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الفصل األّول: موضوع طلب العروض
قفصةفسفاطشركةلنیابةللمحاماة،مھنیّةشركةأومباشرینمحامین)07(عدداختیارفيالعروضطلبموضوعیتمثّل

األحكامتقتضیھماوفقالقضائیّةالھیئاتوسائرالمحاكملدىعنھاوالدفاعحقّھافيالقانونیّةاإلجراءاتبجمیعوالقیام
التشریعیّة الجاري بھا العمل.

ویبیّن عقد النیابة بدقّة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفین المتعاقدین.
المشاركةشروط:2الفصل

یمكن المشاركة في طلب العروض:
المحامین المرّسمین بجدول المحامین لدى التعقیب في تاریخ صدور طلب العروض-
الشركات المھنیّة للمحاماة-

باتتأدیبيقراربمقتضىالمباشرةعنلإلیقافتعّرضواالذینللمحاماةالمھنیّةالشركاتأوالمحامینمشاركةتجوزوال
لقبولاألقصىالتاریخسبقتالتيسنواتالثالثخاللالمختّصةالمحكمةقبلمنإلغاؤهیتّملمماالعاجلبالنفاذمحلّيأو

العروض.
العملبھاالجاريوالتراتیببالتشریععلیھاالمنصوصالمنعحاالتإحدىفيالموجودینالمحامینمشاركةیمكنالكما
بأحدأوالعموميالھیكلورئیسالمحاميبینالمباشرةبالعالقةالمرتبطةالمصالحتضارببسببتنشأالتيتلكأو

دعوىأّيقبلقدللمحامینالمھنیّةالشركةأعضاءأوالمحاميفیھایكونالتيتلكأوالمداولةأوالتسییرھیاكلأعضاء
المحاماة.مرسوممن32الفصلمعنىعلىآخرمانعأيأولدیھاتعملجھةضّد

المشاركةكیفیّة:3الفصل
یمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض:

منفردا أو-
أوفي إطار مجمع- 1

باالشتراك مع غیره ضمن شركة مھنیّة للمحاماة تخضع للتشریع الجاري بھ العمل.-
العروضطلبمكّونات:4الفصل
:أقساط04علىالعروضطلبیشتمل

كالتالي:وھيالتعقیبلدىالمرسمینالمحامینجمیعإلىموجھینأقساط03عدد-
مقر المخابرةعدد المحامینعدد القسط

والیة قفصة0103عددالقسط

تونس الكبرى0202عددالقسط

والیة صفاقس0301عددالقسط

قسط  رابع مخّصص للمحامین الذین لم تتجاوز مّدة ترسیمھم باالستئناف مّدة خمس سنوات-

مقر المخابرةعدد المحامینعدد القسط

والیة قفصة0401عددالقسط

الخدماتإلسداءالمھنیّةإمكانیّاتھمجمیعووضعالمشاركةبغرضبشراكةفیھایلتزمونأكثرأومحامیینبینتفاھماتفاقیّةبالمجمعیقصد1
مؤّشرااالتّفاقیّةوتكونوالصفقةالعروضوثائقعلىباإلمضاءمكلّفھوومنبدقّةوحقوقھممسؤولیّاتھمتحدیدمعالعروضطلبموضوع

علیھا من الھیئة الوطنیّة للمحامین.
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العروضطلبملفسحب:5الفصل
أیام3للمحامینالوطنیةالھیئةإلىالمنافسةإلىالدعوةبملفمصحوباالعروضطلبإعالننصالعموميالھیكلیرسل

على موقع الھیئةتاریخ اإلعالن عن طلب العروض بھدف نشرهقبلعلى األقل
https://avocat.org.tn

العمومیةبالصفقاتالخاصالوابموقعمنمجاناالشروطكراستحمیلالمترشحویتولى
)www.marchespublics.gov.tnالمذكور.الموقععلىللغرضالموجودةااللكترونیةاالستمارةتعمیریتمأن)بعد

كما یمكن سحب كراس الشروط من موقع الھیئة الوطنیة للمحامین.

العروضصلوحیّة:6الفصل
للتاریخالمواليالیوممنابتداًءیوما)120(یوماوعشرونمائةلمّدةتقدیمھابمجّردبعروضھمملزمینالمشاركونیصبح

األقصى المحّدد لقبول العروض.
العروضطلبملفومالحقاإلیضاحات:7الفصل
العروض.طلبعناإلعالننشرتاریخمنأیّام)10(عشرةأقصاهأجلفيإیضاحاتكتابیّایطلبأنمشاركلكّلیمكن
یطلبھاالتيواالستفساراتبالمالحظاتالمتّصلةوالتوضیحاتاإلجاباتیتضّمنالعروضطلبلملّفملحقإعدادویتّم

ھالمترّشحون، المحّدداألقصىالتاریخقبلأیّام)05(خمسةیتجاوزالأجلفيالشروطكّراسساحبيجمیعإلىویوجَّ
لسحباإللكترونیّةاالستمارةفيالمبیّنللمحاماةالمھنیّةللشركةأوللمحامياإللكترونيالبریدعبروذلكالعروضلقبول

2014جانفي24فيالمؤّرخ2014لسنة764عدداألمرمن4الفصلمنالثانیةبالفقرةإلیھاالمشارالشروطكّراس
واإلداریّةالقضائیّةوالھیئاتالمحاكملدىالعمومیّةالھیاكلبنیابةالمحامینتكلیفوإجراءاتشروطبضبطالمتعلّق

والعسكریّة والتعدیلیّة والتحكیمیّة.

مزیدقصدالشروطكراسسحبواالذینالمترّشحینإلىالتكمیلیّةالمعطیاتاالقتضاء،عندالعمومي،الھیكلیوجھھا
المعطیاتھذهتمسأالعلىالعروضلتقدیمأجلآخرقبل)10(عشرةأدناهأجلفيالعروضطلبملفتوضیح

التكمیلیة بالخاصیّات والمعاییر الفنیة والجوھریة.
المالیةالضمانات:8الفصل

یُعفى المشاركون من تقدیم الضمانات المالیّة التي تقتضیھا التراتیب المتعلّقة بتنظیم الصفقات العمومیّة.
الشروطكراسفي:الطعن9الفصل
لسنة764عددباألمرالواردةلألحكاممخالفةالشروطبكراساتالمضمنةالبنوداعتبرمحتملمشاركلكلیمكن

مفصلبتقریرمرفقاالغرضفيمطلببتقدیماألمرنفسمن07بالفصلالمحدثةاللجنةلدىیتظلمأن2014
طلبعناإلعالنتاریخمنأیام)10(عشرةأقصاهأجلفيالالزمةبالمؤیّداتومدعمااالخالالتفیھیبین

)10بعشرة(العروضقبولأجلفیھایحددالتيالحاالتفيأیام)5(خمسةإلىاألجلھذاویخفضالعروض
أیام.

تحیل اللجنة وبمّجرد توّصلھا بالتظلم نسخة من العریضة إلى الھیكل العمومي المعني بطریقة تعطي تاریخا ثابتا.

كانإذانھائیاالبتحتىاإلجراءاتبتعلیقتأذنأنعلیھاالمعروضالتظلمبشأنقرارھااتخاذقبلللجنةیمكن
المطلب قائما على أسباب جدیة في ظاھرھا.

بإجابةتوصلھاتاریخمنعملأیام)10(عشرةأقصاهأجلفيقرارھاالمحامیننیابةومتابعةمراقبةلجنةتتخذ
الھیكل العمومي مرفقة بجمیع الوثائق واإلیضاحات المطلوبة وفي غیاب ذلك یرفع قرار تعلیق اإلجراءات.
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العروضتقدیمطریقة:10الفصل
یتّم تقدیم العروض على مرحلة واحدة.

