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 طمب العروضمهضهع :األّول  الفرل

لمسحاماة، مؽ  ميشيةمحاٍم مباشر أو شركة  (11)يتسّثل مؾضؾع طمب العروض في اختيار 
القيام و  السدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ بتؾنسشيابة بيؽ السرّسسيؽ بجدول السحاميؽ، ل

لدى السحاكؼ وسائر الييئات القزائية وفق  في حقو والدفاع عشو القانؾنّية جسيع اإلجراءاتب
  .الجاري بيا العسل ام التذريعيةـاألحك تقتزيوما 

 ديؽ.ويبّيؽ عقد الشيابة بدقة الحقؾق وااللتزامات السحسؾلة عمى الظرفيؽ الستعاق
 

 : شروط السذاركة 2الفرل 
 

 :في طمب العروض يسكؽ السذاركة
 في تاريخ صدور طمب العروض التعقيب لمسحاميؽ السرسسيؽ بجدول السحاميؽ لدى 

 و

عمى أن تتزسؽ عمى األقل محام مرسؼ لدى التعقيب برفتو  لمذركات السيشية لمسحاماة
 عزؾ أو متعاقدا معيا.

 

ال تجؾز مذاركة السحاميؽ أو الذيؽ تعّرضؾا لإليقاف عؽ السباشرة بسقتزى قرار تأديبي بات 
أو محّمى بالشفاذ العاجل ما لؼ يتّؼ إلغاؤه مؽ قبل السحكسة السختّرة خالل الثالث سشؾات 

 .1التي سبقت التاريخ األقرى لقبؾل العروض
الت السشع السشرؾص عمييا كسا ال يسكؽ مذاركة السحاميؽ السؾجؾديؽ في إحدى حا

بالتذريع والتراتيب الجاري بيا العسل أو تمػ التي تشذأ بدبب تزارب السرالح السرتبظة 
بالعالقة السباشرة بيؽ السحامي ورئيس الييكل العسؾمي أو بأحد أعزاء هياكل الّتديير أو 

                                                 
1
 )لجشة ال يدخل ضسؽ مذسؾالت الييكل العسؾمي الؾضعية القانؾنية لمسحامي أو الذركة السيشية لمسحاماةالتثّبت مؽ  إن 

بالييئة العميا  لّمجشة السختّرة لسراقبة ومتابعة نيابة السحاميؽإنسا يشدرج ضسؽ صالحيات او لمغرض(، الفرز السحدثة الفتح و 
مؽ  16الفرل  ألحكاملمظمب العسؾمي بالتشديق مع الييئة الؾطشية أو رئيس الفرع الجيؾي السختّص، عشد االقتزاء، طبقا 

الستعّمق بزبط شروط وإجراءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل  2114 جانفي 28سؤّرخ في ال 2114لدشة  764عدد  األمر
 .العسؾمية لدى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكرية والتعديمية والتحكيسية

 



3 

 

اميؽ قد قبل أّي السداولة أو تمػ التي يكؾن فييا السحامي أو أعزاء الذركة السيشّية لمسح
 مؽ مرسؾم السحاماة. 32او اي مانع اخر عمى معشى الفرل  دعؾى ضّد جية تعسل لدييا

 

 السذاركة كيفية:  3الفرل 
 1اتفاقية الذراكةفي إطار و أمشفردا  طمب العروضيسكؽ لمسحامي السباشر السذاركة في 

 ضسؽ شركة ميشية لمسحاماة تخزع لمتذريع الجاري بو العسل.أو 
  

 إلى حرص طمب العروض تهزيع:  4الفرل 
 

 :كسا يمي 2قدط وحيد يتكّؾن طمب العروض مؽ
 

محل  صغة السذاركة اإلختراص الترسيم عدد السحامين القدط
 السخابرة

التهزيع 
 الجغرافي

 التعقيب 10 10
 مدؤولية مدنية
 )أخظاء( طبية

 تؾنس الكبرى  مشفرد/شركة ميشية
كامل تراب 
 الجسيؾرية

 

 :: سحب ممف طمب العروض 5الفرل 
 يرسل الييكل العسؾمي نص إعالن طمب العروض مرحؾبا بسمف الدعؾة إلى السشافدة إلى

تاريخ اإلعالن عؽ طمب العروض بيدف قبل  أيام عمى األقل 3الييئة الؾطشية لمسحاميؽ 
   (.https://avocat.org.tn)نذره عمى مؾقع الييئة 

ويتؾلى السترشح تحسيل كراس الذروط مجانا مؽ مؾقع الؾاب الخاص بالرفقات العسؾمية 
)www.marchespublics.gov.tn(  بعد أن يتؼ تعسير االستسارة اإللكترونية السؾجؾدة لمغرض

. مؽ مؾقع الييئة الؾطشية لمسحاميؽ كراس الذروط كسا يسكؽ سحب عمى السؾقع السذكؾر.

                                                 
1

هى يقصذ ثتهك االتفبقيخ اتفبقيخ تفبهى ثيٍ يحبيييٍ او اكثر يهتزيىٌ فيهب ثشراكخ ثغرض انًشبركخ و وضغ جًيغ ايكبَيبت 

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

 انؼروض و انصفقخ وتكىٌ االتفبقيخ يؤشرا ػهيهب يٍ انهيئخ انىطُيخ نهًحبييٍ.

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

http://www.marchespublics.gov.tn/
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السدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ  وباإلضافة إلى ذلػ، تدحب كراس الذروط مباشرة مؽ
 بتدميؼ كراس الذروط بدون مقابل. )اإلدارة الفرعية لمذراءات( بتؾنس

 

 ضصمهحية العرو : 6الفرل 
( ايؾم 121) ايؾم وعذرون  مائةلسدة  د تقديسياؽ بعروضيؼ بسجرّ يكؾن ممزميربح السذار 

 سحدد لقبؾل العروض.ال األقرى لمتاريخمؽ اليؾم السؾالي  ابتداء
 

 التهضيحات ومالحق ممف طمب العروض::7الفرل 
( أيام مؽ تاريخ نذر 15عذرة )يسكؽ لكل مذارك أن يظمب كتابيا إيزاحات في أجل أقراه 

 اإلعالن عؽ طمب العروض. 
ويتّؼ إعداد ممحق لسمف طمب العروض، عشد االقتزاء، يتزّسؽ اإلجابات والتؾضيحات 
السترمة بالسالحغات واالستفدارات التي يظمبيا السترشحؾن، ويؾجو إلى جسيع ساحبي كراس 

التاريخ األقرى السحدد لقبؾل العروض  ( أيام قبل15خسدة )الذروط في أجل ال يتجاوز 
روني لمسحامي أو لمذركة السيشية لمسحاماة السبّيؽ في االستسارة وذلػ عبر البريد اإللكت

عدد مؽ األمر  4اإللكترونية لدحب كّراس الذروط السذار إلييا بالفقرة الثانية مؽ الفرل 
الستعّمق بزبط شروط وإجراءات تكميف  2114جانفي  28سؤّرخ في ال 2114لدشة  764

سحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكرية السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لدى ال
 .والتعديمية والتحكيسية

السعظيات التكسيمّية إلى السترشحيؽ الذيؽ سحبؾا  الييكل العسؾمي، عشد االقتزاء، يؾّجو
( قبل انتياء 11كراس الذروط قرد مزيد تؾضيح ممف طمب العروض في أجل أدناه عذرة )

عمى أال تسس ىذه السعظيات التكسيمية  قديؼ العروضتلآخر أجل أجل تقديؼ العروض قبل 
 بالخاصيات والسعايير الفشية والجؾىرية.

