكهين عامبإختيار محام  الستعّمقة : مشيجّية تقييم العروض 1.14

محام او شركة  تعتسد السعايير الحررّية التالية في صهرة رغبة بمدية مشزل تسيم في اختيار - أ
 ميشية لمسحاماة غير متخررة

 

 العدد األقرى السدشد معايير الفرز العدد
 نقظة 63 مسحاميؽ التجخبة  العامة  لمسحامي أو ألعزاء الذخكة السيشّية ل 1

 نقظة 33 السؤىالت العمسّية لمسحامي و التكؾيؽ الستكسال الخبخة 2
تجخبــة السحــامي فــي نيابــة اليياكــل العسؾمّيــة لــجى السحــاكؼ خــالل الــثالث  3

 سشؾات األخيخة
 نقظة 13

 نقطة 100 السجســــــهع العـــــام
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 : إسشاد األعداد: -ب
 نقطة(: 06التجربة العامة لمسحامي أو ألعزاء الذركة السيشّية لمسحامين )  -

 بالتعقيببعشؾان كل سشة تخسيؼ  اطنق 13تدشج           
 ؽ تاريخ تخسيسو في التعقيبقّجم الستخشح شيادة تخسيؼ مدّمسة مؽ الييئة تبيّ يإلثبات التجخية العاّمة، 

 

 نقطة(: 31والتكهين الستكسال الخبرة ) السؤّىالت العمسّية لمسحامي  -

 
تدــشج األعــجاد بحدــب عــجد الــجورات التكؾيشّيــة  إضــافة إلــى الذــيادات العمسّيــة التــي تحّرــل عمييــا السحــامي

 التي تمّقاىا أو شارك فييا عمى الشحؾ التالي:
نقــاط لكــّل محــام شــارك فعميــا أو تــابع بشجــاح دورة تكؾيشيــة متخّررــة فــي إطــار  35تدــشج برــفة آليــة  -

الخبــخة السيشّيــة التــي تشغسيــا الييئــة الؾطشيــة بالتشدــيق مــع السعيــج  دورات التكــؾيؽ السدــتسّخ إلســتكسال
 (.13االعمى لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾان عذخة )

( لكــّل مذــاركة ناجحــة فــي دورة تكؾيشّيــة قــام بيــا محــامي فــي إطــار أنذــظة 31تدــشج نقظــة واحــجة ) -
 .1(35ؾان خسدة نقاط )اليياكل الجولّية لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العش

                                                 
بتكميف محامي بقزايا في الخارج مؽ قبل اليياكل العسؾمّية، يؤخح، باإلضافة إلـى ذلـػ، بعـيؽ االعتبـار ضـسؽ ىـحا  عشجما يتعّمق األمخ 1

لمسحــاميؽ مــجى إلســام السحــامي الستخّشــح بمغــة السحكســة قــام بيــا محــامي فــي إطــار أنذــظة اليياكــل الجولّيــة  السعيــار الفخعــي دورات تكؾيشّيــة
مغـة الستّفـق عمييـا فـي العقـج أو عشـج االقتزـاء المغـة اإلنجميديـة. ويسكـؽ، كـحلػ، األخـح بعـيؽ االعتبـار إضـافة السشذؾرة أماميـا القزـّية أو ال

 إلى ىحه السقاييذ، انزؾاء السحامي أو شخكة السحاماة في شبكة ميشّية دولّية لسكاتب محاماة مؽ عجمو.
 

شيادة دكتهراه مرحمة ثالثة أو  الذيادة العمسّية
 شيادة الساجدتير

 شيادة الدكتهراه في القانهن 

 06 5 العدد السدشد
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إلثبات الذيائج العمسّية والسذاركة فـي ىـحه الـجورات، يقـّجم السحـامي الستخشـح ندـخة مظابقـة لألصـل 
 مؽ شيادة العمسّية وكحلػ شيادة السذاركة في الجورة السعشية.

 اط(نق 06تجربة السحامي في نيابة اليياكل العسهمّية لدى السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة ) -

ســؾمي خــالل الــثالث ســشؾات نقــاط لكــّل محــام تّســت إنابتــو مــؽ قبــل هيكــل ع 35تدــشج برــفة آليــة  -
 (.13ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾان عذخة ) األخيخة 

إلثبــات ىــحه اإلنابــات يقــّجم السحــامي ندــخا مــؽ عقــؾد اإلنابــات أو االتفاقيــات السبخمــة مــع الييكـــل 
 تكميف مسزاة مؽ قبل الييكل العسؾمي.العسؾمي أو شيادة حدؽ إنياء ميّسة 

 نقطة 011من  61ال تقبل إال العروض الستحّرمة عمى العدد الفشي األدنى 
 

 والتقييم: تحسير أعسال لجشة الف: 21.4
 تتّؼ عسمّية التقييؼ وتختيب العخوض مؽ الشاحية الفشّية عمى الّشحؾ الّتالي:

عمى أساس السعظيات السسزاة والسبّيشة بعخضو وبقية  ياوتختيبالعخوض تتؾّلى لجشة الفتح و تقييؼ 
وطبقا لمسعاييخ والسقاييذ  ف طمب العخوض السجعؾمة بالسؤيجاتالسالحق السشرؾص عمييا بسم

 السعمشة بكّخاس الذخوط.
  تزـــّسؽ المجشـــة أعساليـــا بتقخيـــخ لتقيـــيؼ العـــخوض مسزـــي مـــؽ قبـــل كاّفـــة أعزـــاءىا بأســـسائيؼ وصـــفتيؼ

 .اتوومؤشخ عمى كافة صفح

  بعــج االنتيــاء مــؽ ىــحه األعســال تؾجيــو تقخيــخ تقيــيؼ العــخوض )ندــخة أصــمّية  بمجيــة مشــدل تســيؼتــؾلى ت
ندـخ رقسيـة( إضـافة إلـى أصـؾل العـخوض ويكـؾن مرـحؾبا بسـحّكخة تقجيسيـة لظمـب العـخوض  7ورقّية و