منفصلینظرفینفيالكّراسھذامن11بالفصلالمبیّنةمؤیّداتھاوجمیعاإلداریّةوالوثائقالفنّيالعرضیُضمَّن
ومختومین یُدرجان في ظرف ثالث خارجي یُختم ویُكتب علیھ عبارة:

شركة فسفاط قفصة
شارع جمال عبد الناصر

قفصة-2100
AV22-2-عددعروضطلب

- ال یُفتح -

أوالوصولمضمونالبریدطریقعنالمؤیّداتوجمیعاإلداریّةوالوثائقالفنّیّةالعروضعلىالمحتویةالظروفتُوّجھ
جمالنھجالكائنبمقرھاقفصةفسفاطلشركةالتابعالمركزيالضبطمكتبإلىمباشرةتسلّمأوالسریعالبریدطریقعن
إیداع.وصلمقابلقفصة2100الناصرعبد

بالشراءاتالخاصالسجّلفيتسّجلثانیةمرحلةوفيثّمللغرضالمعیّنالضبطمكتبفيتسلّمھاعندالظروفتُسّجل
والصفقات العمومیّة حسب ترتیب وصولھا ویجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحھا.

یُقصى آلیّا:
كّل عرض ورد بعد اآلجال.-
كل عرض لم یتضمن وثیقة التعھد-

وال یمكن للمشاركین الذین تّم إقصاء عروضھم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعویض.
یجب أن تحّرر العروض بكاملھا بالحبر بما في ذلك وثیقة التعھّد طبقا للنماذج الملحقة بكّراس الشروط

للعرضالمكّونةالوثائق:11الفصل
یجب أن یحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعھّد والمؤیّدات المصاحبة لھا على ما یلي:

العملیات المطلوبةبیان الوثیقة

الوثائق اإلداریة

التاریخ.بیانمعصفحةكّلعلىالمشاركوإمضاءوختم5إلى1منالمالحقتعمیر

الوثائق الفنیّة المعتمدة في تقییم العروض:

التاریخبیانمعالوثیقةآخرفيوختمھاوإمضائھاالشروطبكراسالمضمنین11إلى6منالمالحقتعمیر
وتقدیم المؤیدات عند االقتضاء.

الشركةأوالمباشرینالمحامینمجمعأوالمباشرالمحاميبینإبرامھالمزمعالنیابةعقدمشروعوختمامضاء
المھنیّة للمحاماة من جھة، وشركة فسفاط قفصة  من جھة ثانیة مع بیان التاریخ.

لبقیّةبالنسبةللجنةیمكنأنّھغیرالعرضإلقصاءموجباالعروضفتحعند1رقمالملحقتقدیمعدمیمثّلمالحظة:
ماتستكمللمالتيالعروضوتقصىمعیّن.أجلفيوثائقھمباستكمالالمعنیین(ین)العارضتطالبأناإلداریّةالوثائق

طلب منھا في اآلجال المضبوطة.
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الظروففتح:12الفصل
اإلعالنقبلالعموميالھیكلرئیسمنبمقررتعیینھایتمالعروضوتقییمبفتحخاصةلجنةالعموميالھیكللدىتحدث

عن طلب العروض.
الخارجیةالظروفلفتحالمنافسةإلىالدعوةإعالنبنصالمحّددْینوالمكانالتاریخفيالعروضفتحجلسةوتعقد

والظروف المحتویة على الوثائق اإلداریة والفنیة.
وتكون جلسة فتح الظروف علنیة إال في الحاالت االستثنائیة المبررة.

لالكمااألسباب.منسببألّياللجنةأعمالسیرفيبالتدّخلالمشاركینللحاضرینیسمحال- طلبلھمیخوَّ
تمكینھم من تعدیل عروضھم أو إدخال أّي إضافات علیھا.

ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونیة المحّددة لقبول العروض.-
للعرضالخارجيالظرفبفتحوذلكالعروضقبوللتاریخالزمنيللتسلسلطبقاالفتحعملیّةفيالشروعیتّم●

والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداریّة المطلوبة.
فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصار على التصریح بوجود الوثائق المطلوبة دون تعدادھا.●
الصفقةفيالمشاركینقبلمنالترّشحاتتقدیمفيالرجوعوصیغآجالضبط:13الفصل
مقابلقفصة،فسفاطلشركةالعامالمدیرباسمكتابّيبطلبیسحبھأنعروضطلبفيترّشحھقّدمالذيللمحاميیُمكن

أیام)10(عشرةأقصاهأجلفيبالبلوغاإلعالممعالبریدطریقعنأوقفصةفسفاطشركةإلىمباشرةیقّدمتسلیم،وصل
من تاریخ آخر أجل لقبول العروض الُمعلَن علیھ من قبل شركة فسفاط قفصة ، وذلك على العنوان التالي:

شركة فسفاط قفصة
شارع جمال عبد الناصر

قفصة-2100
وبانقضاء ھذا األجل، تُؤخذ بعین االعتبار عروضھم في أعمال التقییم، ویبقوا ملزمین بھا.

علىالمختّصةللجنةالمترّشحیقّدمھمعلّلبمطلبإالالمذكوراألجلانقضاءبعدالعرضذلكسحبیُمكنالأنّھغیر
علیھ.الموافقةبھدف2014لسنة764األمرمن)7(السابعالفصلمعنى
منیُحَرمالفتح،عملیّةإتماموبعدشراكةاتّفاقفيالمتعھدونالمحامونأوالمحاماةشركةأوالمحاميتراجعصورةوفي

تراجعھتاریخمنالحالة،حسبتُحتسب)02(سنتْینلمّدةالعمومیّةالھیاكلكّلتنظّمھاالتيالصفقاتفيالمشاركة
بقبولھإعالمھعلىطرفھمنالرّدعدمتاریخمنأوالفصلھذامناألولىالفقرةفيلذلكالمحّدداألجلبعدالكتابي
عرضھ.صلوحیةمدةتنقضلمماعملأیّام)10(عشرةتجاوزتلمّدةرّددونبقيالذيالعموميالھیكلمنالنھائي
العروضتقییم:14الفصل

الكّراس،ھذامن12بالفصلإلیھاالمشارالخاّصةاللّجنةقبلمنالعروضفتحبعد
تقصي اللجنة وجوبا :

العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعمیرھا من قبل العارض بھدف اعتمادھا للتقییم الفني.-
كل عرض تضّمن تصریحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنھا مزّورة.-
أوفرديإطارفيسواءالصفقةنفسفيواحدعرضمنأكثرتقدیمفیھاالمشاركینأحدیتولّىالتيالعروض-

مجّمع.
المطلوبةالمؤیداتیقّدموالمالذینالمشاركینكتابیّاتدعوأنوتقییمھاالظروفبفتحالخاّصةللجنةاالقتضاء،عندیمكن،

طریقعنوذلكالظروففتحجلسةتاریخمنعملأیّام07یتجاوزالأجلفيملفاتھمإتمامإلىالعروضطلبملففي
بشرطعروضھمتقصىالحتىالعروضبطلبالمعنيالعموميالھیكلضبطبمكتبمباشرةبإیداعھاأوالسریعالبرید

احترام مبدأ المساواة بین المشاركین وأال یؤدي ذلك إلى تغییر في محتواھا.
تودعانعلىcpg.avocats@gmail.comالتاليبالعنوانااللكترونيالبریدطریقعنالوثائقترسلأنیمكنكما

األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالھا عن طریق البرید السریع. ویعتمد في ھذه الحالة تاریخ اإلرسال اإللكتروني.
والمتابعةالمراقبةلجنةقبلمنإالیتّمالاستبعادھمفإّنتأدیبیّة،عقوباتشأنھمفيصدرتالذینالمحامینوبخصوص

تكلیفوإجراءاتشروطبضبطیتعلق2014جانفي28فيمؤّرخ2014لسنة764عدداألمربمقتضىالمحدثة
الوطنیةالھیئةمعبالتنسیقالمھنیةوضعیّاتھمفيبدقّةالتثبّتبعد،المحاكملدىالعمومیةالھیاكلبنیابةالمحامین
اللجنةھذهوتتولّى.2014جانفي28فيمؤّرخ2014لسنة764عدداألمرمن15الفصللمقتضیاتتطبیقاللمحامین

عملیّة تقییم العروض وترتیبھا حصریا وفقا إحدى المنھجیات التالیة:
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األعدادوإسنادالعروضتقییممنھجیّة:15الفصل
األولى)الثالثةالتعقیب(األقساطلدىالمرسمینالمحامینباختیارالمتعلقةالعروضتقییممنھجیّة:1.15

العدد األقصى المسندمعاییر الفرزالعدد

للمحامینالمھنیّةالشركةألعضاءأوللمحاميالعامةالتجربة1
المرّسمین لدى التعقیب

نقطة60

نقطة30المؤھالت العلمیّة للمحامي و التكوین الستكمال الخبرة2

الثالثخاللالمحاكملدىالعمومیّةالھیاكلنیابةفيالمحاميتجربة3
سنوات األخیرة

نقطة10

نقطة100المجمــــــوع العـــــام

ب- : إسناد األعداد:
نقطة):60(التعقیبلدىالمرسمینللمحامینالمھنیّةالشركةألعضاءأوللمحاميالعامةالتجربة-
.التعقیبلدىالمحامینبجدولترسیمسنةكلبعنواننقطة10تسند

إلثبات التجریة العاّمة، یقّدم المترشح شھادة ترسیم مسلّمة من الھیئة تبیّن تاریخ ترسیمھ في جدول التعقیب

نقطة):30(الخبرةالستكمالوالتكوینللمحاميالعلمیّةالمؤّھالت-

شھادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شھادةالشھادة العلمیّة
الماجستیر

شھادة الدكتوراه في القانون

510العدد المسند
شاركأوتلقّاھاالتيالتكوینیّةالدوراتعددبحسباألعدادتسندالمحاميعلیھاتحّصلالتيالعلمیّةالشھاداتإلىإضافة

فیھا على النحو التالي:

التكویندوراتإطارفيمتخّصصةتكوینیةدورةبنجاحتابعأوفعلیاشاركمحاملكّلنقاط05آلیةبصفةتسند-
النقاطسقفویبلغللمحامیناالعلىالمعھدمعبالتنسیقالوطنیةالھیئةتنظمھاالتيالمھنیّةالخبرةالستكمالالمستمّر

).10(عشرةالعنوانبھذا
الدولیّةالھیاكلأنشطةإطارفيمحاميبھاقامتكوینیّةدورةفيناجحةمشاركةلكّل)01(واحدةنقطةتسند-

2.)05(نقاطخمسةالعنوانبھذاالنقاطسقفویبلغللمحامین

وكذلكالعلمیّةشھادةمنلألصلمطابقةنسخةالمترشحالمحاميیقّدمالدورات،ھذهفيوالمشاركةالعلمیّةالشھائدإلثبات
شھادة المشاركة في الدورة المعنیة.

من قبل الھیاكل العمومیّة، یؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعین االعتبار ضمن ھذا المعیارعندما یتعلّق األمر بتكلیف محامي بقضایا في الخارج2
الفرعي دورات تكوینیّة قام بھا محامي في إطار أنشطة الھیاكل الدولیّة للمحامین مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامھا

القضیّة أو اللغة المتفّق علیھا في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجلیزیة. ویمكن، كذلك، األخذ بعین االعتبار إضافة إلى ھذه المقاییس، انضواء
المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مھنیّة دولیّة لمكاتب محاماة من عدمھ.
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نقاط)10(األخیرةسنواتالثالثخاللالمحاكملدىالعمومیّةالھیاكلنیابةفيالمحاميتجربة-
بھذاالنقاطسقفویبلغاألخیرةسنواتالثالثخاللعموميھیكلقبلمنإنابتھتّمتمحاملكّلنقاط05آلیةبصفةتسند

).10(عشرةالعنوان
إنھاءحسنشھادةأوالعموميالھیكلمعالمبرمةاالتفاقیاتأواإلناباتعقودمننسخاالمحاميیقّدماإلناباتھذهإلثبات

مھّمة تكلیف ممضاة من قبل الھیكل العمومي.
نقطة100من60األدنىالفنيالعددعلىالمتحّصلةالعروضإالتقبلال

سنوات:5باالستئنافترسیمھمّدةتتجاوزلممحامباختیارالخاّصةالعروضتقییممنھجیّة:2.15
ترسیمھمّدةتتجاوزلممحاماختیارعلیھیجبمحاممنأكثرتعیینفيالعموميالھیكلرغبةصورةفيأ-

التالیة:الحصریّةللمعاییروفقاسنوات5باالستئناف
العدد األقصىمعاییر الفرزالعدد

المسند

نقطة50سنوات)5مناقللمّدةباالستئنافمرّسم(للمحاميالعامةالتجربة1

نقطة30المؤھالت العلمیّة للمحامي2

أوالطبیعییناألشخاصأوالعمومیّةالھیاكلنیابةفيالمحاميتجربة3
المعنویین الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخیرة

نقطة20

نقطة100المجمــــــوع العـــــام

ب- : إسناد األعداد:

نقطة):50(سنوات)5مناقللمّدةباالستئناف(مرّسمللمحاميالعامةالتجربة-

االستئناف.بقسمترسیمسنةكلبعنواننقاط10تحذف
نقطة):30(الخبرةالستكمالوالتكوینللمحاميالعلمیّةالمؤّھالت-

شھادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شھادةالشھادة العلمیّة
الماجستیر

شھادة الدكتوراه في القانون

510العدد المسند

شاركأوتلقّاھاالتيالتكوینیّةالدوراتعددبحسباألعدادتسندالمحاميعلیھاتحّصلالتيالعلمیّةالشھاداتإلىإضافة
فیھا على النحو التالي:

التكویندوراتإطارفيمتخّصصةتكوینیةدورةبنجاحتابعأوفعلیاشاركمحاملكّلنقاط05آلیةبصفةتسند-
بھذاالنقاطسقفویبلغللمحامیناالعلىالمعھدمعبالتنسیقالوطنیةالھیئةتنظمھاالتيالمھنیّةالخبرةإلستكمالالمستمّر
).10(عشرةالعنوان

للمحامینالدولیّةالھیاكلأنشطةإطارفيمحاميبھاقامتكوینیّةدورةفيناجحةمشاركةلكّل)01(واحدةنقطةتسند-
).05(نقاطخمسةالعنوانبھذاالنقاطسقفویبلغ

وكذلكالعلمیّةشھادةمنلألصلمطابقةنسخةالمترشحالمحاميیقّدمالدورات،ھذهفيوالمشاركةالعلمیّةالشھائدإلثبات
شھادة المشاركة في الدورة المعنیة.