 : السالية اتالزسان:8الفرل 
 بتشغيؼالتراتيب الستعّمقة  تزيياقتالتي  السالية الزسانات تقديؼ السذاركؾن مؽيعفى 

 .الرفقات العسؾمّية
 
 



5 

 

 الطعن في كراس الذروط : :9الفرل 
لألحكام الؾاردة يسكؽ لكل مذارك محتسل اعتبر البشؾد السزسشة بكراسات الذروط مخالفة 

 مؽ نفس األمر 17المجشة السحدثة بالفرل يتغمؼ لدى  أن 2114لدشة  764باألمر عدد 
ت ومدعسا بالسؤيدات االخالالبتقديؼ مظمب في الغرض مرفقا بتقرير مفرل يبيؽ فيو 

عؽ طمب العروض ويخفض  اإلعالنمؽ تاريخ  ( أيام11)في أجل أقراه عذرة  الالزمة
 ةعذر بالتي يحدد فييا أجل قبؾل العروض  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خسدة  األجلىذا 
 ( أيام.11)
العسؾمي السعشي  الييكلندخة مؽ العريزة إلى  ؼميا بالتغموبسّجرد تؾّص  المجشةتحيل  

 .بظريقة تعظي تاريخا ثابتا
حتى  اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارىا بذأن التغمؼ السعروض عمييا أن تأذن بتعميق  لمجشةيسكؽ 

 .البت نيائيا إذا كان السظمب قائسا عمى أسباب جدية في عاىرىا
عسـل مـؽ  أيـام  ( 11)قرارىا في أجـل أقرـاه عذـرة  لجشة مراقبة ومتابعة نيابة السحاميؽتتخذ 

السظمؾبـــة وفـــي  واإليزـــاحاتالعســـؾمي مرفقـــة بجسيـــع الؾثـــائق  الييكـــلتـــاريخ تؾصـــميا ب جابـــة 
 .اإلجراءاتغياب ذلػ يرفع قرار تعميق 

 طريقة تقديم العروض:  10الفرل 
 يتؼ تقديؼ العروض عمى مرحمة واحدة. 

مؽ ىذا الكـّراس  (11)ُيزسَّؽ العرض الفشي والؾثائق اإلدارّية وجسيع مؤيداتيا السبّيشة بالفرل 
في عرفيؽ مشفرميؽ ومختـؾميؽ يـدرجان فـي عـرف ثالـج خـارجي يخـتؼ ويكتـب عميـو عبـارة:   

السدتذــفى العدــكري ال يفــتح طمــب عــروض عــدد.... لدــشة .... متعمــق بتكميــف محــاٍم إلنابــة 
 .األصمي لمتعميؼ بتؾنس

السؤيــدات عــؽ طريــق والؾثـائق اإلداريــة وجسيــع  تؾّجـو الغــروف السحتؾيــة عمــى العــروض الفشيــة
إلـــى مكتـــب الزـــبط البريـــد مزـــسؾن الؾصـــؾل أو عـــؽ طريـــق البريـــد الدـــريع أو تدـــّمؼ مباشـــرة 

 مقابل وصل إيداع.  سدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ بتؾنسالسركزي التابع لم
ثانيــة تدــّجل تدــّجل الغــروف عشــد تدــّمسيا فــي مكتــب الزــبط السعــّيؽ لمغــرض ثــّؼ وفــي مرحمــة 

في الدفتر الخاص بقبؾل العـروض حدـب تـاريخ وصـؾليا ويجـب أن تبقـى مختؾمـة إلـى مؾعـد 
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 فتحيا.
 يقرى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 كل عرض لؼ يتزّسؽ وثيقة التعيد.* 

 .وال يسكؽ لمسذاركيؽ الذيؽ تّؼ إقراء عروضيؼ ألّي سبب مؽ األسباب السظالبة بتعؾيض
ر العروض بكامميا بالحبر بسا في ذلػ وثيقة التعيد طبقا لمشساذج السمحقة يجب أن تحرّ 

 بكراس الذروط..

 الهثائق السكّهنة لمعرض:: 11 الفرل
 التالية: ثائق الؾ يجب أن يحتؾي الغرف الستزّسؽ لمعرض 

 

 
 

غير قصبء انؼرض إل يىججبػُذ فتح انؼروض  1ػذو تقذيى انًهحق رقى  يًثّم مالحظت:

أَّه يًكٍ نهجُخ ثبنُسجخ نجقيّخ انىثبئق اإلداريّخ أٌ تطبنت انؼبرض )يٍ( انًؼُييٍ ثبستكًبل 

وثبئقهى في أجم يؼيٍّ. وتقصً انؼروض انتي نى تستكًم يب طهت يُهب في اآلجبل 

 انًضجىطخ.

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

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

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة الفنيّة  الوثائق

فــي آخــر الؾثيقــة مــع  وختسيــا السزــسشيؽ بكــراس الذــروط وإمزــاؤىا 11إلــى  6تعسيــر السالحــق مــؽ 
 .االقتزاءبيان التاريخ وتقديؼ السؤيدات عشد 

السباشـر أو مجسـع السحـاميؽ السباشـريؽ  لسحاميمزاء وختؼ مذروع عقد الشيابة السزمع إبرامو بيؽ اا
مــؽ جيــة ثانيــة  السدتذــفى العدــكري األصــمي لمتعمــيؼ بتــؾنساة مــؽ جيــة، و لذــركة السيشّيــة لمسحامــاأو 

 مع بيان التاريخ.
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 فتح الظروف:: 12الفرل 
لدى الييكل العسؾمي لجشة خاصة بفتح وتقييؼ العروض يتؼ تعييشيا بسقرر مؽ  تحدث

 قبل اإلعالن عؽ طمب العروض. مدير عام السدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ بتؾنس
وتعقد جمدة فتح العروض في التاريخ والسكان السحّددْيؽ بشص إعالن الدعؾة إلى السشافدة 

 السحتؾية عمى الؾثائق اإلدارية والفشية.لفتح الغروف الخارجية والغروف 
 .ألسباب ترجع لخرؾصّية السقرعمشية غير وتكؾن جمدة فتح الغروف 

 .ال تفتح إاّل العروض الؾاردة في اآلجال القانؾنية السحّددة لقبؾل العروض 

وذلــػ بفــتح  يــتّؼ الذــروع فــي عسمّيــة الفــتح طبقــا لمتدمدــل الزمشــي لتــاريخ قبــؾل العــروض -
 ارجي لمعرض والتثّبت مؽ وجؾد كّل الؾثائق اإلدارّية السظمؾبة.الغرف الخ

فــتح الغــرف السحتــؾي عمــى العــرض الفّشــي واالقترــار عمــى الترــريح بؾجــؾد الؾثــائق  -
 السظمؾبة دون تعدادىا.

 تقديم الترشحات: : ضبط آجال وصيغ الرجهع في 13الفرل 
يسكــؽ لمسحــامي الــذي قــّدم ترّشــحو فــي طمــب عــروض أن يدــحبو بظمــب كتــابّي، مقابــل وصــل 

أو عـــؽ  مكتـــب ضـــبط السدتذـــفى العدـــكري األصـــمي لمتعمـــيؼ بتـــؾنستدـــميؼ، يقـــّدم مباشـــرة إلـــى 
( يؾمـا مـؽ تـاريخ آخـر أجـل لقبـؾل 11طريق البريد مع اإلعالم بـالبمؾ  فـي أجـل أقرـاه عذـرة )

 السدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ بتؾنس.بل العروض السعمؽ عميو مؽ ق
 وبانقزاء ىذا األجل، تؤخذ بعيؽ االعتبار عروضيؼ في أعسال التقييؼ، ويبقؾا ممزميؽ بيا.