يئــة العميــا لمظمــب إلــى الّمجشــة السختّرــة لمسخاقبــة والستابعــة بالي بمجيــة مشــدل تســيؼمسزــاة مــؽ قبــل رئــيذ 
 يؾما مؽ تاريخ فتح العخوض إلجخاء السخاقبة الاّلزمة عمييا.  02العسؾمي في أجل أقراه 

  haicop@pm.gov.tnسكؽ بالتؾازي مع ىحا إرسال السمف كامال عمى العشؾان اإللكتخوني التالي يو 

 :تعيين السحامي أو شركة محاماة: 05الفرل
 7تجــخي المجشــة السختّرــة لمستابعــة والسخاقبــة السحجثــة بالييئــة العميــا لمظمــب العســؾمي طبقــا ألحكــام الفرــل 

 ءىلمجا اءاترجإ ّعيةرشمخاقبتيـا عمـى  2314جـانفي  28والسـؤّرخ فـي  2314لدـشة  764مؽ األمـخ عـجد 
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 بـــتتتّثو .طهااابولذـــخ  لةبـــؾلمقا لصبغةا ٍم كـــجتتّأو شفافيتيا.و قيتيااصـــجمو وتختيـــب العـــخوض لمنافسةا لىإ
وتعيـــج الشغـــخ  وطرلشا اسرّك تلمقتضيا بمجيـــة مشـــدل تســـيؼ قبـــل ٍم السعتســـجة التقيـــيؼ ايـــيذمقمظابقـــة  ٍم

 فييا، عشج االقتزاء. 
السعشـي  بمجيـة مشـدل تسـيؼإلـى  يؽشـة السـحكؾرة قـخار تعيـيؽ السحـامالمج وبعج االنتيـاء مـؽ ىـحه األعسـال، تؾّجـو

 لتشفيحه.

 :د: نذر نتائج الدعهة إلى السشافدة وإمزاء العق06الفرل 
عمـــى لؾحـــة  عقـــج اإلنابـــةوجؾبـــا نتـــائو الـــجعؾة إلـــى السشافدـــة واســـؼ الستحرـــل عمـــى  بمجيـــة مشـــدل تســـيؼشذـــخ ت

الييئــة إلــى  اإلعــالنويؾجــو ىــحا  االقتزــاء.عشــج  االخــاص بيــ الــؾاب مؾجيــة لمعســؾم وعمــى ومؾقــع إعالنــات
السذـــاركيؽ الـــحيؽ لـــؼ يـــتّؼ تعييـــشيؼ بيـــحه الشتـــائو بكـــل وســـيمة مادّيـــة أو  إعـــالم بقيـــةالؾطشّيـــة لمسحـــاميؽ ويـــتّؼ 

 .بظخيقة تعظي تاريخا ثابتا المادّية
اإلســـشاد الرـــادر عـــؽ المجشـــة السختّرـــة لمستابعـــة والسخاقبـــة السحجثـــة بالييئـــة العميـــا  يسكـــؽ الظعـــؽ فـــي قـــخار

 2314جـانفي  28والسـؤّرخ فـي  2314لدـشة  764مؽ األمـخ عـجد  7لمظمب العسؾمي طبقا ألحكام الفرل 
  لجى السحكسة السختّرة. 

يجــب عمــى السحــامي إمزــاء العقــج السحــخر بالمغــة العخبيــة طبــق الشســؾذج السرــاحب ليــحا. ويسكــؽ إضــافة 
دون  بمجيــة مشــدل تســيؼبشــؾد يــخى الظــخفيؽ أىسّيتيــا وضــخورة تؾضــيحيا وذلــػ حدــب مقتزــيات وواقــع نذــاط 

 خية لمعقج والسداس باألتعاب. تغييخ البشؾد الجؾى
وعمى إثخ السرادقة عمى العقج وإمزائو، يتؾلى صاحب العقج اتخاذ كل اإلجخاءات الزخورية لزسان 

إال أّنو، في صؾرة نكؾل السحامي أو شخكة السحاماة التي وقع  انظالق السيّسة بسجخد تدمؼ اإلذن بحلػ.
اليياكل العسؾمية لسّجة  عقؾد اإلنابات التي تشغسيا كلّ السذاركة في يحخم مؽ إختيارىا نيائيا لإلنابة 

( أيام 13)إعالمو بقبؾلو الشيائي الحي بقي دون رّد لسّجة تجاوزت عذخة  تبريخ( تحتدب مؽ 02سشتيؽ )
تقخيخا خاصا في الغخض إلى المجشة السختّرة لستابعة بمجية مشدل تسيؼ قّجم وفي ىحه الحالة ت عسل.

ميؽ يتزّسؽ مقتخح حخمان السحامي أو شخكة السحاماة مؽ السذاركة في طمبات ومخاقبة نيابة السحا
 العخوض. وتتخح المجشة قخارىا في ىحا الذأن وتعمؼ الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ بحلػ. 