الثالثخاللالمحاكملدىالخواصالمعنویینأوالطبیعییناألشخاصأوالعمومیّةالھیاكلنیابةفيالمحاميتجربة-
نقطة)20(األخیرةسنوات

تاریخإلى2019جانفي01منبھاالتعھدللمحاميسبقالتياإلناباتعددحسبالمعیارھذابخصوصاألعدادتسند

7



آخر أجل لتقدیم العروض وذلك على النحو المبین في الجدول الموالي:
20و11بینماإنابات10و01بینما

إنابة
إنابة30منأكثرإنابة30و21بینما

العدد المسند بعنوان
المراجع

05101520

ج - صیغ تقدیم العیّنات من المؤیّدات:
أوالمحاميیتولىعامةوبصفةالعروض.طلبفيالمشاركالمترشحیراهحسبماالتكلیفرسائلأواإلناباتعیّنةتعتمد
رفضھاتّمالتيالقضایاالتجربةاحتسابضمنیدخلوالاإلنابةموضوعالعملإنجازتثبتوثیقةكلتقدیمالمحاماةشركة
شكال.

الشخصیّةالمعطیاتحمایةتحفظبطریقةطبیعتھاوحسبالسنواتحسبوتخزینھاجمعھاإلىمدعوالمحاميویكون
الستغاللھاالفنیّةالّضماناتفیھاتراعىإلكترونیّةحفظوسائلفيكذلكأولیزریّةأوممغنطةأقراصفيالمھنيوالّسر

3طبق مواصفات تتالءم مع التّجھیزات المستعملة في المجال وذلك لتقدیمھا ضمن عرضھ.

والتقییم:الفتحلجنةأعمالسیر:3.15
تتّم عملیّة التقییم وترتیب العروض من الناحیة الفنیّة على النّحو التّالي:

المالحقوبقیةبعرضھوالمبیّنةالممضاةالمعطیاتأساسعلىوترتیبھاالعروضتقییموالتقییمالفتحلجنةتتولّى·
المنصوص علیھا بملف طلب العروض المدعومة بالمؤیدات  وطبقا للمعاییر والمقاییس المعلنة بكّراس الشروط.

كافةعلىومؤشروصفتھمبأسمائھمأعضائھاكافّةقبلمنممضيالعروضلتقییمبتقریرأعمالھااللجنةتضّمن·
صفحاتھ.

رقمیة)نسخ7وورقیّةأصلیّة(نسخةالعروضتقییمتقریرتوجیھاألعمالھذهمناالنتھاءبعدالعموميالھیكلیتولى·
العموميالھیكلرئیسقبلمنممضاةالعروضلطلبتقدیمیةبمذّكرةمصحوباویكونالعروضأصولإلىإضافة

العروضفتحتاریخمنیوما20أقصاهأجلفيالعموميللطلبالعلیابالھیئةوالمتابعةللمراقبةالمختّصةاللّجنةإلى
إلجراء المراقبة الالّزمة علیھا.

haicop@pm.gov.tnالتالياإللكترونيالعنوانعلىكامالالملفإرسالھذامعبالتوازيویمكن

للمحاماةالمھنیّةالشركةأوالمحاميتعیین:16الفصل
الفرزأعمالونتائجالمترّشحیناختیارمعاییرحولمفّصالتقریًراقفصةفسفاطشركةلدىالُمحدثةوالفرزالفتحلجنةتعّد

توّضح فیھ كیفیّة ترتیب المترّشحین وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
العموميللطلبالُعلیابالھیئةالُمحدثةوالمراقبةللمتابعةالمختّصةاللجنةإلىالتقریرھذاوجوباقفصةفسفاطشركةوتوّجھ

السالفاألمرمن8الفصللمقتضیاتطبقاعلیھامراقبتھاإلجراء2014لسنة764عدداألمرمن7الفصلألحكامطبقا
الذكر وإعادة النظر فیھا، عند االقتضاء.

وبعد االنتھاء من ھذه األعمال، توّجھ اللجنة المذكورة قرارھا إلى الھیكل العمومي المعني لتنفیذه.

من قبل الھیاكل العمومیّة، یؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعین االعتبارعندما یتعلّق األمر بتكلیف محامي بقضایا في الخارج3
ضمن ھذا المعیار الفرعي دورات تكوینیّة قام بھا محامي في إطار أنشطة الھیاكل الدولیّة للمحامین مدى إلمام المحامي

المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامھا القضیّة أو اللغة المتفّق علیھا في العقد.
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العقدوإمضاءالمنافسةإلىالدعوةنتائجنشر:17الفصل
للعمومموجھةإعالناتلوحةعلىاإلنابةعقدعلىالمتحصلواسمالمنافسةإلىالدعوةنتائجوجوباالعموميالھیكلینشر
المشاركینبقیةإعالمویتّمللمحامینالوطنیّةالھیئةإلىاإلعالنھذااالقتضاء.ویوجھعندبھالخاصالوابموقعووعلى

الذین لم یتّم تعیینھم بھذه النتائج بكل وسیلة مادیّة أو المادیّة بطریقة تعطي تاریخا ثابتا.

طبقاالعموميللطلبالعلیابالھیئةالمحدثةوالمراقبةللمتابعةالمختّصةاللجنةعنالصادراإلسنادقرارفيالطعنیمكن
المختّصة.المحكمةلدى2014جانفي28فيوالمؤّرخ2014لسنة764عدداألمرمن7الفصلألحكام

الطرفینیرىبنودإضافةویمكنلھذا.المصاحبالنموذجطبقالعربیةباللغةالمحررالعقدإمضاءالمحاميعلىیجب
للعقدالجوھریةالبنودتغییردونالعموميالھیكلنشاطوواقعمقتضیاتحسبوذلكتوضیحھاوضرورةأھمیّتھا

والمساس باألتعاب.

المھّمةانطالقلضمانالضروریةاإلجراءاتكلاتخاذالعقدصاحبیتولىوإمضائھ،العقدعلىالمصادقةإثروعلى
بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

اإلناباتعقودفيالمشاركةمنیحرملإلنابةنھائیاإختیارھاوقعالتيالمحاماةشركةأوالمحامينكولصورةفيأنّھ،إال
لمّدةرّددونبقيالذيالنھائيبقبولھإعالمھتاریخمنتحتسب)02(سنتینلمّدةالعمومیةالھیاكلكّلتنظمھاالتي

عمل.أیام)10(عشرةتجاوزت

المحامیننیابةومراقبةلمتابعةالمختّصةاللجنةإلىالغرضفيخاصاتقریراالعموميالمشتريیقّدمالحالةھذهوفي
الشأنھذافيقرارھااللجنةوتتخذالعروض.طلباتفيالمشاركةمنالمحاماةشركةأوالمحاميحرمانمقترحیتضّمن

وتعلم الھیئة الوطنیّة للمحامین بذلك.