غير أّنو ال يسكؽ سحب ذلػ العرض بعد انقزاء األجل السذكؾر إال بسظمب معمل يقّدمو 
بيدف  2114لدشة  764مؽ األمر  17السترّشح لمجشة السختّرة السشرؾص عمييا بالفرل 

السحامؾن الستعيدون في السؾافقة عميو. وفي صؾرة تراجع السحامي أو شركة السحاماة أو 
السذاركة في طمبات العروض التي إتسام عسمية الفتح، يحرم مؽ اطار اتفاق شراكة وبعد 

( تحتدب، حدب الحالة، مؽ تاريخ تراجعو 02اليياكل العسؾمية لسّدة سشتيؽ ) تشغسيا كلّ 
عدم الرّد مؽ تبريخ الكتابي بعد األجل السحّدد لذلػ في الفقرة األولى مؽ ىذا الفرل أو مؽ 
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قبل الييكل العسؾمي الذي بقي دون رّد لسّدة تجاوزت  طرفو عمى إعالمو بقبؾلو الشيائي مؽ
 ( أيام عسل ما لؼ تشقض مدة صمؾحية عرضو.11)عذرة 

 تقييم العروض:14 الفرل
 مؽ ىذا الكّراس،  12بعد فتح العروض مؽ قبل الّمجشة الخاّصة السذار إلييا بالفرل 

 وجؾبا: المجشة تقرى
التي لؼ تتزّسؽ إحدى السالحق السدتؾجب تعسيرىا مؽ قبل العارض بيدف  العروض -

 .اعتسادىا لمتقييؼ الفشي

 كل عرض تزّسؽ ترريحات أو معمؾمات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا مزّورة. -

العروض التي يتؾّلى أحد السذاركيؽ فييا تقديؼ أكثر مؽ عرض واحد في نفس  -
 سؾاء في إطار فردي أو مجّسع.الرفقة 

 ب لسقتزيات األمؽ العام والدفاع السزمع التعامل معو.يدتجالعارض الذي ال ي -

يسكؽ، عشد االقتزاء، لمجشة الخاّصة بفتح الغروف وتقييسيا أن تدعؾ كتابّيا 
السذاركيؽ الذيؽ لؼ يقّدمؾا السؤيدات السظمؾبة في ممف طمب العروض إلى إتسام 

تاريخ جمدة فتح الغروف وذلػ عؽ أّيام عسل مؽ  17ممفاتيؼ في أجل ال يتجاوز 
طريق البريد الدريع أو ب يداعيا مباشرة بسكتب ضبط الييكل العسؾمي السعشي بظمب 
العروض حتى ال تقرى عروضيؼ بذرط احترام مبدأ السداواة بيؽ السذاركيؽ وأال 

 يؤدي ذلػ إلى تغيير في محتؾاىا.
ي بالعشؾان التالي: كسا يسكؽ أن ترسل الؾثائق عؽ طريق البريد االلكترون

hmpit.mao@defense.tn  عمى ان تؾدع األصؾل، الحقا، بسكتب الزبط او
 .ارساليا عؽ طريق البريد الدريع. ويعتسد في ىذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني

ال يــتّؼ إال  اســتبعادىؼ فــ نّ  وبخرــؾص السحــاميؽ الــذيؽ صــدرت فــي شــأنيؼ عقؾبــات تأديبّيــة،
  28مـؤّرخ فـي  2114لدـشة  764مؽ قبل لجشة السراقبة والستابعة السحدثـة بسقتزـى األمـر عـدد 

يتعمق بزبط شـروط وإجـراءات تكميـف السحـاميؽ بشيابـة  اليياكـل العسؾميـة لـدى  2114جانفي 

mailto:hmpit.mao@defense.tn
mailto:hmpit.mao@defense.tn
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السحـــاكؼ ، بعـــد التثّبـــت بدّقـــة فـــي وضـــعّياتيؼ السيشيـــة بالتشدـــيق مـــع الييئـــة الؾطشيـــة لمسحـــاميؽ 
 .2114جانفي   28مؤّرخ في  2114لدشة  764مؽ األمر عدد  15تظبيقا لسقتزيات الفرل 

 :إحدى السشيجيات التالية العروض وترتيبيا حرريا وفقا تتؾّلى ىذه المجشة عسمّية تقييؼو 
 :ذو تكهين خاصبإختيار محام  الستعّمقة ة تقييم العروض: مشيجيّ 1.14
اختيـار محـام  في رغبة الييكل العسؾمي رّية التالية في صؾرةرتعتسد السعايير الح -أ

 .او شركة ميشية لمسحاماة متخررة
إال في الحالة التي يرى فييا الييكل العسؾمي ضرورة وجؾد محامي ىذه السشيجّية ظّبق تشال 

ميدان معّيؽ ضسؽ قائسة السحاميؽ الذيؽ سيكّمفؾن بشيابتو. وفي ىذه الحالة يجب  متخّرص في
العسؾمي إلى معيار التخرص عمى مقاييس مؾضؾعّية ووجيية يثبتيا  أن يؤسس لجؾء الييكل
 واقعو وطبيعة نزاعاتو.

 

 العدد األقرى السدشد معايير الفرز العدد
لمسحـــــامي أو ألعزـــــاء الذـــــركة السيشّيـــــة لمسحـــــاميؽ   التجربـــــة  العامـــــة 1

 السرّسسيؽ بالقدؼ السظمؾب )تعقيب(
 نقظة 41

ــة لمسحــاميؽ  الخرؾصــّيةالتجربــة  2 لمسحــامي أو ألعزــاء الذــركة السيشّي
  )السدؤولية السدنية/السدؤولية الظبية( في االختراص

 نقظة 31

ـــــــــة لمسحـــــــــامي و  2 ـــــــــاالت  الدراســـــــــات والبحـــــــــؾثالســـــــــؤىالت العمسّي والسق
 الستخّررة

 نقظة 21

تجربة السحامي في نيابة اليياكل العسؾمّية لـدى السحـاكؼ خـالل الـثالث  3
 سشؾات األخيرة

 نقظة 11

 نقطة 100 السجســــــهع العـــــام
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 : إسشاد األعداد: -ب
التجربة العامـة لمسحـامي أو ألعزـاء الذـركة السيشّيـة لمسحـامين بالقدـم   -

 نقطة(: 22تعقيب( )الالسطمهب )

 نقاط بعشؾان كل سشة ترسيؼ بالقدؼ السظمؾب )تعقيب(. 8تدشد           
في صؾرة التشريص صمب ممف الدعؾة إلى السشافدة عمى فتح باب السذاركة          

سشؾات( في ذات القدط أو نفس طمب  5لمسرسسيؽ في التعقيب واالستئشاف )أكثر مؽ 
مع وجؾب التقيد  في القدؼ السرّسؼ فيوة لمسحامي السعشي العروض تحتدب الخبرة العامّ 

 بالدقف العددي األقرى السذار إليو في الجدول.
قّدم السترشح شيادة ترسيؼ مدّمسة مؽ الييئة تبّيؽ تاريخ ترسيسو في يإلثبات التجرية العاّمة، 

 القدؼ السعشي )استئشاف أو تعقيب(
ألعزــاء الذــركة السيشّيــة لمسحــامين فــي التجربــة الخرهصــّية لمسحــامي أو  -    

 خالل الخسدة سشهات األخيرة نقطة( 22)  االختراص السطمهب

وقدرتو عمى معالجة  تتسّثل الخبرة الخرؾصية في إلسام السحامي باختراص في ميدان معّيؽ
 إشكالياتو القانؾنية. 

التعيـــد بيـــا فـــي  األعـــداد بخرـــؾص ىـــذا السعيـــار حدـــب عـــدد اإلنابـــات التـــي ســـبق لمسحـــاميتدـــشد 
جــانفي  11مــؽ  السدتذــفى العدــكري األصــمي لمتعمــيؼ بتــؾنس السيــدان السظمــؾب أو السذــابو مــؽ قبــل

 عمى الشحؾ السبيؽ في الجدول السؾالي:  إلى تاريخ آخر أجل لتقديؼ العروض وذلػ 2122
 
 

  15و 10ما بين 
 16ما بين 

 إنابة  01و
 00ما بين 

 إنابة  05و
 06ما بين 

 إنابة 25أكثر من  إنابة  25و 20ما بين  إنابة  21و

العــدد السدــشد بعشــهان 
 31 25 21 15 11 15 السراجع الخرهصية
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 . صيغ تقديم العّيشات من السؤّيدات:ج
. وبرفة عامة السذفؾعة بشدخ مؽ األحكام تعتسد عّيشة اإلنابات أو رسائل التكميف

وال  يتؾلى السحامي أو شركة السحاماة تقديؼ كل وثيقة تثبت إنجاز العسل مؾضؾع اإلنابة.
 يدخل ضسؽ احتداب التجربة القزايا التي تّؼ رفزيا شكال.