   لمجنةا قخار تبميغ يخرتا نم مياأ سبعة جلأ فيذلػ و   لنيابةا عقج ءمضاإ بمجية مشدل تسيؼ لىوتـت
 .ص بالعقجىلمنصا السعظياتو  تلبياناا ٍتتضم عقج الشيابة دسناإ ببظاقة لمجنةا ةفااىم ػهيهٍ يتعيو
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 المالحق
 وثٌكة التعّهس:  1ملدق عسد 
رشادات عامة خول المشارك: 2ملدق عسد   بعالة ا 

هجاز المهّمة : 3ملدق عسد  جصاءات التعٌٌن ومصاخل ا  ثٌص في مزتلف ا 
 
ح على الشصف بعسم التا  تطًص

ح على الشصف بعسم مباشصة العمل لسى )الهٌكل العمومي( ضاخب ظلب العصوض: 4ملدق عسد   تطًص
ة الموطوص علٌها بالفطل : 5ملدق عسد  ٌّ لطائ خسى الداالت اال  ح على الشصف بعسم الوجود في ا  من كّصاس  4تطًص

 الشصوط
ح على الشصف بطّدة البٌاهات  والمصاجع العاّمة و/ : 6ملدق عسد  ة المشكورة في العصضتطًص ٌّ  او الزطوض
ن )في ضورة تجّمع(  التضام: 7ملدق عسد  و المدامٌن المباشًص

 
 المدامي )الموفصد( ا

ة  دارًّ ة والتدكٌمٌة واال  ٌّ ة للمداماة بوٌابة الهٌكل العمومي لسى المداكم و عائص الهٌائت الكضائ ٌّ عضاء الشصكة المهو
 
و ا

 
ا

 والتعسًلٌة
ن )في خالة مجمع(  المباشص العامة للمداميلتجصبة ا: 8ملدق عسد  و المدامٌن المباشًص

 
و ا

 
شصكة لل للمدامٌن الموتمٌنا

ة للمدام ٌّ ذ فتح العصوض(  اةالمهو لى تاًر ذ التصعٌم ا   )من تاًر
ة للمدامٌن في االرتطاص المعلوب( : 9ملدق عسد  ٌّ عضاء الشصكة المهو

 
و ا

 
 )ًتعّلق فكط بارتٌار مدام ا

وة للائمة المصاجع  ٌّ ةلتجصبة المب ٌّ ن     )في خالة مجمع(  المباشص للمدامي الزطوض و المدامٌن المباشًص
 
و ا

 
للمدامٌن ا

ة للمداملل الموتمٌن ٌّ   اةشصكة المهو
 
ذ فتح العصوض( 1)من  رٌصةرالل الزمط عووات اال لى تاًر  جاهفي.....ا 

 عووات(  5ه باالعتئواف ًتعّلق فكط بارتٌار مدام لم تتجاوز مّسة تصعٌم): مكصر  9ملدق عسد 
شزاص العبٌعٌٌ

 
و اال

 
ة ا ٌّ وة لتجصبة المدامي في هٌابة الهٌاكل العموم ٌّ و المعووًٌن الزواص لسى  نلائمة المصاجع المب

 
ا

رٌصة  )من 
 
ذ فتح العصوض( 1المداكم رالل الثالث عووات اال لى تاًر  جاهفي.....ا 

ة ولائمة السورات التك: 10ملدق عسد  ٌّ وًوٌة المتزططة العتكمال الزبصة و السراعات والمكاالت الشهائس العلم
 والبدوث المتزّططة.

ة: 11ملدق عسد  ٌّ  لسى المداكم رالل الثالث عووات  لائمة تجصبة المدامي في هٌابة الهٌاكل العموم
رٌصة                         

 
 ) بالوظبة للمدامٌن ذو تكوًن عام وتكوًن متزطص( اال

ن  لمداميعكس الوٌابة المبصم بٌن ا: 13ملدق عسد  و مجمع المدامٌن المباشًص
 
و المباشص ا

 
ة للمداماا ٌّ اة ، لشصكة المهو

 .والهٌكل عمــومي
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 0 ممحق عدد

 
  تعّيدالوثيقة 

 
 .......................................................1(والرفة)االسؼ والمقب  إني السسزي أسفمو -

 ..........................................................باسؼ ولحداب:................السترخف  -

 111111111111111111111111111لدشة .................. تحت عجد: الحيظة و التقاعج  رشجوق ب سشخخطال -
 (......................................................العشؾان بالكامل ذكخ)السعّيؽ محل مخابختو بـ -
 ..........................................برفتي : ............................................... -

بإنابة السحامي )يحجده طمب العخوض الستعّمق سمف السكّؾنة لو  2اآلتي ذكخىا الؾثائقجسيع عمى  االطالعبعج و 
 الييكل العسؾمي( :

 ممف طمب العخوض. (1) 
 .االلتدام سّثل وثيقةتي توثيقة التعيج ال( 2) 

 عقج الشيابة.( 3) 

 .الخجمات السدمع انجازىا طبيعة وشخوط يّجرت عمى مدؤوليتوبعج أن ق 
 وألتدم بسا يمي:  أتعّيج

 ( قبؾل السيّسة السدشجة لي دون تحّفظ.1 

بشؾد األجخة السحّجدة طبق مقابل  أعاله،الؾثائق السحكؾرة سبيشة بوفقا لمذخوط ال( انجاز الخجمات القانؾنّية السظمؾبة 2
 .العقج

)........................يحجدىا  مؾضؾع الرفقة خالل مجة قجرىا التقاريخ الخاّصة باإلنابات لجى السحاكؼ تدميؼ( 3
 العقج.شص عميو يوفقا لسا عالم بو اإل  تاريخ مؽالييكل العسؾمي( 

 آلخخ أجل محجد لقبؾل العخوض. يؾما ابتجاء مؽ اليؾم السؾالي (021) مجة اإلبقاء عمى شخوط ىحا التعيج( 4
صؾرة ثبؾت في قانؾني. و ة تزارب مرالح أو أّي حجخ لافي ح مثميا ليدت(التي أذخكة ال )أو أنّ لدت أنشي شيج أ( 6

 العقج برفة آلية وأتحسل مدؤوليتي القانؾنية الستختبة عؽ ذلػ.فدخ فإنو يتؼ  ،ذلػ خالف
 

                                                 
فمو برفتي وكيل السجسع )ذكخ السجسع(" دون إدراج البيانات في صؾرة، تقجيؼ العخض مؽ قبل مجسع، تجرج عبارة "إني السسزي أس1

 النخخاط لجى صشجوق الحيظة والتقاعج.الستعمقة 
 

 يسكؽ إضافة وثائق أخخى عشج االقتزاء2
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أو البخيج:  البشػفتؾح بحداب السالتحؾيميا إلى و بسؾجب عقج الرفقة السدتؾجبة السبالغ  بمجية مشدل تسيؼجفع ت
   ت عجد:....................................................................................... تح

 (أو البخيجية البشكية ذكخ اليؾّية)  ..........................
 

