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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
مين المرسووّ من بين  ،للمحاماة مهني مباشوور  و شوور    محام   2عدد اختيار طلب العروض في  يتمّثل موضووو 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو  المؤسووووووووسوووووووو  التوفسووووووووي  لحاور المؤل  و الحاور المجاورةنياب  ل ،بجدول المحامين
  التعديليّ و واإلداري  والتحكيمّي  لدى المحاكم وسووا ر الهيتات الائووا ي   )ها(والدفا  عنه )ها(في حاه الاافوفّي 
 عسكري وال  المدفيّ اإلدارّيووووووووووو  و  راءاتوووووووووووالمتعلا  باإلج الجاري بها العمل ام التشريعي ووووووووووواألحك تئيهتا وفق ما
 .والتحكيم    والجزا يّ   والجبا يّ والتجاريّ 

 المحمول  على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدق  الحاور  عاد النياب ن ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 
   للمحوووووووووامين المرسووووووووومين بجووووووووودول بالنسوووووووووب  للاسووووووووو  األول  فوووووووووي طلوووووووووب العوووووووووروض يمكووووووووون المشوووووووووار

 .للشر ات المهني  للمحاماة  و/و  في تاريخ صدور طلب العروض التعايب المحامين لدى
  للمحووووووووامين المرسوووووووومين بجوووووووودول الثووووووووافي المشووووووووار   فووووووووي طلووووووووب العووووووووروض بالنسووووووووب  للاسوووووووو  ويمكوووووووون

فووووووي ( سوووووونوات  5والووووووىين مئووووووى علووووووى ترسوووووويمهم  كثوووووور موووووون خموووووو  ) االسووووووتتنا  المحووووووامين لوووووودى
 .للشر ات المهني  للمحاماة  و/و  تاريخ صدور طلب العروض

 

ال تجوووووور مشوووووار   المحوووووامين  و الوووووىين تعّرضووووووا لقياوووووا  عووووون المباشووووورة بماتئوووووى قووووورار تووووو ديبي بوووووات  و 
خوووووثل الوووووثثت سووووونوات التووووووي محّلوووووى بالنلووووواا العاجووووول موووووا لووووووم يوووووتّم  ل وووووا   مووووون قبووووول المحكموووووو  الم تّ ووووو  

 .1سبات التاريخ األق ى لابول العروض
كمووووووا ال يمكوووووون مشووووووار   المحووووووامين الموجووووووودين فووووووي  حوووووودى حوووووواالت المنووووووع المن ووووووو  عليهووووووا بالتشووووووريع 

شوووورة والتراتيووووب الجوووواري بهووووا العموووول  و تلوووور التووووي تنشوووو  بسووووبب تئووووار  الم ووووال  المرتبطوووو  بالعثقوووو  المبا
العمووووووومي  و ب حوووووود  عئوووووواء اياكوووووول الّتسوووووويير  و المداولوووووو   و تلوووووور التووووووي بووووووين المحووووووامي ور ووووووي  الهيكوووووول 

 يكوووووه فيهووووا المحووووامي  و  عئوووواء الشوووور   المهنّيوووو  للمحووووامين قوووود قبوووول  ّي دعوووووى ضووووّد جهوووو  تعموووول لووووديها

 من مرسوم المحاماة. 32او اي مافع اخر على معنى الل ل 
ين لجوووووووامعيين المباشووووووورين  و المتااعووووووودوال تابووووووول العوووووووروض الوووووووواردة مووووووون الائووووووواة المتااعووووووودين واألسووووووواتىة ا

 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

                                                 

1
اللت   )لجن  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعي  الاافوفي  للمحامي  و الشر   المهني  للمحاماةالتثّبت من   ه 
بالهيت  العليا للطلب  لّلجن  الم تّ   لمراقب  ومتابع  فياب  المحامينإفما يندرج ضمن صثحيات او لل رض(، اللرر المحدث  و 

عدد  من األمر 16الل ل  ألحكامالعمومي بالتنسيق مع الهيت  الوطني   و ر ي  اللر  الجهوي الم تّص، عند االقتئاء، طباا 
المتعّلق بئب  شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياب  الهياكل العمومي  لدى  2014 جافلي 24مؤّرخ في ال 2014لسن   764

 .المحاكم والهيتات الائا ي  واإلداري  والعسكري  والتعديلي  والتحكيمي 
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 المشاركة كيفية:  3الفصل 
ضمن    و 1 اتلاقي  الشراك في  طار  و/ و منلردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشار   في 

 شر   مهني  للمحاماة ت ئع للتشريع الجاري به العمل.
 