ويكؾن السحامي مدعؾ إلـى جسعيـا وتخزيشيـا حدـب الدـشؾات وحدـب طبيعتيـا بظريقـة تحفـ  
مسغشظة أو ليزرّيـة أو كـذلػ فـي وسـائل حفـ   السيشي في أقراصحساية السعظيات الذخرّية والّدر 

إلكترونّية تراعى فييا الّزسانات الفشّية الستغالليا طبـق مؾاصـفات تـتالءم مـع الّتجييـزات السدـتعسمة 
 .صمب عرضوفي السجال وذلػ لتقديسيا 

 نقطة(: 02والتكهين الستكسال الخبرة ) السؤّىالت العمسّية لمسحامي  -
شيادة دكتهراه مرحمة ثالثة أو  العمسّية الذيادة

 شيادة الساجدتير
 شيادة الدكتهراه في القانهن 

 02 2 العدد السدشد

 إضافة إلى الذيادات العمسّية التي تحّرل عمييا السحامي
( مــؽ الشقـــاط بعشــؾان كـــل دراســة أو مقــال أو بحـــج ذو صــبغة عمسّيـــة وأكاديسّيــة قـــام 0تدــشد ) 

عمسّيـة أكاديسّيــة يكـؾن مؾضــؾعو)ا( متعّمقـا باالخترــاص  تأو مجــال بذـرياتبشذـرىا السترّشــح 
 ( نقاط  .15) بمغ سقف الشقاط بيذا العشؾان خسسوي. السظمؾب مؽ السحامي السترشح

 العمسّيـــــة والسذـــــاركة فـــــي ىـــــذه الـــــدورات، يقـــــّدم السحـــــامي  إلثبـــــات الذـــــيائد
السترشح ندخة مظابقة لألصل مؽ شيادة العمسّية وكـذلػ شـيادة السذـاركة 

 في الدورة السعشية.

  إلثبات كل دراسة أو مقال أو بحج ذو صبغة عمسّية وأكاديسّية قـام بشذـرىا
مــع ذكــر يقــّدم السحــامي السترشــح ندــخة مــؽ كــل دراســة أو مقــال أو بحــج 

 عشؾان السجّمة العمسّية وسشة الشذر. 
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تجربة السحـامي فـي نيابـة اليياكـل العسهمّيـة لـدا السحـاكم خـالل الـثالث سـشهات األخيـرة  -
 نقاط( 02)

سؾمي خـالل الـثالث نقاط لكّل محام تّست إنابتو مؽ قبل هيكل ع 15تدشد برفة آلية  -
 (.11سقف الشقاط بيذا العشؾان عذرة ) ويبمغ سشؾات األخيرة 

إلثبــات ىــذه اإلنابــات يقــّدم السحــامي ندــخا مــؽ عقــؾد اإلنابــات أو االتفاقيــات السبرمــة 
مـــع الييكـــل العســـؾمي أو شـــيادة حدـــؽ إنيـــاء ميّســـة تكميـــف مسزـــاة مـــؽ قبـــل الييكـــل 

 العسؾمي.
ـــى العـــدد الفشـــي األدنـــى   طـــةنق 011مـــن  61ال تقبـــل إال العـــروض الستحّرـــمة عم

 ( نقطة بعشهان التجربة الخرهصّية.1قرى كل عرض تحّرل عمى )يو 

 والتقييم: تحسير أعسال لجشة الف: 4..2
 تتّؼ عسمّية التقييؼ وترتيب العروض مؽ الشاحية الفشّية عمى الّشحؾ الّتالي:

عمــى أســاس السعظيــات السسزــاة  يــاوترتيبالعــروض تقيــيؼ  التقيــيؼتتــؾّلى لجشــة الفــتح و 
والسبّيشــة بعرضــو وبقيــة السالحــق السشرــؾص عمييــا بسمــف طمــب العــروض السدعؾمــة 

 بالسؤيدات وطبقا لمسعايير والسقاييس السعمشة بكّراس الذروط.
ــــة أعزــــاءىا  تزــــّسؽ المجشــــة أعساليــــا بتقريــــر لتقيــــيؼ العــــروض مسزــــي مــــؽ قبــــل كاّف

 .اتوبأسسائيؼ وصفتيؼ ومؤشر عمى كافة صفح
يتــؾلى الييكــل العســؾمي بعــد االنتيــاء مــؽ ىــذه األعســال تؾجيــو تقريــر تقيــيؼ العــروض  

ندــخ رقسيــة( إضــافة إلــى أصــؾل العــروض ويكــؾن مرــحؾبا  7)ندــخة أصــمّية ورقّيــة و
إلــى الّمجشــة  الييكــل العســؾميبســذّكرة تقديسيــة لظمــب العــروض مسزــاة مــؽ قبــل رئــيس 

يؾمــا  21ة العميــا لمظمــب العســؾمي فــي أجــل أقرــاه السختّرــة لمسراقبــة والستابعــة بالييئــ
 مؽ تاريخ فتح العروض إلجراء السراقبة الاّلزمة عمييا. 

سكـــــؽ بـــــالتؾازي مـــــع ىـــــذا إرســـــال السمـــــف كـــــامال عمـــــى العشـــــؾان اإللكترونـــــي التـــــالي يو 
haicop@pm.gov.tn   

 :تعيين السحامي أو شركة محاماة: 05الفرل
تجري المجشة السختّرة لمستابعة والسراقبة السحدثة بالييئة العميـا لمظمـب العسـؾمي طبقـا ألحكـام 
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مراقبتيــا عمــى  2114جــانفي  28والســؤّرخ فــي  2114لدــشة  764مــؽ األمــر عــدد  7الفرــل 
 ٍم كــدتتّأو شفافيتيا.و قيتيااصــدمو وترتيــب العــروض لمنافسةا لىإ ءىلمجا اءاترجإ ّعيةرش
 الييكـــل قبـــل ٍم السعتســـدة التقيـــيؼ ايـــيسمقمظابقـــة  ٍم بـــتتتّثو .طهااابولذـــر  لةبـــؾلمقا لصبغةا

 وتعيد الشغر فييا، عشد االقتزاء.  وطرلشا اسرّك تلمقتضيا العسؾمي
المجشـة السـذكؾرة قـرار تعيـيؽ السحـامي )يـؽ( إلـى الييكـل  وبعد االنتياء مؽ ىذه األعسال، تؾّجو

 العسؾمي السعشي لتشفيذه.