 
 ......................حخر بـ .................. في

 (سذاركالوختؼ إمزاء )                                                 
 

  بخط اليج عبارة " صالح لمسذاركة في طمب العخوض"(سذارك ال )يكتب
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 2 ممحق عدد
 

 حهل السذارك بطاقة إرشادات عامة
 

 إسؼ شخكة السحـاماة .................................................................والمقب أو  االسؼ
 الدشة.................................................تاريخ التخسيؼ في قدؼ االستئشاف : اليؾم/ الذيخ/ 

 تاريخ التخسيؼ في قدؼ التعقيب : اليؾم/ الذيخ/ الدشة................................................... 
 ... ......................................................................................عشؾان السقخّ 

 يىقغ انىاة إرا كبٌ نهًحبيي يىقغ واة وفقب نإلجراءاد انقبَىَيّخ: ........................................ عشؾان
 :.............................................................................................. لياتفا

 حبيبح.....................................................................اإلنكتروَي نهًحبيي أو شركخ انً العشؾان

  الجبائي.................................................................................. السعّخفرقؼ 
 
 .................الرفة(........................االسؼ والمقب و )إلمزاء وثائق العخضذخص السفّؾض ال
 

 ......................ر بـ .................. فيحخّ 
 

 (وختؼ السذارك إمزاء)                                                 
 
 

 تقجيؼ الؾثيقة الخاّصة بو. عزؾ جب عمى كّل يصؾرة تجّسع شخكات محاماة أو محاميؽ، في  :مالحظة
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 3ممحق عدد 
 

 
 عمى الذرف بعدم التأثير ترريح

 في مختمف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز السيّسة 
 

 ...............................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )االسم واللّمب(.

 ......................................................................... .................................................ممثّل الشركة المهنٌّة للمحامٌن

 .............................................................بتارٌخ...........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد 

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

ود أو عطاٌا أو أصّرح على شرفً بعدم لٌامً وألتزم بعدم المٌام مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وع

 .الصفمة لفائدتً هداٌا لصد التؤثٌر فً مختلؾ إجراءات إسناد

 

 ..........................................في  .............................حّرر ثـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ممحق عدد 
 

 
 ترريح عمى الذرف بعدم مباشرة العسل لدى )الييكل العسهمي(

 صاحب طمب العروض
 
 

 ................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )االسم واللّمب( 

 ........... ..............................................................................................................ممثّل الشركة المهنٌّة للمحامٌن

 ...........................................بتارٌخ........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد.

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

)ذكر اسم الهيكل  أصّرح على شرفً أنًّ لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 العمومي.......................................(

 سنوات على األلّل. أو مضت عن انمطاعً عن العمل بها مّدة خمس 

 

، فترفرك نسرخة مرن مكتروب 1998لسرنة  1875)وفً صورة المٌام بإعالم الهٌكل طبك أحكام األمرر عردد 

 اإلعالم مإّشر علٌه من لبل الهٌكل ٌوّضح بدلّة تارٌخ ذلن أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االلتضاء.(

 

 ............................في ............................. حّرر ثـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ممحق عدد 
 
 

 ترريح عمى الذرف بعدم الهجهد في إحدى
 من كّراس الذروط 2الحاالت اإلقرائّية السشرهص عمييا بالفرل 

 
 ...............................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )االسم واللّمب(.

 ............................................ .............................................................................ممثّل الشركة المهنٌّة للمحامٌن

 ...........................................................بتارٌخ .........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

ال نوجرد  ، عنرد اإللتضراء،أصّرح على شرفً أنًّ وكافّة أعضاء الفرٌك المتدّخل من المحامٌن الممترحٌن

 فً إحدى حاالت المنع المنصوص علٌها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

الت المنصرروص علٌهررا بررالفمرة األخٌرررة مررن الفصررل الثررانً مررن كمررا أصررّرح أنّنررا ال نوجررد فررً إحرردى الحررا

 كراس شروط طلب العروض. 

 

 ............................في............................. حّرر ثـ

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ممحق عدد 

 
 

 ترريح عمى الذرف برّحة البيانات 
 السذكهرة في العرض

 
 

 ................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )االسم واللّمب( 

 ......................................................................................................................... ممثّل الشركة المهنٌّة للمحامٌن

 ..............................................................بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد 

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

بما فً ذلن التجربة العاّمة و/ أو  أصّرح على الّشرؾ بصّحة البٌانات التً لّدمتها فً هذا العرض
 .الخصوصٌّة

لن أو تبعا لعدم تمدٌمً للّجنة المكلّفة بالفرز لما وأتحّمل مسإولٌّتً المانونٌّة فً صورة ثبوت خالؾ ذ
 ٌثبتها من وثائك بعد طلبها منًّ لمّدة تتجاوز عشرة أٌّام.