اللجنةموافاةعلیھویتعیناللجنةقرارتبلیغتاریخمنأیامسبعةأجلفيوذلكالنیابةعقدإمضاءالعموميالھیكلیتولى
ببطاقة إسنادعقد النیابة تتضمن البیانات والمعطیات المنصوص بالعقد.
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المالحق

التعّھدوثیقة:1عددملحق

المشاركحولعامةإرشاداتبطاقة:2عددملحق

المھّمةإنجازومراحلالتعیینإجراءاتمختلففيالتأثیربعدمالشرفعلىتصریح:3عددملحق

العروضطلبصاحبالعمومي)(الھیكللدىالعملمباشرةبعدمالشرفعلىتصریح:4عددملحق

الشروطكّراسمن4بالفصلعلیھاالمنصوصاإلقصائیّةالحاالتإحدىفيالوجودبعدمالشرفعلىتصریح:5عددملحق

العرضفيالمذكورةالخصوصیّةاوو/العاّمةوالمراجعالبیاناتبصّحةالشرفعلىتصریح:6عددملحق

تجّمع)صورة(فيالمباشرینالمحامینأو(المنفرد)التزامالمحامي:7عددملحق
أو أعضاء الشركة المھنیّة للمحاماة بنیابة الھیكل العمومي لدى المحاكم و سائر الھیئات القضائیّة والتحكیمیة واإلداریّة

والتعدیلیة

للشركةالمنتمینللمحامینأومجمع)حالة(فيالمباشرینالمحامینالمباشرأوللمحاميالعامةالتجربة:8عددملحق
المھنیّة للمحاماة (من تاریخ الترسیم إلى تاریخ فتح العروض)

سنوات)5باالستئنافترسیمھمّدةتتجاوزلممحامباختیارفقط(یتعلّق:9عددملحق
قائمة المراجع المبیّنة لتجربة المحامي في نیابة الھیاكل العمومیّة أو األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخواص لدى المحاكم

العروض)فتحتاریخجانفي.....إلى1(مناألخیرةسنواتالثالثخالل

والبحوثوالمقاالتالدراساتوالخبرةالستكمالالمتخصصةالتكوینیةالدوراتوقائمةالعلمیّةالشھائد:10عددملحق
المتخّصصة.

سنواتالثالثخاللالمحاكمالعمومیّةلدىالھیاكلنیابةفيالمحاميتجربةقائمة:11عددملحق
األخیرة ( بالنسبة للمحامین ذو تكوین عام وتكوین متخصص)

والھیكل،للمحاماةالمھنیّةالشركةأوالمباشرینالمحامینمجمعأوالمباشرالمحاميبینالمبرمالنیابةعقد:13عددملحق
عمــومي.
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1عددملحق

وثیقة التعّھد

( ذكر القسط المترشح فیھ عند االقتضاء.............................)

.......................................................]1[والصفة)واللقب(االسمأسفلھالممضيإني-
- المتصرف باسم ولحساب:..........................................................................

لسنة...........................- المنخرط بصندوق الحیطة و التقاعد  تحت عدد: ..................
- المعیّن محل مخابرتھ بـ(ذكرالعنوان بالكامل)......................................................

- بصفتي : .........................................................................................
الھیكل(یحددهالمحاميبإنابةالمتعلّقالعروضطلبلملفوالمكّونة]2[ذكرھااآلتيالوثائقجمیععلىاالطالعوبعد

العمومي) :
العروض.طلبملف)1(
االلتزام.وثیقةتمثّلالتيالتعھدوثیقة)2(
النیابة.عقد)3(

وبعد أن قّدرت على مسؤولیتي طبیعة وشروط الخدمات المزمع انجازھا.
أتعھّد وألتزم بما یلي:

تحفّظ.دونليالمسندةالمھّمةقبول)1
العقد.بنودطبقالمحّددةاألجرةمقابلأعاله،المذكورةبالوثائقالمبینةللشروطوفقاالمطلوبةالقانونیّةالخدماتانجاز)2
الھیكل(........................یحددھاقدرھامدةخاللالصفقةموضوعالمحاكملدىباإلناباتالخاّصةالتقاریرتسلیم)3

العمومي) من تاریخ  اإلعالم بھ وفقا لما ینص علیھ العقد.
العروض.لقبولمحددأجلآلخرالمواليالیوممنابتداءیوما)120(مدةالتعھدھذاشروطعلىاإلبقاء)4
ثبوتصورةوفيقانوني.حجرأّيأومصالحتضاربحالةفيلیست)أمثلھاالتيالشركةأّن(أولستأننيأشھد)6

خالف ذلك، فإنھ یتم فسخ العقد بصفة آلیة وأتحمل مسؤولیتي القانونیة المترتبة عن ذلك.

البرید:أوبالبنكالمفتوحالحسابإلىوتحویلھاالصفقةعقدبموجبالمستوجبةالمبالغالعموميالھیكلیدفع
................................................................................

تحت عدد: ...................................... (ذكر الھویّةالبنكیة أو البریدیة)

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

(إمضاء وختم المشارك)

(یكتب المشارك بخط الید عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")
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2عددملحق

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

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

تاریخ الترسیم في قسم االستئناف : الیوم/ الشھر/ السنة.................................................

تاریخ الترسیم في قسم التعقیب : الیوم/ الشھر/ السنة...................................................

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

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

الھاتف:..............................................................................................

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

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

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

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

(إمضاء وختم المشارك)

على كّل عضو تقدیم الوثیقة الخاّصة بھ.: في صورة تجّمع شركات محاماة أو محامین، یجبمالحظة
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3عددملحق

تصریح على الشرف بعدم التأثیر

في مختلف إجراءات التعیین ومراحل إنجاز المھّمة

إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) ..............................................................................................

ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین ..................................................... .................................................

المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد .................................... بتاریخ ................................................

المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) ........................................................................................

المسّمى فیما یلي "المشارك"

فيالتأثیرقصدھدایاأوعطایاأووعودبتقدیمالغیربواسطةأومباشرةالقیامبعدموألتزمقیاميبعدمشرفيعلىأصّرح

مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

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

(إمضاء وختم المشارك)
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4عددملحق

تصریح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى (الھیكل العمومي)

صاحب طلب العروض

إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) ............................................................................................

ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین .................................................... .................................................

المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد.........................................بتاریخ...........................................

المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) ...........................................................................................

المسّمى فیما یلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات شركة فسفاط قفصة

أو مضت عن انقطاعي عن العمل بھا مّدة خمس سنوات على األقّل.

علیھمؤّشراإلعالممكتوبمننسخةفترفق،1998لسنة1875عدداألمرأحكامطبقالھیكلبإعالمالقیامصورة(وفي

من قبل الھیكل یوّضح بدقّة تاریخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء.)

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

(إمضاء وختم المشارك
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5عددملحق

تصریح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

الشروطكّراسمن2بالفصلعلیھاالمنصوصاإلقصائیّةالحاالت

إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) .............................................................................................

ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین ....................................................................................................

المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد .................................. بتاریخ ...................................................

المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) .........................................................................................

المسّمى فیما یلي "المشارك"

حاالتإحدىفينوجدالاإلقتضاء،عندالمقترحین،المحامینمنالمتدّخلالفریقأعضاءوكافّةأنّيشرفيعلىأصّرح

المنع المنصوص علیھا بالمرسوم المنظّم لمھنة المحاماة.

طلبشروطكراسمنالثانيالفصلمناألخیرةبالفقرةعلیھاالمنصوصالحاالتإحدىفينوجدالأنّناأصّرحكما

العروض.

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

(إمضاء وختم المشارك)
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6عددملحق

تصریح على الشرف بصّحة البیانات

المذكورة في العرض

إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) ................................................................................................

ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین ....................................................... .................................................

المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد  ..................................... بتاریخ ..................................................

المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل)  .........................................................................................

المسّمى فیما یلي "المشارك"

أصّرح على الّشرف بصّحة البیانات التي قّدمتھا في ھذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو الخصوصیّة.

بعدوثائقمنیثبتھالمابالفرزالمكلّفةللّجنةتقدیميلعدمتبعاأوذلكخالفثبوتصورةفيالقانونیّةمسؤولیّتيوأتحّمل
طلبھا منّي لمّدة تتجاوز عشرة أیّام.