 :د: نذر نتائج الدعهة إلى السشافدة وإمزاء العق06الفرل 
 عقــد اإلنابــةالعســؾمي وجؾبــا نتــائو الــدعؾة إلــى السشافدــة واســؼ الستحرــل عمــى  الييكــليشذــر 

ويؾجـو ىـذا  االقتزـاء.عشـد  الخاص بو الؾاب مؾجية لمعسؾم وعمى ومؾقع إعالناتعمى لؾحة 
السذــاركيؽ الــذيؽ لــؼ يــتّؼ تعييــشيؼ بيــذه  بقيـةالييئــة الؾطشّيــة لمسحــاميؽ ويــتّؼ إعــالم إلــى  اإلعـالن

 .بظريقة تعظي تاريخا ثابتا الشتائو بكل وسيمة مادّية أو المادّية
ـــة  يسكـــؽ الظعـــؽ فـــي قـــرار ـــة السختّرـــة لمستابعـــة والسراقبـــة السحدث اإلســـشاد الرـــادر عـــؽ المجش

 2114لدـــشة  764مـــؽ األمـــر عـــدد  7بالييئـــة العميـــا لمظمـــب العســـؾمي طبقـــا ألحكـــام الفرـــل 
  لدى السحكسة السختّرة.  2114جانفي  28والسؤّرخ في 

ب ليـــذا. يجـــب عمـــى السحـــامي إمزـــاء العقـــد السحـــرر بالمغـــة العربيـــة طبـــق الشســـؾذج السرـــاح
ويسكــؽ إضــافة بشــؾد يــرى الظــرفيؽ أىسّيتيــا وضــرورة تؾضــيحيا وذلــػ حدــب مقتزــيات وواقــع 

 نذاط الييكل العسؾمي دون تغيير البشؾد الجؾىرية لمعقد والسداس باألتعاب. 
وعمى إثر السرادقة عمى العقد وإمزائو، يتؾلى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات 

 ة بسجرد تدمؼ اإلذن بذلػ.الزرورية لزسان انظالق السيسّ 
يحرم إال أّنو، في صؾرة نكؾل السحامي أو شركة السحاماة التي وقع إختيارىا نيائيا لإلنابة 

( تحتدب 02اليياكل العسؾمية لسّدة سشتيؽ ) السذاركة في عقؾد اإلنابات التي تشغسيا كلّ مؽ 
 ( أيام عسل.11)إعالمو بقبؾلو الشيائي الذي بقي دون رّد لسّدة تجاوزت عذرة  تبريخمؽ 

وفي ىذه الحالة يقّدم السذتري العسؾمي تقريرا خاصا في الغرض إلى المجشة السختّرة 
لستابعة ومراقبة نيابة السحاميؽ يتزّسؽ مقترح حرمان السحامي أو شركة السحاماة مؽ 

تتخذ المجشة قرارىا في ىذا الذأن وتعمؼ الييئة الؾطشّية السذاركة في طمبات العروض. و 
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 لمسحاميؽ بذلػ. 

 جلأ فيذلػ و   لنيابةا عقد ءمضاإالسدتذفى العدكري األصمي لمتعميؼ بتؾنس  لىىيت
 عقد الشيابة دسناإ ببظاقة لمجنةا ةفااىم ػهيهٍ يتعيو لمجنةا قرار تبميغ يخرتا ٍم مياأ سبعة
 .ص بالعقدىلمنصا السعظياتو  تلبياناا ٍتتضم
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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   4تطًص

 من كّصاس الشصوط
ة : 6ملدق عسد  ٌّ ح على الشصف بطّدة البٌاهات  والمصاجع العاّمة و/ او الزطوض المشكورة في تطًص

 العصض
ن )في ضورة تجّمع(  التضام: 7ملدق عسد  و المدامٌن المباشًص

 
 المدامي )الموفصد( ا

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

 
ا

ة والتعسًلٌة دارًّ  والتدكٌمٌة واال 
ن )في خالة مجمع(  المباشص لتجصبة العامة للمداميا: 8ملدق عسد  و المدامٌن المباشًص

 
و ا

 
للمدامٌن ا

ة للمداملل الموتمٌن ٌّ ذ فتح العصوض(  اةشصكة المهو 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 ل ٌّ ةلتجصبة لائمة المصاجع المب ٌّ ن     )في خالة مجمع(  المباشص للمدامي الزطوض و المدامٌن المباشًص
 
ا

و 
 
ة للمداملل للمدامٌن الموتمٌنا ٌّ   اةشصكة المهو

 
لى  1)من  رٌصةرالل الزمط عووات اال جاهفي.....ا 

ذ فتح العصوض(  تاًر
ة ولائمة السورات التكوًوٌة المتزططة العتكمال: 10ملدق عسد  ٌّ الزبصة و السراعات  الشهائس العلم

 والمكاالت والبدوث المتزّططة.
ة: 11ملدق عسد  ٌّ  لسى المداكم رالل الثالث عووات  لائمة تجصبة المدامي في هٌابة الهٌاكل العموم

رٌصة                         
 
 ) بالوظبة للمدامٌن ذو تكوًن متزطص( اال

ن  لمداميعكس الوٌابة المبصم بٌن ا: 12ملدق عسد  و مجمع المدامٌن المباشًص
 
و المباشص ا

 
ة اا ٌّ لشصكة المهو

 .اة ، والهٌكل عمــوميللمدام
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 0 ممحق عدد
  تعّيدالوثيقة 

 ح فيو عشد االقتزاء.............................(ش) ذكر القدط الستر 
 .......................................................1(والرفة)االسؼ والمقب  إني السسزي أسفمو -

 ..........................................................الستررف باسؼ ولحداب:................ -

 ...........................لدشة .................. تحت عدد: الحيظة و التقاعد  رشدوق ب سشخرطال -
 (......................................................العشؾان بالكامل ذكر)بـالسعّيؽ محل مخابرتو  -
 ..........................................برفتي : ............................................... -

ب نابة طمب العروض الستعّمق سمف السكّؾنة لو  2اآلتي ذكرىا الؾثائقجسيع عمى  االطالعبعد و 
 السحامي )يحدده الييكل العسؾمي( :

 ممف طمب العروض. (1) 
 .االلتزام سّثل وثيقةتي توثيقة التعيد ال( 2) 

 عقد الشيابة.( 3) 

 .الخدمات السزمع انجازىا طبيعة وشروط يّدرت عمى مدؤوليتوبعد أن ق 
 وألتزم بسا يمي:  أتعّيد

 ( قبؾل السيّسة السدشدة لي دون تحّف .1 

األجرة السحّددة مقابل  أعاله،الؾثائق السذكؾرة سبيشة بوفقا لمذروط ال( انجاز الخدمات القانؾنّية السظمؾبة 2
 .بشؾد العقدطبق 

 مؾضؾع الرفقة خالل مدة قدرىا التقارير الخاّصة باإلنابات لدى السحاكؼ تدميؼ( 3
 العقد.شص عميو يوفقا لسا عالم بو اإل  تاريخ مؽ)........................يحددىا الييكل العسؾمي( 

آلخر أجل محدد لقبؾل  يؾما ابتداء مؽ اليؾم السؾالي (021) مدة اإلبقاء عمى شروط ىذا التعيد( 4
 العروض.

قانؾني. ة تزارب مرالح أو أّي حجر لافي ح مثميا ليدت(التي أذركة ال )أو أنّ لدت أنشي شيد أ( 6
العقد برفة آلية وأتحسل مدؤوليتي القانؾنية السترتبة عؽ فدخ ف نو يتؼ  ،ذلػ خالفصؾرة ثبؾت في و 

 ذلػ.
 

                                                 
في صؾرة، تقديؼ العرض مؽ قبل مجسع، تدرج عبارة  إني السسزي أسفمو برفتي وكيل السجسع )ذكر السجسع(  دون 1

 النخراط لدى صشدوق الحيظة والتقاعد.إدراج البيانات الستعمقة 
 

 يسكؽ إضافة وثائق أخرى عشد االقتزاء2
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أو  البشػفتؾح بحداب السالتحؾيميا إلى و بسؾجب عقد الرفقة السدتؾجبة السبالغ الييكل العسؾمي يدفع 
 البريد: ....................................................................................... تحت

 (أو البريدية البشكية ذكر اليؾّيةعدد: .......................... )
 

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

 (سذاركالوختؼ إمزاء )                                                 
 

  بخط اليد عبارة   صالح لمسذاركة في طمب العروض (سذارك ال )يكتب
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 2 ممحق عدد
 

 حهل السذارك بطاقة إرشادات عامة
 

 إسؼ شركة السحـاماة .................................................................والمقب أو  االسؼ
تاريخ الترسيؼ في قدؼ االستئشاف : اليؾم/ الذير/ 

 الدشة.................................................
تاريخ الترسيؼ في قدؼ التعقيب : اليؾم/ الذير/  

 الدشة...................................................
 ......................................................................................... عشؾان السقرّ 

جراءاد انقبَىَيّخ: يىقغ انىاة إرا كبٌ نهًحبيي يىقغ واة وفقب نإل عشؾان

........................................ 
 :.............................................................................................. لياتفا