 

 

 ............................في ............................. حّرر ثـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ممحق
 

 السباشرين )في صهرة تجّسع(  السحامي )السشفرد( أو السحامين التزام
 بمدية مشزل تسيمأو أعزاء الذركة السيشّية لمسحاماة بشيابة 

 لدى السحاكم و سائر الييئات القزائّية والتحكيسية واإلدارّية والتعديمية 
 

الفرٌك  ألّر بؤنّ ……………………………………………….............................................…………)االسم واللّمب(  إنً الممضً أسفله

 كافّةكما ألّر بصحة )ألتزم( بإنجاز المهّمة  والمتكّون من السٌّدات والسادة اآلتً ذكرهم ٌلتزم ، عند اإللتضاء،المتدخل

 المعلومات الواردة بهذا العرض:

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 المخابرة  محل
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر ثـ

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد  ممحق

لمسحامين أو أو السحامين السباشرين )في حالة مجسع(  السباشر لتجربة العامة لمسحاميا
  اةذركة السيشّية لمسحاملم السشتسين

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 
 

 
  مباللو االسم

 
 

 
 رلم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

 *تاريخ الترسيم بمسم التعميب )اليوم/ الشهر/ السنة( 
 

 

 محل المخابرة
 
 

 

 1ندخة من شيادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا لمترسيم* 
 

 ............................في............................. حّرر ثـ

 )إمضاء وختم المشارك( 
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أو أعزاء الذركة السيشّية لمسحامين في االختراص  محاميتعّمق فقط باختيار ) 9عـدد  ممحق
 ( السطمهب

أو السحامين السباشرين     )في  السباشر لمسحامي الخرهصّيةمتجربة قائسة السراجع السبّيشة ل
)من  خيرةخالل الخسس سشهات األ اةذركة السيشّية لمسحاملم لمسحامين السشتسينأو حالة مجسع( 

 العروض(جانفي11111إلى تاريخ فتح  0
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

 العدد الرتبي

     

 
 

0 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      01 

     

 
 

00 

     

 
 

02 

 ............................في............................. حّرر ثـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 سشهات(  5محام لم تتجاوز مّدة ترسيسو باإلستئشاف مكرر )يتعّمق فقط باختيار   9عـدد ممحق
أو  نلتجربة السحامي في نيابة اليياكل العسهمّية أو األشخاص الطبيعييقائسة السراجع السبّيشة 

جانفي11111إلى تاريخ فتح  0)من  السعشهيين الخهاص لدى السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة 
 العروض(

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو لهيكل العمومي  ا 

 العدد الرتبي

     

 
 

0 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      01 

     

 
 

00 

     

 
 

02 

 ............................في............................. حّرر ثـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 



24 

 

و  الذيائد العمسّية وقائسة الدورات التكهيشية الستخررة الستكسال الخبرة 01عـدد  ممحق
 1الدراسات والسقاالت والبحهث الستخّررة

 ع ر / انمقبل انؼهميانشهبدح / انذورح انسىخ

 انشهبئذ انؼهميّخ

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

 انذوراد انتكىيىيخ نهمحبميه في اطبر أوشطخ انهيبكم انذونيخ

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 استكمبل انخجرح انمسهمخ مه قجم انهيئخ انىطىيخ ثبنتىسيق مغ انمؼهذ األػهى نهمحبميه ئذانذوراد انتكىيىيخ و شهب
 

  0 
  2 

  3 

 وانجحىث انمتخّصصخ4 ) ركر انميذان انمطهىة أو انمشبثه( انذراسبد وانمقبالد
  0 

  2 

  3 

  4 

 ............................في............................. حّرر ثـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 1ذيادة السعشيةاليقّدم السحامي السترشح ندخة مطابقة لألصل من   
  كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عشهان السجّمة العمسّية وسشة الشذر1 يقّدم السحامي السترشح ندخة من 
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 )يتعّمق باختيار محامي ذو تكهين عام وكذلك السحامي ذو تكهين متخّرص( 00عدد  ممحق
 

سنوات  الثالثلائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 
 األخيرة

 
 

المحّققة أو نتائج  النتائج
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 

 وختم المترشح إمضاء  
 

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

السبرمـة مـع الييكـل العسـهمي أو شـيادة حدـن إنيـاء ميّسـة تكميـن مسزـاة مـن قبـل يقّدم السحامي ندخا من عقهد اإلنابات أو االتفاقيـات 
 الييكل العسهمي1
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 02عدد  ممحق

مجسع السحامين السباشر أو  لسحاميعقد الشيابة السبرم بين ا
 وبمدية مشزل تسيم اةلذركة السيشّية لمسحاماأو السباشرين 

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
 أو 
 .)مجّمع المحامٌن موضوع اتفالٌة الشراكة( .................................................. 

 أو
 .......................................... .)الشركة المهنٌّة للمحاماة( ........................ 

 هاوالدفاع عن هافً حم المانونٌّة جمٌع اإلجراءاتالمٌام بو بلدٌة منزل تمٌمطبك هذه االتفالٌة فً نٌابة 
 .س أو كذلن خارجها عند االلتضاءنسواء فً تولدى المحاكم وسائر الهٌئات المضائٌة 

 نابل 8383ٌبة منزل تمٌم بشارع الحبٌب بورلوالمعٌن محل مخابرته 

 ة بالعمد:مالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

التشرٌع وأعوانه إلى صاحب العمد كما ٌخضع  .لتراتٌب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفمة للتشرٌع

 .االجتماعً نالجبائً والضما نالساري المفعول فً المٌدا
 

: األتعــاب 3الفصل 
1
 : 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إلٌها بالفصل األّول أعاله بصفة جملٌّة جزافٌّة طبك 
أحكام المرار المشترن الصادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلؾ بالتجارة والتً تشمل معالٌم نشر 

 األحكام. راجالمتعلّمة باستخدون تلن المضاٌا والمصارٌؾ المكتبٌّة ومعالٌم الطوابع الجبائٌة، 
 

(34) أربعةلضٌة كحد أدنى و (02)ٌتم تجمٌع 
2
لضاٌا كحد ألصى وتعتبر أتعاب لضٌة واحدة فً  

 صورة توفر الشروط التالٌة:

 أو  بالمضاٌا فً نفس الطور والتً تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب

 المادة.