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

(إمضاء وختم المشارك)
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7عددملحق

التزام المحامي (المنفرد) أو المحامین المباشرین (في صورة تجّمع)

أو أعضاء الشركة المھنیّة للمحاماة بنیابة شركة فسفاط قفصة

لدى المحاكم و سائر الھیئات القضائیّة

بأّنأقّر………………………………………………........………واللّقب)(االسمأسفلھالممضيإني

بصحةأقّركماالمھّمةبإنجاز(ألتزم)یلتزمذكرھماآلتيوالسادةالسیّداتمنوالمتكّوناإلقتضاء،عندالمتدخل،الفریق

كافّة المعلومات الواردة بھذا العرض:

إمضاء المحاميمحل المخابرةالترسیماالسم واللقب

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

(إمضاء وختم المشارك)
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8عـددملحق

التجربة العامة للمحامي المباشرأو المحامین المباشرین (في حالة مجمع) أو للمحامین المنتمین للشركة المھنیّة
للمحاماة

(من تاریخ الترسیم إلى تاریخ فتح العروض)

االسم واللقب

رقم التسجیل بالھیئة الوطنیّة للمحامین  وتاریخھ

تاریخ الترسیم بقسم االستئناف (الیوم/ الشھر/ السنة) *

تاریخ الترسیم بقسم التعقیب (الیوم/ الشھر/ السنة) *

محل المخابرة

نسخة من شھادة الترسیم تعطي تاریخا ثابتا للترسیم*

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

(إمضاء وختم المشارك)
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سنوات)5باإلستئنافترسیمھمّدةتتجاوزلممحامباختیارفقط(یتعلّق9عـددملحق

قائمة المراجع المبیّنة لتجربة المحامي في نیابة الھیاكل العمومیّة أو األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخواص لدى
العروض)فتحتاریخجانفي.....إلى1(مناألخیرةسنواتالثالثخاللالمحاكم

تاریخ بدایة
وانتھاء المھّمة

الطور عدد
القضیّة

المحكمة
موضوع
اإلنابة الھیكل العمومي

أوالشخص الخاص

العدد الرتبي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

(إمضاء وختم المشارك)

التنصیص علیھا بالعرض.یمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضایا المقترح·
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10عـددملحق

الشھائد العلمیّة وقائمة الدورات التكوینیة المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

السنة الشھادة / الدورة/ المقال العلمي ع ر

الشھائد العلمیّة

1

2

3

الدورات التكوینیة للمحامین في اطار أنشطة الھیاكل الدولیة

1

2

3

4

الدورات التكوینیة و شھائد استكمال الخبرة المسلمة من قبل الھیئة الوطنیة بالتنسیق مع المعھد األعلى للمحامین

1

2

3

الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة. ( ذكر المیدان المطلوب أو المشابھ)

1

2

3

4

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

(إمضاء وختم المشارك)

یقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشھادة المعنیة.

یقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلّة العلمیّة وسنة النشر.
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11عددملحق

قائمة تجربة المحامي في نیابة الھیاكل العمومیّة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخیرة

النتائج المحقّقة أو نتائج
األعمال المنجزة

تاریخ إنجاز ھذه األعمال میدان النزاع
الھیكل العمومي أو الشركة الناشطة في

القطاع العام التي قام المحامي أو
شركة المحاماة بنیابتھا

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

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

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

إمضاء  وختم المترشح

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

مھّمةإنھاءحسنشھادةأوالعموميالھیكلمعالمبرمةاالتفاقیاتأواإلناباتعقودمننسخاالمحاميیقّدم
تكلیف ممضاة من قبل الھیكل العمومي.
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12عددملحق

عقد النیابة المبرم بین المحامي المباشر أو مجمع المحامین المباشرین أو
]3[عمــوميوالھیكل،للمحاماةالمھنیّةالشركة

: تعریف المھّمـة:الفصل األّول
تتمثّل مھمة:

األستاذ ..........................................................................................
أو

(مجّمع المحامین موضوع اتفاقیة الشراكة) ...................................................
أو

(الشركة المھنیّة للمحاماة) ......................... ..........................................
لدىعنھ(ھا)والدفاعحقھ(ھا)فيالقانونیّةاإلجراءاتبجمیعوالقیامقفصةفسفاطشركةنیابةفياالتفاقیةھذهطبق

المحاكم وسائر الھیئات القضائیة سواء في تونس أو كذلك خارجھا عند االقتضاء.
والمعین محل مخابرتھ ب……………………………………………………..

بالعقد:المطبّقةوالتراتیبالتشریع:2الفصل
المفعولالساريالتشریعإلىوأعوانھالعقدصاحبیخضعكماالعمل.بھاالجاريوالتراتیبللتشریعالصفقةھذهتخضع

في المیدان الجبائي والضمان االجتماعي.
:]4األتعــاب[:3الفصل
المشتركالقرارأحكامطبقجزافیّةجملیّةبصفةأعالهاألّولبالفصلإلیھاالمشارالمھاّمبخصوصالمحاماةأتعابتضبط

الطوابعومعالیمالمكتبیّةوالمصاریفالقضایانشرمعالیمتشملوالتيبالتجارةالمكلفوالوزیرالعدلوزیرعنالصادر
الجبائیة، دون تلك المتعلّقة باستخراج األحكام.

الشروطتوفرصورةفيواحدةقضیةأتعابوتعتبرأقصىكحدقضایا]5[)04(وأربعةأدنىكحدقضیة)02(تجمیعیتم
التالیة:

·       القضایا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضھا بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة.
نظرامعالجتھاسھولةأوتداولھاأوتشابھھاحیثمنطبیعتھاإلىبالنظرالعرائضعلىاألذونأوالقضایا·

الستقرار فقھ القضاء بشأنھا
القضیةاليبالنظرإیجابیةنتائجوحققالالزمةالعنایةبذلقدالمحاميانلھاتبینماإذاقفصة،فسفاطلشركةیمكن

بعدوذلكالطرفینبینالغرضفيملحقوإمضاءقبلھمنتقّدرتكمیلیةمنحةلھیسندأنتشعبھا،ودرجةبھاالمتعھد
بالھیئةالمحدثةوالمراقبةللمتابعةالمختّصةاللجنةعلىمسبقاالملحقمشروععرضیتّمالتقاضي.أطوارجمیعاستكمال

العلیا للطلب العمومي على أن تدخل ھذه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.
:والمھنیّةالمدنیّةالمسؤولیّةعنتأمینعقد:4الفصل
إبرامتاریخفيالمفعولساريوالمھنیة،المدنیةالمسؤولیةعنتأمینعقدتقدیماإلنابةعقدصاحبالمحاميعلىیتعین

العقد وقبل الشروع في أي قضیّة.
المتعلّقبالحكماإلعالمحینإلىسنویاالتأمینعقدتجدیدالعقد،صاحب(ة)المحاماةشركةأوالمحاميعلىیجبكما

عندالغرضفيملحقبمقتضىاضافتھاتموالتيالرابعةالسنةذلكفيبماالعقدمدةكاملوانقضاءبھاُمتَعھَّدقضیةبآخر
االقتضاء.

شركةأوالمحاميبھاتعھّدقضیّةآلخربالحكماإلعالمیوممنبدایةأسبوعینانقضاءحینإلىالتأمینعقدویسري
المحاماة المعني(ة).

شركةأوالمحاميبھایتعھدقضیةبآخرالمتعلّقبالحكماإلعالمیوممنبدایةأسبوعانبانقضاءالغیاالتأمینعقدویصبح
المحاماة المعني(ة).