 انًحبيبح..................................................................... اإلنكتروَي نهًحبيي أو شركخ العشؾان

  الجبائي.................................................................................. السعّرفرقؼ 
 
االسؼ والمقب )إلمزاء وثائق العرضذخص السفّؾض ال
 .....................الرفة(....................و 
 

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

 (وختؼ السذارك إمزاء)                                                 
 
 

 تقديؼ الؾثيقة الخاّصة بو. عزؾ جب عمى كّل يصؾرة تجّسع شركات 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"

أصّرح على شرفً بعدم لٌامً وألتزم بعدم المٌام مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وعود أو 

 .الصفمة لفائدتً عطاٌا أو 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 لدا )الييكل العسهمي(

 طمب العروضصاحب 
 
 

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

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

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

 ..................................................................................................ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( المعٌّن مح

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

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

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

 

، فترفدك نسدخة 1998لسدنة  1875صورة المٌام بإعالم الهٌكل طبك أحكام األمر عددد  )وفً

من مكتوب اإلعالم مإّشدر علٌده مدن لبدل الهٌكدل ٌوّضدة بدلّدة تدارٌخ إللدن أو اإلدالء بعالمدة 

 البلوغ عند االلتضاء.(

 

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

 وختم المشارك()إمضاء  
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 5ممحق عدد 
 
 

 ترريح عمى الذرف بعدم الهجهد في إحدا
 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"

، عنددد أصددّرح علددى شددرفً أنّددً وكافّددة أعضدداء الفرٌددك المتدددّخل مددن المحددامٌن الممتددرحٌن

ال نوجددد فددً إحددد  حدداالت المنددع المنصددور علٌهددا بالمرسددوم المددنّ م لمهنددة  اإللتضدداء،

 المحاماة.

الت المنصدور علٌهدا بدالفمرة األخٌدرة مدن الفصدل كما أصّرح أنّنا ال نوجدد فدً إحدد  الحدا

 الثانً من 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 إللن التجربة العاّمة  أصّرح على الّشرؾ بصّحة البٌانات التً لّدمتها فً هإلا العرض
 .و/ أو الخصوصٌّة

لن أو تبعا لعدم تمدٌمً للّجنة المكلّفة وأتحّمل مسإولٌّتً المانونٌّة فً صورة ثبوت خالؾ إل
 بالفرز لما ٌ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
 أو أعزاء الذركة السيشّية لمسحاماة بشيابة ) ذكر الييكل العسهمي................(

 لدا السحاكم و سائر الييئات القزائّية والتحكيسية واإلدارّية والتعديمية 
 

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

)ألتزم( بإنجاز  والمتكّون من السٌّدات والسادة اآلتً إلكرهم ٌلتزم ، عند اإللتضاء،الفرٌك المتدخل بؤنّ 

 المعلومات الواردة بهإلا العرض: كافّةكما ألّر بصحة المهّمة 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد  ممحق

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

 

 .الترسيم تعطي تاريخا ثابتا لمترسيمندخة من شيادة * 
 

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

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

أو السحامين السباشرين      السباشر لمسحامي الخرهصّيةمتجربة قائسة السراجع السبّيشة ل
خالل الخسس  اةذركة السيشّية لمسحاملم لمسحامين السشتسينأو )في حالة مجسع( 
 جانفي.....إلى تاريخ فتح العروض( 0)من  خيرةسشهات األ

 

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

 ع ر / انمقبل انؼهمًانشهبدة / انذورة انسىت

 انشهبئذ انؼهمٍّت

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

 انذوراث انتكىٌىٍت نهمحبمٍه فً اطبر أوشطت انهٍبكم انذونٍت

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 استكمبل انخبرة انمسهمت مه قبم انهٍئت انىطىٍت ببنتىسٍق مغ انمؼهذ األػهى نهمحبمٍه ئذانذوراث انتكىٌىٍت و شهب
 

  0 
  2 

  3 

 وانبحىث انمتخّصصت1 ) ركر انمٍذان انمطهىة أو انمشببه( انذراسبث وانمقبالث
  0 

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

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

 
لائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 

 سنوات األخيرة الثالث
 

 
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

السبرمة مع الييكـل العسـهمي أو شـيادة حدـن إنيـاء ميّسـة تكميـ  يقّدم السحامي ندخا من عقهد اإلنابات أو االتفاقيات 
 مسزاة من قبل الييكل العسهمي.
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 02عدد  ممحق

السباشر أو  لسحاميعقد الشيابة السبرم بين ا
لذركة السيشّية اأو مجسع السحامين السباشرين 

 1اة ، والييكل عســهميلمسحام
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاإل .......................................................................................... 
 أو 
 .)مجّمع المحامٌن موضوع اتفالٌة الشراكة( .................................................. 
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنٌّة للمحاماة( ........................ 

طبك هإله االتفالٌة فً نٌابة )إلكر الهٌكل العمومً .......................................( 
كم وسائر الهٌئات لد  المحا )ها(والدفاع عنه )ها(فً حمه المانونٌّة جمٌع اإلجراءاتالمٌام بو

 .س أو كإللن خارجها عند االلتضاءنسواء فً توالمضائٌة 

 والمعٌن محل مخابرته ب )إلكر العنوان كامال(

 ة بالعمد:مالمطبّ والتراتيب التشريع :  0الفصل  

صاحب العمد كما ٌخضع  .لتراتٌب الجاري بها العملاو تخضع هإله الصفمة للتشرٌع

 .االجتماعً نالجبائً والضما نالتشرٌع الساري المفعول فً المٌداوأعوانه إلى 
 

: األتعــاب 3الفصل 
2
 : 

تضبط أتعاب المحاماة بخصور المهاّم المشار إلٌها بالفصل األّول أعاله بصفة جملٌّة 
جزافٌّة طبك أحكام المرار المشترن الصادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلؾ بالتجارة 

دون تلن معالٌم نشر المضاٌا والمصارٌؾ المكتبٌّة ومعالٌم الطوابع الجبائٌة، والتً تشمل 
 األحكام. المتعلّمة باستخراج

 

كحد ألصى وتعتبر أتعاب لضٌة واحدة فً صورة توفر الشروط  اٌالض (03)ٌتم تجمٌع 

 التالٌة:

 ًنفس الطور والتً تعد مرتبطة ببعضها بالن ر إلى وحدة الموضوع أو  المضاٌا ف

 أو المادة. بالسب

                                                 
1

 أخري ورنك حست يتطّهجبد انًهف أو اإلَبثبد وخصىصيّبتهب.يًكٍ إضبفخ فصىل 

2
 .ثجت انًحبفظخ ػهً انفقراد انثالث انًكّىَخ نهفصم انًتؼهّق ثبألتؼبة 
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  المضاٌا أو األإلون على العرائض بالن ر إلى طبٌعتها من حٌث تشابهها أو تداولها أو

 سهولة معالجتها ن را الستمرار فمه المضاء بشؤنها

ٌن له ان المحامً لد بإلل العناٌة إإلا ما تب للمستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسٌمكن 
، أن ٌسند له  الالزمة وحمك نتائج إٌجابٌة بالن ر الً المضٌة المتعهد بها ودرجة تشعبها

وإللن بعد استكمال  منحة تكمٌلٌة تمّدر من لبله وإمضاء ملحك فً الؽرض بٌن الطرفٌن
تّصة للمتابعة مسبما على اللجنة المخ جمٌع أطوار التماضً.  ٌتّم عرض مشروع الملحك

والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومً على أن تدخل هإله المنحة ضمن السمؾ 
 المحّدد للمحامً.