 أو األذون على العرائض بالنظر إلى طبٌعتها من حٌث تشابهها أو تداولها أو سهولة  المضاٌا

 معالجتها نظرا الستمرار فمه المضاء بشؤنها

إذا ما تبٌن له ان المحامً لد بذل العناٌة الالزمة وحمك نتائج إٌجابٌة بالنظر الً  لبلدٌة منزل تمٌمٌمكن 
ٌسند له منحة تكمٌلٌة تمّدر من لبله وإمضاء ملحك فً الؽرض ، أن  المضٌة المتعهد بها ودرجة تشعبها

                                                 
1

 .ثجت انًحبفظخ ػهً انفقراد انثالث انًكّىَخ نهفصم انًتؼهّق ثبألتؼبة 

2
 ر انتقبضي.اطىفي إحذي أًكٍ جًؼهب قجم اإلػالٌ ػٍ انًُبفسخ إيب ثصىرح ػبيخ أو يثجت ػهً انهيكم انؼًىيي تحذيذ ػذد انقضبيب انتي  
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مسبما على اللجنة  وذلن بعد استكمال جمٌع أطوار التماضً.  ٌتّم عرض مشروع الملحك بٌن الطرفٌن
المختّصة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومً على أن تدخل هذه المنحة ضمن 

 مً.السمؾ المحّدد للمحا
 

 : عقد تأمين عن السدؤولّية السدنّية والسيشّية:4الفرل 
المفعول  لمسإولٌة المدنٌة والمهنٌة، ساريٌتعٌن على المحامً صاحب عمد اإلنابة تمدٌم عمد تؤمٌن عن ا

 فً تارٌخ إبرام العمد ولبل الشروع فً أي لضٌّة. 
العمد، تجدٌد عمد التؤمٌن سنوٌا إلى حٌن اإلعالم  ى المحامً أو شركة المحاماة صاحبةكما ٌجب عل

بالحكم المتعلّك بآخر لضٌة ُمتعَهَّد بها وانمضاء كامل مدة العمد بما فً ذلن السنة الرابعة والتً تم 
 اضافتها بممتضى ملحك فً الؽرض عند االلتضاء.

آلخر لضٌّة تعّهد بها  وٌسري عمد التؤمٌن إلى حٌن انمضاء أسبوعٌن بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم
 .المحامً أو شركة المحاماة المعنٌة

وٌصبح عمد التؤمٌن الؼٌا بانمضاء أسبوعان بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم المتعلّك بآخر لضٌة ٌتعهد بها 
 .المحامً أو شركة المحاماة المعنٌة

ء األجل المذكور أعاله وذلن لبل انمضا بلدٌة منزل تمٌموإذا تم إعالم شركة التؤمٌن المعنٌّة من لبل  
بممتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بؤٌة وسٌلة أخرى تعطً تارٌخا ثابتا 

التعالدٌّة، ٌتم االعتراض على  المحامً أو شركة المحاماة المعنٌة لم تؾ بالتزاماتهالهذا اإلعالم، بؤّن 
بلدٌة ٌصبح عمد التؤمٌن الؼٌا إالّ بشهادة فً الؽرض ٌسلّمها إنمضاء عمد التؤمٌن. وفً هذه الحالة، ال 

 .منزل تمٌم
 

 

  : بلدية منزل تميم: االلتزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 

الؽرض، ٌتولى  بتوفٌر الظروؾ المالئمة إلنجاز المحامً لمهّمته. ولهذا تلتزم بلدٌة منزل تمٌم - أ

بصفة خاصة توفٌر كل أصول مإٌدات المضاٌا التً تطلب من المحامً رفعها تضّمن مع رسالة 

التكلٌؾ ممابل وصل تسلّم ممضى من المحامً. كما ٌضّمن الملؾ وجوبا بمذكرة توضٌحٌة تلخص 

 .بلدٌة منزل تمٌممعطٌات الملؾ وطلبات 

المحامً من المعطٌات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرؾ المحكمة أو الهٌئة أو الهٌكل  تمكٌن - ب

 المعنً لبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بؤسبوع على األلل.

 .بلدٌة منزل تمٌمعدم نشر أو توزٌع تمارٌر المحامً والمإٌدات التً لّدمها فً إطار نٌابة  - ت

ات المالٌّة والمإٌدات العلمٌّة المتعلّمة بالمحامً أو بشركة كشؾ المعطٌ لبلدٌة منزل تمٌمال ٌمكن  - ث

 2314لدشة  764عجد من األمر  15المحاماة المتعالد معه طبك أحكام الفمرة األولى من الفصل 
الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل  2314جانفي   28سؤّرخ في ال

 .العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية

 



28 

 

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

  

 المحاماة بما ٌلً: ٌلتزم المحامً أو شركة
لبول رسالة التكلٌؾ والمٌام بجمٌع اإلجراءات المانونٌّة المستوجبة وفً صورة الرفض ؼٌر  -

السذاركة في عقؾد اإلنابات التي مؽ  ولحخمانوالمبرر ٌعتبر ذلن نكوال موجبا لفسخ عمد النٌابة 
الحي بقي  السيّسةبقبؾلو  رفزو تاريخ( تحتدب مؽ 02اليياكل العسؾمية لسّجة سشتيؽ ) تشغسيا كلّ 

 ( أيام عسل.13)دون رّد لسّجة تجاوزت عذخة 

في الغخض إلى المجشة السختّرة لستابعة ومخاقبة  اوفي ىحه الحالة يقّجم السذتخي العسؾمي تقخيخ 
نيابة السحاميؽ يتزّسؽ مقتخح حخمان السحامي أو شخكة السحاماة مؽ السذاركة في طمبات 

 العخوض. وتتخح المجشة قخارىا في ىحا الذأن وتعمؼ الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ بحلػ. 

عند نٌابته له أمام المحاكم أو الهٌئات  بلدٌة منزل تمٌمبذل العناٌة الالزمة للدفاع عن مصالح  -

 المضائٌّة.