رسالةبمقتضىوذلكأعالهالمذكوراألجلانقضاءقبلقفصةفسفاطشركةقبلمنالمعنیّةالتأمینشركةإعالمتموإذا
شركةأوالمحاميبأّناإلعالم،لھذاثابتاتاریخاتعطيأخرىوسیلةبأیةأوبالبلوغاإلعالممعالوصولومضمونةمعلّلة
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الالحالة،ھذهوفيالتأمین.عقدإنقضاءعلىاالعتراضیتمالتعاقدیّة،بالتزاماتھ(ھا)تف)(لمیفلمالمعني(ة)المحاماة
یصبح عقد التأمین الغیا إالّ بشھادة في الغرض تسلّمھا شركة فسفاط قفصة.

:العموميالھیكلكاھلعلىالموضوعةااللتزامات:5الفصل
توفیرخاصةبصفةیتولىالغرض،ولھذالمھّمتھ.المحاميإلنجازالمالئمةالظروفبتوفیرالعموميالھیكلیلتزمأ -

منممضىتسلّموصلمقابلالتكلیفرسالةمعتضّمنرفعھاالمحاميمنتطلبالتيالقضایامؤیداتأصولكل
المحامي. كما یضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضیحیة تلخص معطیات الملف وطلبات (الھیكل العمومي.....................).

قبلالمعنيالھیكلأوالھیئةأوالمحكمةطرفمنأوطرفھمنسواءالمطلوبةالمعطیاتمنالمحاميتمكینب -
موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

ت -      عدم نشر أو توزیع تقاریر المحامي والمؤیدات التي قّدمھا في إطار نیابة الھیكل العمومي.
المتعاقدالمحاماةبشركةأوبالمحاميالمتعلّقةالعلمیّةوالمؤیداتالمالیّةالمعطیاتكشفقفصةفسفاطلشركةیمكنالث -
المتعلّق2014جانفي28فيالمؤّرخ2014لسنة764عدداألمرمن15الفصلمناألولىالفقرةأحكامطبقمعھ

والعسكریةواإلداریةالقضائیةوالھیئاتالمحاكملدىالعمومیةالھیاكلبنیابةالمحامینتكلیفوإجراءاتشروطبضبط
والتعدیلیة والتحكیمیة.

:للمحاماةالمھنیةالشركةأوالمحاميكاھلعلىالموضوعةااللتزامات:6الفصل
یلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما یلي:

ذلكیعتبرالمبررغیرالرفضصورةوفيالمستوجبةالقانونیّةاإلجراءاتبجمیعوالقیامالتكلیفرسالةقبول-
سنتینلمّدةالعمومیةالھیاكلكّلتنظمھاالتياإلناباتعقودفيالمشاركةمنولحرمانھالنیابةعقدلفسخموجبانكوال

عمل.أیام)10(عشرةتجاوزتلمّدةرّددونبقيالذيالمھّمةبقبولھرفضھتاریخمنتحتسب)02(
یتضّمنالمحامیننیابةومراقبةلمتابعةالمختّصةاللجنةإلىالغرضفيتقریراالعموميالمشتريیقّدمالحالةھذهوفي

وتعلمالشأنھذافيقرارھااللجنةوتتخذالعروض.طلباتفيالمشاركةمنالمحاماةشركةأوالمحاميحرمانمقترح
الھیئة الوطنیّة للمحامین بذلك.

-         بذل العنایة الالزمة للدفاع عن مصالح الھیكل العمومي عند نیابتھ لھ أمام المحاكم أو الھیئات القضائیّة.
أجلفيبمآلھاكتابیاالعموميالھیكلوإعالماالقتضاء،عندمساعدیھ،بواسطةأوبنفسھالجلساتكلحضور-

أقصاه ثالثة أیام من تاریخ انعقادھا أو اإلعالن عنھا من الجھة المتعھّدة.
وقعالتيالملفاتبدراسةأوالعموميالھیكلبنزاعاتالمتعلقةالمسائلفيللنظرالمخّصصةاالجتماعاتحضور-

تكلیفھ بھا قصد إبداء رأیھ فیھا أو إحاطة الھیكل العمومي فیھا.
ولھذا الغرض،

قبلوذلكاالجتماعاتھذهلحضوراإللكترونيالبریدأوالفاكسطریقعنسواءكتابیادعوتھقفصةفسفاطشركةتتولى
انعقادھا وفي حیّز زمني معقول.

وفيفیھا.رأیھاتبديحتىإمضائھاقبلالعریضةمشروعمنتسلّم،وصلمقابلقفصة،فسفاطشركةتمكین-
فیعّدقبلھ،منتسلمھاتاریخمنعملأیامأربعةأقصاهأجلفيحولھابمالحظاتقفصةفسفاطشركةإبداءعدمصورة

ذلك موافقة ضمنیة منھ على محتواھا وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي یقتضیھا القانون
العقد:صاحبخالصطرق:7الفصل

یتّم خالص صاحب العقد عن طریق  تحویل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد من قبل إدارة التصرف المالي.
الخالصشروط:8الفصل

الحساب:علىأّولقسطدفع1.8
صاحبمنحالعموميللھیكلیجوزوالالحسابعلىأولقسطبعنوانبھاالمتعھّدالقضیّةأتعابمن%10نسبةتسند

العقد ھذا القسط إال في صورة تقدیمھ طلبا صریحا للتمتع بھ.
األتعاب:مذكرةتقدیم-2.8

یتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاتھ لـ (ذكر إسم الھیكل العمومي ) بمذكرة خالص أتعاب.
]6المستحقات:[تسدید-3.8

االجتماعيالضمانمعالیمخالصفيشھادةمننسخةمنالعمومي................................)(الھیكلتمكینیتّم-
مسؤولیتھبتأمینقیامھوالجبائیّةوضعیّتھسالمةیفیدوماللمحامینوالتقاعدالحیطةصندوقفيانخراطھمعالیموخالص

المدنیّة وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.
إستالمتاریخمنیوما)45(وأربعونخمسأجلفيالصفقةلصاحبالراجعةالمبالغبصرفاألمرإصداریتّم-

مذكرة األتعاب مستوفیة الشروط وبعد التصریح الحكم.
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األجلانتھاءیليالذيالیوممنابتداءتحتسبتأخیربفوائضوجوباالعقدصاحبیتمتعذلكخالفوفي
المذكورة أعاله،

ومصاریفوالخبراءاإلشھادعدولأجرةوكذلكالتنفیذعدولأجرالعمومي...................)(الھیكلعلىتحمل
الترسیم بإدارة الملكیة العقاریة.

منطقةمجالخارجباإلناباتالمتعلّقةالتنقلمصاریفالعمومي.............................................)(الھیكلیتحّملكما
المحاميیقطعھاالتيالتنقلمسافةتتجاوزعندمامخابرتھممحّلعیّنتحیثالتيالوالیاتمراكزخارجأوالكبرىتونس

ألعضاءأوشخصیّا،للمحامي،والثابتةالفعلیّةالتنقلحاالتحدودفيكلم30الغرضلھذاالمحاماةشركةأعضاءأو
والوزیرالعدلوزیربینالمشتركبالقرارعلیھاالمنصوصللتعریفةطبقاوذلكاإلنابةبملّفالمتعھّدینالمحاماةشركة

.2016أفریل22فيالمؤرخبالتجارةالمكلف
حدودفيحصریّاواإلقامةالتنقّلمصاریفبتحّملالعموميالھیكلیتكفّلللخارج،التنقّلالملّفضرورةإقتضتماوإذا

أیّام المھّمة دون سواھا بما في ذلك یومي الذھاب والرجوع.
یعرضملحقمشروعموضوعالخارجفيواإلقامةبالنقلالمتعلّقةالتقدیریةالنفقاتتكونأنیجبالحاالت،كلوفي

03عددالفصلعنالنظربصرفوذلك764عدداألمرمن07بالفصلالمحدثةاللجنةأنظارعلىمسبقةوبصفةوجوبا
من ھذا العقد المتعلق باألتعاب.