 

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

 المفعول فً تارٌخ إبرام العمد ولبل الشروع فً أي لضٌّة.  ساري
كما ٌجب على المحامً أو شركة المحاماة صاحب)ة( العمد، تجدٌد عمد التؤمٌن سنوٌا إلى 
د بها وانمضاء كامل مدة العمد بما فً إللن  حٌن اإلعالم بالحكم المتعلّك بآخر لضٌة ُمتَعهَّ

 تضى ملحك فً الؽرض عند االلتضاء.السنة الرابعة والتً تم اضافتها بمم
وٌسري عمد التؤمٌن إلى حٌن انمضاء أسبوعٌن بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم آلخر لضٌّة 

 تعّهد بها المحامً أو شركة المحاماة المعنً)ة(.
وٌصبة عمد التؤمٌن الؼٌا بانمضاء أسبوعان بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم المتعلّك بآخر 

 لمحامً أو شركة المحاماة المعنً)ة(.لضٌة ٌتعهد بها ا
لبل  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسوإإلا تم إعالم شركة التؤمٌن المعنٌّة من لبل  

انمضاء األجل المإلكور أعاله وإللن بممتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم 
، بؤّن المحامً أو شركة بالبلوغ أو بؤٌة وسٌلة أخر  تعطً تارٌخا ثابتا لهإلا اإلعالم

المحاماة المعنً)ة( لم ٌؾ )لم تؾ( بالتزاماته)ها( التعالدٌّة، ٌتم االعتراض على إنمضاء 
عمد التؤمٌن. وفً هإله الحالة، ال ٌصبة عمد التؤمٌن الؼٌا إالّ بشهادة فً الؽرض ٌسلّمها 

 المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونس
 

  ضوعة على كاهل الهيكل العمومي :: االلتزامات المو  5الفصل 

ٌلتزم الهٌكل العمومً بتوفٌر ال روؾ المالئمة إلنجاز المحامً لمهّمته. ولهإلا  - أ

الؽرض، ٌتولى بصفة خاصة توفٌر كل أصول مإٌدات المضاٌا التً تطلب من 

المحامً رفعها تضّمن مع رسالة التكلٌؾ ممابل وصل تسلّم ممضى من المحامً. 

ٌضّمن الملؾ وجوبا بمإلكرة توضٌحٌة تلخر معطٌات الملؾ وطلبات  كما

 المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونس.

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

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

تمارٌر المحامً والمإٌدات التً لّدمها فً إطار نٌابة الهٌكل عدم نشر أو توزٌع  - ت

 العمومً.
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كشؾ المعطٌات المالٌّة  لمستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسلال ٌمكن  - ث
والمإٌدات العلمٌّة المتعلّمة بالمحامً أو بشركة المحاماة المتعالد معه طبك أحكام 

جانفي   28سؤّرخ في ال 2114لدشة  764عدد من األمر  15الفمرة األولى من الفصل 
الستعّمق بزبط شروط وإجراءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لدى  2114

 .السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكرية والتعديمية والتحكيسية
 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 

  

 ٌلتزم المحامً أو شركة المحاماة بما ٌلً:

لبول رسالة التكلٌؾ والمٌام بجمٌع اإلجراءات المانونٌّة المستوجبة وفً صورة  -

السذاركة مؽ  ولحرمانوالرفض ؼٌر المبرر ٌعتبر إللن نكوال موجبا لفسخ عمد النٌابة 
( تحتدب مؽ 02اليياكل العسؾمية لسّدة سشتيؽ ) في عقؾد اإلنابات التي تشغسيا كلّ 

 ( أيام عسل.11)الذي بقي دون رّد لسّدة تجاوزت عذرة  السيّسةبقبؾلو  رفزو تاريخ

في الغرض إلى المجشة السختّرة  اوفي ىذه الحالة يقّدم السذتري العسؾمي تقرير 
لستابعة ومراقبة نيابة السحاميؽ يتزّسؽ مقترح حرمان السحامي أو شركة السحاماة مؽ 

العروض. وتتخذ المجشة قرارىا في ىذا الذأن وتعمؼ الييئة السذاركة في طمبات 
 الؾطشّية لمسحاميؽ بذلػ. 

بإلل العناٌة الالزمة للدفاع عن مصالة الهٌكل العمومً عند نٌابته له أمام المحاكم أو  -

 الهٌئات المضائٌّة.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه، عند االلتضاء، وإعالم الهٌكل  -

كتابٌا بمآلها فً أجل ألصاه ثالثة أٌام من تارٌخ انعمادها أو اإلعالن عنها من العمومً 

 الجهة المتعّهدة.

حضور االجتماعات المخّصصة للن ر فً المسائل المتعلمة بنزاعات الهٌكل العمومً أو  -

 بدراسة الملفات التً ولع تكلٌفه بها لصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة الهٌكل العمومً فٌها.

 ولهإلا الؽرض،
دعوته كتابٌا سواء عن طرٌك  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسٌتولى  

ً لحضور هإله االجتماعات وإللن لبل انعمادها وفً حٌّز نالفاكس أو البرٌد اإللكترو
 زمنً معمول.

ممابل وصل تسلّم، من مشروع المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونس، تمكٌن  -

المستشفى مضائها حتى تبدي رأٌها فٌها. وفً صورة عدم إبداء العرٌضة لبل إ

بمالح ات حولها فً أجل ألصاه أربعة أٌام عمل من  العسكري األصلً للتعلٌم بتونس
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تارٌخ تسلمها من لبله، فٌعّد إللن موافمة ضمنٌة منه على محتواها وإإلن للمحامً 

 اإلجراءات التً ٌمتضٌها المانون بمواصلة
 

 ق خالص صاحب العمد:: طر 7الفصل
المستشفى العسكري األصلً ٌتّم خالر صاحب العمد حسب الصٌػ التالٌة )ٌحددها 

 ( ٌكون الخالر عن طرٌك:للتعلٌم بتونس

 تحوٌل إلى الحساب الجاري لصاحب العمد □

 صن، حوالة ...(  :أشكال أخر  )ٌحددها الهٌكل العمومً □

 ٌتولى الخالر:

 المحاسب العمومً المكلؾ بالدفع.  
 إدارة الشإون المالٌة والمحاسبة )المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونس(. 

 : شروط الخالص 8الفصل 
 :دفع لسط أّول على الحساب  1.8

ال ٌجوز من أتعاب المضٌّة المتعّهد بها بعنوان لسط أول على الحساب و % 11تسند نسبة  
  به. طلبا صرٌحا للتمتعهإلا المسط إال فً صورة تمدٌمه  العمدمنة صاحب  للهٌكل العمومً

 األتعاب: تمديم مذكرة  - 2.8

 ر صاحب العمد بناء على موافاته للمستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسٌتّم خال
 خالر أتعاب. مإلكرةب

:تسديد المستحمات  -  3.8
1

 

من نسخة من شهادة فً خالر  للتعلٌم بتونسالمستشفى العسكري األصلً ٌتّم تمكٌن  -

الحبطة والتماعد   معالٌم الضمان االجتماعً وخالر معالٌم انخراطه فً صندوق

وإللن وجوبا مسإولٌته المدنٌّة لٌامه بتؤمٌن  سالمة وضعٌّته الجبائٌّة و وما ٌفٌد للمحامٌن

 لبل خالر االتعاب.

 خمس وأربعونٌتّم إصدار األمر بصرؾ المبالػ الراجعة لصاحب الصفمة فً أجل  -

 .الحكم التصرٌةمستوفٌة الشروط وبعد  األتعاب مإلكرة( ٌوما من تارٌخ إستالم 45)

وجوبا بفوائض تؤخٌر تحتسب ابتداء من الٌوم  العمدصاحب  وفً خالؾ إللن ٌتمتع 

  ،األجل المإلكورة أعالهالإلي ٌلً انتهاء 

وكإللن أجرة أجر عدول التنفٌإل  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونستحمل على       
 عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌؾ الترسٌم بإدارة الملكٌة العمارٌة.