كتابٌا بمآلها  بلدٌة منزل تمٌمحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه، عند االلتضاء، وإعالم  -

 فً أجل ألصاه ثالثة أٌام من تارٌخ انعمادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة.

أو بدراسة بلدٌة منزل تمٌم مسائل المتعلمة بنزاعات حضور االجتماعات المخّصصة للنظر فً ال -

 فٌها. البلدٌةالملفات التً ولع تكلٌفه بها لصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة 

 ولهذا الؽرض،
ً لحضور هذه ندعوته كتابٌا سواء عن طرٌك الفاكس أو البرٌد اإللكترو بلدٌة منزل تمٌمتولى ت 

 حٌّز زمنً معمول.االجتماعات وذلن لبل انعمادها وفً 

ممابل وصل تسلّم، من مشروع العرٌضة لبل إمضائها حتى تبدي رأٌها فٌها.  بلدٌة منزل تمٌمتمكٌن  -

بمالحظات حولها فً أجل ألصاه أربعة أٌام عمل من تارٌخ  بلدٌة منزل تمٌموفً صورة عدم إبداء 

اإلجراءات التً  حامً بمواصلةتسلمها من لبله، فٌعّد ذلن موافمة ضمنٌة منه على محتواها وإذن للم

 ٌمتضٌها المانون
 

 : طرق خالص صاحب العمد: 7الفصل
 ٌتّم خالص صاحب العمد حسب الصٌػ التالٌة عن طرٌك:

 المحاسب العمومً المكلؾ بالدفع. 
  لبلدٌة منزل تمٌماإلدارة المالٌّة  

 

 

 



29 

 

 : شروط الخالص 8الفصل 

 
 :دفع لسط أّول على الحساب  1.8

لبلدٌة منزل ال ٌجوز من أتعاب المضٌّة المتعّهد بها بعنوان لسط أول على الحساب و % 13تسند نسبة  
  به. طلبا صرٌحا للتمتعهذا المسط إال فً صورة تمدٌمه  العمدمنح صاحب  تمٌم
 األتعاب: تمديم مذكرة  - 2.8

 خالص أتعاب. مذكرةببلدٌة منزل تمٌم ٌتّم خالص صاحب العمد بناء على موافاته ل

:تسديد المستحمات  -  3.8
1

 

من نسخة من شهادة فً خالص معالٌم الضمان االجتماعً وخالص  بلدٌة منزل تمٌمٌتّم تمكٌن  -

لٌامه  سالمة وضعٌّته الجبائٌّة و وما ٌفٌد الحبطة والتماعد للمحامٌن  معالٌم انخراطه فً صندوق

 وذلن وجوبا لبل خالص االتعاب.مسإولٌته المدنٌّة بتؤمٌن 

( ٌوما من 45) خمس وأربعونٌتّم إصدار األمر بصرؾ المبالػ الراجعة لصاحب الصفمة فً أجل  -

 .الحكم التصرٌحمستوفٌة الشروط وبعد  األتعاب مذكرةتارٌخ إستالم 

وجوبا بفوائض تؤخٌر تحتسب ابتداء من الٌوم الذي ٌلً  العمدصاحب  وفً خالؾ ذلن ٌتمتع 

  ،األجل المذكورة أعالهانتهاء 

وكذلن أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌؾ أجر عدول التنفٌذ  تحمل على بلدٌة منزل تمٌم      
 الترسٌم بإدارة الملكٌة العمارٌة.

مصارٌؾ التنمل المتعلّمة باإلنابات خارج مجال منطمة تونس الكبرى أو  تتحّمل بلدٌة منزل تمٌمكما  

عندما تتجاوز مسافة التنمل التً ٌمطعها المحامً  خابرتهمالتً حٌث عٌّنت محّل م خارج مراكز الوالٌات

فً حدود حاالت التنمل الفعلٌّة والثابتة للمحامً، شخصٌّا، كلم  33لهذا الؽرض  أو أعضاء شركة المحاماة

اإلنابة وذلن طبما للتعرٌفة المنصوص علٌها بالمرار أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدٌن بملّؾ 

 .2316أفرٌل  22بالتجارة المإرخ فً  والوزٌر المكلؾالمشترن بٌن وزٌر العدل 

بتحّمل مصارٌؾ التنمّل واإللامة حصرٌّا فً  البلدٌةتكفّل ت ضرورة الملّؾ التنمّل للخارج، توإذا ما إلتض

 ٌومً الذهاب والرجوع. ذلنبما فً حدود أٌّام المهّمة دون سواها 

وفً كل الحاالت، ٌجب أن تكون النفمات التمدٌرٌة المتعلّمة بالنمل واإللامة فً الخارج موضوع مشروع 

وذلن  764من األمر عدد  37ملحك ٌعرض وجوبا وبصفة مسبمة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 

 من هذا العمد المتعلك باألتعاب. 33بصرؾ النظر عن الفصل عدد 

 بلدٌة منزل تمٌمتولى لبل المحامً أو شركة المحاماة، ت إالّ أنّه وفً صورة تسبمه المصارٌؾ من
خالصها على أساس فواتٌر مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنٌٌن المائمٌن باألعمال موضوع 

 اس لاعدة العمل المنجز.االسترجاع وذلن إثر التثبت من المٌام بالمهمة على أس
 

 

                                                 
1

ػهً تسذيذ انًستحقبد انجزئيّخ في صىرح انهجىء إنً انؼقذ قجم اإلػالٌ ػٍ انًُبفسخ  يشروع يكم انؼًىيي انتُصيص صهتهيًكٍ نه 

 تجًيغ اإلَبثبد.
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 : العمد: مّدة  9الفصل 
 بٌن الطرفٌن.الممضى العمد المضمن بتارٌخ البـثالثة سنوات تبدأ من  العمد تضبط مّدة