أساسعلىخالصھاالعموميالھیكلیتولىالمحاماة،شركةأوالمحاميقبلمنالمصاریفتسبقھصورةوفيأنّھإالّ
بالمھمةالقیاممنالتثبتإثروذلكاالسترجاعموضوعباألعمالالقائمینالمعنیینمنمسلّمةاألعماللھذهمثبتةفواتیر

على أساس قاعدة العمل المنجز.
:العقدمّدة:9الفصل

تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تاریخ إمضاء العقد بین الطرفین.
تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من التاریخ المضمن بالعقد الممضى بین الطرفین.

اللجنةقبلمنللمحاماةمھنیّةشركةأومحاميتعیینیتمولمالعقدمّدةإنتھاءتاریخفيجاریةقضایاوجودصورةوفي
قواعدوفقالقضایاھذهمواصلةالعقدصاحبفیتولىالعموميللطلبالعلیابالھیئةالمحدثةوالمراقبةللمتابعةالمختّصة

العنایة المھنیّة وذلك إلى حین انتھاء طورھا الجاري، دون سواه والتصریح بالحكم.
:العقدتنفیذ:10الفصل

المحاميتغییرالعموميللھیكلاألحوالمنحالبأيیمكنوالبنفسھالعقدمقتضیاتبتنفیذیلتزمأنالمحاميعلىیجب
بتنفیذالعقدصاحبقیامدونحالتقاھرةقوةأوطارئأمرحدوثأو11بالفصلعلیھاالمنصوصالصورةفياال

التزاماتھ.
و في ھذه الصورة یجب علي المحامي إعالم الھیكل العمومي بذلك كتابیا وال یمكنھ مناولة النیابة إلى أي محام أخر.

قوةأوطارئأمرحدوثأو11بالفصلعلیھاالمنصوصالحاالتبخالفالعقد)(صاحبالمحاميتخليصورةفيو
العامالمرفقسیرالستمراریةضماناأخر(ین)محامتعیینبھدفالمستوجبةاإلجراءاتالعموميالھیكلیتّخذقاھرة

.2014لسنة764األمرمن5للفصلتطبیقاالمھّمةعنالمتخلي(ن)المحاميعنعوضا
كما یجب على الھیكل في ھذه الصورة األخیرة العمومي تطبیق المطّة األولى من الفصل السادس لھذا العقد.

:العقد:فسخ11الفصل
التالیة:،الحاالتفيآلیاالعقد،ھذاتفسخ،9والفصلاألخیرةالفقرةمقتضیاتمراعاةمع

-         وفاة المحامي أو حل الشركة المھنیة للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.
رسالةبواسطةتنبیھاالعموميالھیكللھیوجھالصورةھذهوفيالتعاقدیة.بالتزاماتھالعقدصاحبإیفاءعدم-

التنبیھ.تبلیغتاریخمنابتداءأیامعشرةعنیقّلالمحّددأجلفيبالتزاماتھالقیامإلىفیھایدعوهالوصولمضمونة
وبانقضاء ھذا األجل، یمكن (للھیكل العمومي...............) فسخ العقد وتطبیق المطّة األولى من الفصل السادس لھذا العقد.

(الھیكلحقوإھداربالتزامھالعقدصاحبإخاللالعمومي..................)(الھیكللدىثبتإذا-
قصدھدایاأوعطایاأووعودبتقدیمالغیربواسطةأومباشرةقیامھثبتأوالتقاضيفيالعمومي.............................)

التأثیر في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه.
ویتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزتھ في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من طلبھا كتابیّا من قبل الھیكل العمومي.

أوقانونیّةمبرراتوجوددونالعقدصاحبتغییر.....................)العمومي(الھیكلقرارصورة:في13الفصل
أحكامطبقتحتسبالتيكاملةأتعابھوجوبالھالحالة،تصرفھذهففيجاریة،زالتالقضیّةفي،لذلكثابتةواقعیة
أوت20فيالمؤّرخ2011لسنة79عددالمرسوممن40الفصلبأحكامعمالوذلكاالتفاقیةھذهمنالثالثالفصل
المحاماة.مھنةبتنظیموالمتعلّق2011

24



السریةعلى:الحفاظ14الفصل
علىبالمحافظةالمتعلقةالعامةااللتزاماتلكلالطرفانویخضعالتنفیذشروطحیثمنالسریةصبغةالعقدكاملیكتسي

السریة.
:النزاھة15الفصل
المتعلقةوالترتیبیةالتشریعیةلألحكاماألولالطرفلحسابالعقدھذاتنفیذفيصفتھمكانتمھماالمتدخلینكلیخضع

بمقاومة الفساد وتضارب المصالح.

النزاعات:فّض:16الفصل
(ذكرأوالیتولىالغرضولھذاالصلحیة.المساعيوجوبا،تبّجل،العقد،ھذاأحكامتأویلفيخالفنشوبحالةفي

2014لسنة764عدداألمرمن)7(الفصلبمقتضىالمحّدثةاللّجنةمكاتبة)العمومي............................الھیكل
المحاكملدىالعمومیةالھیاكلبنیابةالمحامینتكلیفوإجراءاتشروطبضبطالمتعلّق2014جانفي28فيمؤّرخ

أخرمقترحتقدیمأوصلحیّةتسویةالقتراحسواھادونوالتحكیمیةوالتعدیلیةوالعسكریةواإلداریةالقضائیةوالھیئات
لفض الخالف.

وفي ھذه الحالة تتّم دعوة ممثّل الھیئة الوطنیّة للمحامین لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض علیھا بالحسنى.
األكثرللطرففیمكنودیّا،الخالففصلدونالعموميالھیكلبمكتوباللجنةتوصلتاریخمنشھرأجلوبانقضاء

حرصا لمواصلة اإلجراءات القانونیة التي یراھا للدفاع عن حقوقھ لدى المحكمة المختّصة.

:التسجیلمصـاریف:17الفصل
تحمل مصاریف التسجیل على المحامي أو شركة المحاماة.

العقد:صحة:18الفصل
ال یكون ھذا العقد نافذا إال بعد إمضائھ من قبل      المدیر العام للمنشأة العمومیة

المخـابرة:محّل:19الفصل
مضمونةرسالةبمقتضىذلكتغییرالطرفینألحدیمكنأنّھغیرأعاله.المذكورعنوانھفيمخابرتھمحلطرفكلعیّن

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طریق إعالم بواسطة عدل التنفیذ.
دونالمجمع)"(ذكرالمجمعوكیلبصفتيأسفلھالممضي"إنيعبارةتدرجمجمع،قبلمنالعرضتقدیمصورة،]في1[

إدراج البیانات المتعلقة النخراط لدى صندوق الحیطة والتقاعد.
االقتضاءعندأخرىوثائقإضافة]یمكن2[
وخصوصیّاتھا.اإلناباتأوالملفمتطلّباتحسبوذلكأخرىفصولإضافة]یمكن3[
باألتعاب.المتعلّقللفصلالمكّونةالثالثالفقراتعلىالمحافظة]بجب4[
فيأوعامةبصورةإماالمنافسةعناإلعالنقبلجمعھایمكنالتيالقضایاعددتحدیدالعموميالھیكلعلىبجب]5[

إحدى أطوار التقاضي.
فيالجزئیّةالمستحقاتتسدیدعلىالمنافسةعناإلعالنقبلالعقدمشروعصلبالتنصیصالعموميللھیكل]یمكن6[

صورة اللجوء إلى تجمیع اإلنابات.

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