مصارٌؾ التنمل المتعلّمة باإلنابات  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسكما ٌتحّمل  

التً حٌث عٌّنت محّل  أو خارج مراكز الوالٌاتخارج مجال منطمة تونس الكبر  

لهإلا  أو أعضاء شركة المحاماةعندما تتجاوز مسافة التنمل التً ٌمطعها المحامً  مخابرتهم

فً حدود حاالت التنمل الفعلٌّة والثابتة للمحامً، شخصٌّا، أو ألعضاء كلم  31الؽرض 

                                                 
1

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

 صىرح انهجىء إنً تجًيغ اإلَبثبد.
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اإلنابة وإللن طبما للتعرٌفة المنصور علٌها بالمرار شركة المحاماة المتعّهدٌن بملّؾ 

 .2116أفرٌل  22بالتجارة المإرخ فً  والوزٌر المكلؾالمشترن بٌن وزٌر العدل 

وإإلا ما إلتضت ضرورة الملّؾ التنمّل للخارج، ٌتكفّل الهٌكل العمومً بتحّمل مصارٌؾ 

ٌومً الإلهاب  بما فً إللنالتنمّل واإللامة حصرٌّا فً حدود أٌّام المهّمة دون سواها 

 والرجوع.

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

 17موضوع مشروع ملحك ٌعرض وجوبا وبصفة مسبمة على أن ار اللجنة المحدثة بالفصل 

 من هإلا العمد المتعلك باألتعاب. 13وإللن بصرؾ الن ر عن الفصل عدد  764من األمر عدد 

إالّ أنّه وفً صورة تسبمه المصارٌؾ من لبل المحامً أو شركة المحاماة، ٌتولى الهٌكل 
العمومً خالصها على أساس فواتٌر مثبتة لهإله األعمال مسلّمة من المعنٌٌن المائمٌن 

س لاعدة العمل باألعمال موضوع االسترجاع وإللن إثر التثبت من المٌام بالمهمة على أسا
 المنجز.

 

 : العمد: مّدة  9الفصل 
 

 بـثالثة سنوات تبدأ من تارٌخ إمضاء العمد بٌن الطرفٌن. العمد تضبط مّدة
 بٌن الطرفٌن.الممضى العمد المضمن بتارٌخ البـثالثة سنوات تبدأ من  العمد تضبط مّدة

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

فٌتولى صاحب العمد مواصلة هإله المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة وإللن إلى  العمومً
 م.والتصرٌة بالحكحٌن انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 : تنفيذ العمد : 01الفصل 

 

ٌجب على المحامً أن ٌلتزم بتنفٌإل ممتضٌات العمد بنفسه وال ٌمكن بؤي حال من األحوال 
أو حدوث  11للهٌكل العمومً تؽٌٌر المحامً اال فً الصورة المنصور علٌها بالفصل 

 أمر طارئ أو لوة لاهرة حالت دون لٌام صاحب العمد بتنفٌإل التزاماته.
هإله الصورة ٌجب علً المحامً إعالم الهٌكل العمومً بإللن كتابٌا وال ٌمكنه مناولة  و فً

 النٌابة إلى أي محام أخر.
بخالؾ الحاالت المنصور علٌها  و فً صورة تخلً المحامً )صاحب العمد(

ٌتّخإل الهٌكل العمومً اإلجراءات  حدوث أمر طارئ أو لوة لاهرة أو 11بالفصل 

ك العام عوضا عن ٌن محام )ٌن( أخر ضمانا الستمرارٌة سٌر المرفتعٌ بهدؾ المستوجبة
 .2114لسنة  764من األمر  5عن المهّمة تطبٌما للفصل  ن()المحامً المتخلً

العمومً تطبٌك المّطة األولى من فً هإله الصورة األخٌرة على الهٌكل  كما ٌجب 
 الفصل السادس لهإلا العمد.

 
 :العمد :فسخ 00الفصل 
 ، تفسخ هإلا العمد، آلٌا فً الحاالت التالٌة:،   9مراعاة ممتضٌات الفمرة األخٌرة والفصل مع 

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



33 

 

 الهٌكلهإله الصورة ٌوجه له  عدم إٌفاء صاحب العمد بالتزاماته التعالدٌة. وفً -

ة مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى المٌام بالتزاماته فً العمومً تنبٌها بواسطة رسال

 ،هإلا األجل التنبٌه. وبانمضاءعن عشرة أٌام ابتداء من تارٌخ تبلٌػ  د ال ٌملّ أجل محدّ 

تطبٌك المّطة األولى و العمدفسخ  لمستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسلٌمكن 

 من الفصل السادس لهإلا العمد.

 العمد إخالل صاحب المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسلد  إإلا ثبت   -

فً التماضً أو ثبت  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسوإهدار حك بالتزامه 

 مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا لصد التؤثٌر فً هلٌام

 .العمد وانجازهإبرام  تمختلؾ إجراءا

المحامي إرجاع الوثائك التي بحوزته في أجل ألصاه خمسة عشرة يوما من طلبها  ويتولى
 كتابيّا من لبل الهيكل العمومي.

 

تؽٌٌر صاحب العمد  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونسفً صورة لرار :03الفصل 
هإله  دون وجود مبررات لانونٌّة أو والعٌة ثابتة لإللن ، فً لضٌّة ال زالت جارٌة، ففً

الحالة،تصرؾ له وجوبا أتعابه كاملة التً تحتسب طبك أحكام الفصل الثالث من هإله 
 21المإّرخ فً  2111لسنة  79من المرسوم عدد  41االتفالٌة وإللن عمال بؤحكام الفصل 

 والمتعلّك بتن ٌم مهنة المحاماة. 2111أوت 

 الحفاظ على السرية :04الفصل 

ويخضع الطرفان لكل  من حيث شروط التنفيذصبغة السرية يكتسي كامل العقد 
 االلتزامات العامة 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 
، تبّجل، وجوبا، المساعً الصلحٌة. ولهإلا العمدفً حالة نشوب خالؾ فً تؤوٌل أحكام هإلا 

مكاتبة اللّجنة المحّدثة  المستشفى العسكري األصلً للتعلٌم بتونس أوال الؽرض ٌتولى

 2114 جانفي  28مؤّرخ في  2114لدشة  764عدد مؽ األمر  (7بممتضى الفصل )
الستعّمق بزبط شروط وإجراءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لدى السحاكؼ 

القتراح تدؾية دون سؾاىا  والييئات القزائية واإلدارية والعدكرية والتعديمية والتحكيسية
 صمحّية أو تقديؼ مقترح أخر لفض الخالف.

سحاميؽ لحزؾر الجمدة لفض الشزاع وفي ىذه الحالة تتّؼ دعؾة مسّثل الييئة الؾطشّية لم
 السعروض عمييا بالحدشى.  
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وبانمضاء أجل شهر من تارٌخ توصل اللجنة بمكتوب الهٌكل العمومً دون فصل الخالؾ 
مواصلة اإلجراءات المانونٌة التً ٌراها للدفاع عن ل األكثر حرصاودٌّا، فٌمكن للطرؾ 

 حموله لد  المحكمة المختّصة.
 

  يف التسجيل :: مصـار 07الفصل 
 .أو شركة المحاماة تحمل مصارٌؾ التسجٌل على المحامً

 :العقدصحة : 08الفرل 
 ئه من لبل:إمضا إال بعدا العمد نافإلا كون هإلٌال 

 المكلؾ العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمإسسات العمومٌّة إلات الصبؽة اإلدارٌّة □

 رئٌس الجماعات المحلٌة والمجالس الجهوٌة  □

 المدٌر العام للمإسسات العمومٌة الؽٌر إدارٌة.  □

 والمنشؤة إلات األؼلبٌة العمومٌّة.أالعمومٌة نشؤة مالمدٌر العام لل رئٌسال □
 

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

 نعمع اإلعالم بالبلوغ للطرؾ اآلخر أو كإللن  إللن بممتضى رسالة مضمونة الوصول

 فٌإل.نطرٌك إعالم بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي               الهيكل العمومي  

 أو                                                                                          
 تجمع المحامين                                                                                   

 أو                           
 الشركة                                                                   

 
 
 
 
 
 

 