مّدة العمد ولم ٌتم تعٌٌن محامً أو شركة مهنٌّة  وفً صورة وجود لضاٌا جارٌة فً تارٌخ إنتهاء
فٌتولى صاحب  للمحاماة من لبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومً

العمد مواصلة هذه المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة وذلن إلى حٌن انتهاء طورها الجاري، دون سواه 
 م.والتصرٌح بالحك

 

 : تنفيذ العمد : 01الفصل 

 

لبلدٌة منزل ٌجب على المحامً أن ٌلتزم بتنفٌذ ممتضٌات العمد بنفسه وال ٌمكن بؤي حال من األحوال 
أو حدوث أمر طارئ أو لوة لاهرة  11تؽٌٌر المحامً اال فً الصورة المنصوص علٌها بالفصل  تمٌم

 حالت دون لٌام صاحب العمد بتنفٌذ التزاماته.
بذلن كتابٌا وال ٌمكنه مناولة النٌابة إلى أي  بلدٌة منزل تمٌمهذه الصورة ٌجب علً المحامً إعالم  و فً

 محام أخر.
 أو 11بخالؾ الحاالت المنصوص علٌها بالفصل  و فً صورة تخلً المحامً )صاحب العمد(

أخر  ٌٌن محامٌنتع بهدؾ المستوجبةٌتّخذ الهٌكل العمومً اإلجراءات  حدوث أمر طارئ أو لوة لاهرة
من  5عن المهّمة تطبٌما للفصل  نك العام عوضا عن المحامً المتخلٌضمانا الستمرارٌة سٌر المرف

 .2314لسنة  764األمر 

تطبٌك المّطة األولى من الفصل السادس لهذا فً هذه الصورة األخٌرة  بلدٌةعلى ال كما ٌجب 
 العمد.

 
 :العمد :فسخ 00الفصل 

 ، تفسخ هذا العمد، آلٌا فً الحاالت التالٌة:،   9الفمرة األخٌرة والفصل مع مراعاة ممتضٌات 

 المحامً أو حل الشركة المهنٌة للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. وفاة -

تنبٌها  بلدٌة منزل تمٌموجه له تهذه الصورة  عدم إٌفاء صاحب العمد بالتزاماته التعالدٌة. وفً -

عن  د ال ٌملّ بواسطة رسالة مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى المٌام بالتزاماته فً أجل محدّ 

 العمدفسخ  لبلدٌة منزل تمٌمٌمكن  ،هذا األجل التنبٌه. وبانمضاءعشرة أٌام ابتداء من تارٌخ تبلٌػ 

 تطبٌك المّطة األولى من الفصل السادس لهذا العمد.و

فً التماضً أو  البلدٌةوإهدار حك بالتزامه  العمد إخالل صاحب منزل تمٌملدى بلدٌة إذا ثبت   -

مختلؾ  مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا لصد التؤثٌر فً هلٌامثبت 

 .العمد وانجازهإبرام  تإجراءا

ها كتابيّا من ويتولى المحامي إرجاع الوثائك التي بحوزته في أجل ألصاه خمسة عشرة يوما من طلب
 .البلديةلبل 

 

تؽٌٌر صاحب العمد دون وجود مبررات لانونٌّة أو والعٌة  فً صورة لرار بلدٌة منزل تمٌم:03الفصل 
ثابتة لذلن ، فً لضٌّة ال زالت جارٌة، ففً هذه الحالة،تصرؾ له وجوبا أتعابه كاملة التً تحتسب طبك 
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 2311لسنة  79من المرسوم عدد  43عمال بؤحكام الفصل أحكام الفصل الثالث من هذه االتفالٌة وذلن 
 والمتعلّك بتنظٌم مهنة المحاماة. 2311أوت  23المإّرخ فً 

 الحفاظ على السرية :04الفصل 

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

 النزاهة :05الفصل 

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

  :  فّض النزاعات: 06الفصل 
 تولىالؽرض ت ، المساعً الصلحٌة. ولهذا، تبّجل، وجوباالعمدفً حالة نشوب خالؾ فً تؤوٌل أحكام هذا 

مؤّرخ  2314لدشة  764عجد مؽ األمخ  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بممتضى الفصل ) بلدٌة منزل تمٌم أوال
الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى  2314جانفي   28في 

القتخاح تدؾية صمحّية أو دون سؾاىا  لتحكيسيةالسحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية وا
 تقجيؼ مقتخح أخخ لفض الخالف.

وفي ىحه الحالة تتّؼ دعؾة مسّثل الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ لحزؾر الجمدة لفض الشداع السعخوض عمييا 
 بالحدشى.  

وبانمضاء أجل شهر من تارٌخ توصل اللجنة بمكتوب الهٌكل العمومً دون فصل الخالؾ ودٌّا، فٌمكن 
مواصلة اإلجراءات المانونٌة التً ٌراها للدفاع عن حموله لدى المحكمة ل األكثر حرصاللطرؾ 

 المختّصة.
 

  : مصـاريف التسجيل : 07الفصل 

 :العقدصحة : 08الفرل .محاماةأو شركة ال تحمل مصارٌؾ التسجٌل على المحامً

 ئه من لبل:إمضا إال بعدا العمد نافذا كون هذٌال 

  رئٌس بلدٌة منزل تمٌم □

 : محّل المخـابرة:09الفصل 
أنّه ٌمكن ألحد الطرفٌن تؽٌٌر ذلن  عٌّن كل طرؾ محل مخابرته فً عنوانه المذكور أعاله. ؼٌر

طرٌك إعالم بواسطة  نعبممتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرؾ اآلخر أو كذلن 

 فٌذ.نعدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي               بلدية منزل تميم  

 أو                                                                                          
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 تجمع المحامين                                                                                   
 أو                           

 الشركة                                                                   
 
 
 
 
 
 

 