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

عدد  القسط
 المحامين

محل  اإلختصاص الترسيم
 المخابرة

 الواليات

الاس  
الملكي  األدبي  و  تعايب 1 األول

توف   اللني 
 الكبرى 

 قليم توف  الكبرى 
وبنزرت و فابل 

الاس   ورغواه
محامي  ستتنا   كثر  1 الثافي

 من خم  سنوات
- 

  
 :طلب العروضسحب ملف :  5الفصل 

الهيت  الوطني  للمحامين بيتولى المترش  تحميل  راس الشروط مجافا من موقع الوا  ال ا  
(https://avocat.org.tn) المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورة بموقع وا   و 
(www.otdav.tn) الموجودة لل رض على الموقع المى ور. ستمارة اإللكتروفي  عد  ه يتولى تعمير اإلب

المؤسس  التوفسي  لحاور مكتب ضب  يمكن سحب  راس الشروط مباشرة من  ، فإفهوباإلضاف   لى الر
 بدوه ماابل. المؤل  والحاور المجاورة

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
لي من اليوم الموا اابتداء( ايوم 60) المدة سّتين يوم د تاديمهان بعروضهم بمجرّ ي وه ملزمي ب  المشار 

 محدد لابول العروض.ال األق ى للتاريخ
 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
 عن اإلعثهفشر من تاريخ  (  يام7سبع  )يمكن لكل مشارك  ه يطلب  تابيا  يئاحات في  جل  ق ا  

 . طلب العروض
والتوضيحات المت ل  بالمثحظات واإلستلسارات اإلجابات ن  عداد ملحق لمل  طلب العروض يتئمّ  يتمّ و 

(  يام قبل 10 راس الشروط في  جل ال يتجاور عشرة ) ساحبييوجه  لى جميع التي يطلبها المترشحوه، و 
 اةلشر   المهني  للمحام و ل لمحاميلالبريد اإللكتروفي  عبروالر  التاريخ األق ى المحدد لابول العروض

عدد ألمر من ا 4الل ل اللارة الثافي  من بسحب  ّراس الشروط المشار  ليها ل اإللكتروفي  ستمارةإلاالمبّين في 
المتعّلق بئب  شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياب   2014جافلي  24مؤّرخ في ال 2014لسن   764

 .كيمي الهياكل العمومي  لدى المحاكم والهيتات الائا ي  واإلداري  والعسكري  والتعديلي  والتح
                                                 

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

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

 و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
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 .لكاف  المترشحين السريع عن طريق البريدتعميم مل  طلب العروض المشار  ليه  ،االقتئاءعند كما يجور 
 لى المترشحين الىين  معطيات تكميلّي توجيه  لمؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةل يمكنو  ،هىا

 فتهاء  جل ( قبل 10عشرة ) دفا  ق د مزيد توضي  مل  طلب العروض في  جل  شروطالسحبوا  راس 
 العروض. تاديم

 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 .ال لاات العمومّي  بتنظيمالتي تاتئيها التراتيب المتعّلا   المالي  الئمافات تاديم المشار وه منيعلى 

 

 :والمهنّيةالمسؤولّية المدنّية عن  تأمين دعق :9الفصل 
 الملعول ساري المسؤولي  المدفي  والمهني ،  عن ت مين عاد تاديم  ل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين

  آخر  جل لتاديم العروض.في تاريخ 
اإلعثم تجديد شهادة الت مين سنويا  لى حين  ، و شر   المحاماة صاحب)ة( ال لا على المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قئي  م   آخرالمتعّلق ببالحكم 
 من يوم اإلعثم بالحكم آلخر قئّي  تعّهد بها المحاميبداي   اه سبوع افائاءعاد الت مين  لى حين  ويسري 

 .)ة(المعني  و شر   المحاماة
قئي  يتعهد بها  المتعّلق بآخراإلعثم بالحكم بداي  من يوم  اهبافائاء  سبوعالغيا  عاد الت مينوي ب  
المؤسس  التوفسي  لحاور معنّي  من قبل الشر   الت مين )ة(. وإاا تم  عثم المعني  و شر   المحاماة المحامي

 مئموف  الوصولمعّلل  و بماتئى رسال  والر  األجل المى ور  عث  افائاءقبل  المؤل  والحاور المجاورة
  و شر   المحاماة المحامي ب هّ  اإلعثم،تعطي تاري ا ثابتا لهىا  و ب ي  وسيل   خرى  مع اإلعثم بالبلوغ

وفي هى  . على  فائاء عاد الت مين االعتراض، يتم التعاقدّي  )ها(التزاماتهب )لم ت ( لم يف )ة(المعني
المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور سّلمها ت في ال رضالحال ، ال ي ب  عاد الت مين الغيا  الّ بشهادة 

 .المجاورة
 

  طريقة تقديم العروض:  10الفصل  
 يتم تاديم العروض على مرحل  واحدة. 

( من هىا الكّراس في ظرفين 12المبّين  بالل ووووووووول ) وجميع مؤيداتها العرض اللني والوثا ق اإلدارّي  نئوووووووووم  ي  
 عبارة :يكتب عليه ي تم و ثالث خارجي  يدرجاه في ظر وم تومين  منل لين

المؤسسة التونسية تكليف محاٍم إلنابة متعلق ب 2021لسنة  1عدد  وطني طلب عروض" ال يفتح 
 ".لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 عن طريق البريد مئووووووووووموه والوثا ق اإلداري  وجميع المؤيدات توّجه الظرو  المحتوي  على العروض اللني  
مكتب الئوووووووب  التابع  لى  خالل التوقيت اإلداري الوصوووووووول  و عن طريق البريد السوووووووريع  و تسوووووووّلم مباشووووووورة 

العمراه  1005شار  محمد المالاي  7الكا ن مارها بووووووو  لمؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةووووووول
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  (.12:00على الساع  منت   النهار ) 2021 وت  16  جل  ق ا  والر خثلماابل وصل  يدا  توف ، 
  آلّيا: يقصى

 يتم  عتماد ختم مكتب الئب  لتحديد التوقيت والتاريخ. ولهىا ال رض *  ّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .وال يحمل ختم المحامي *  ّل عرض لم يكن م لاا

 كما يقصى:
 خثل ارفعهلم يتّم المشارك على بنود  ّراس الشروط و *  ّل عرض تئّمن ت ييرات  و تحّلظات  دخلها 

 .المؤل  والحاور المجاورةالمؤسس  التوفسي  لحاور من قبل  الممنوح له اإلضافيجل األ

 *  ّل عرض تئّمن ت ريحات  و معلومات خاطت   و وثا ق مزّورة. 

 .وال يمكن للمشار ين الىين تّم  ق اء عروضهم ألّي سبب من األسبا  المطالب  بتعويض
 يجب  ه تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في الر وثيا  التعهد طباا للنمااج الملحا  بكراس الشروط.

 ويا ى  ل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوب .
 

 الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل
 ما يلي: يجب  ه يحتوي الظر  المتئّمن للعرض ووثا ق التعّهد والمؤّيدات الم احب  لها على

 
 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشوووارك على  ّل صووولح   ختم وإمئووواء --- كراس الشروط

وإمئووووووووووووووووووا   في آخر الوثياوووو  مع بيوووواه 
 التاريخ.

1اتلاقّي  شوووووووووراك 
يتضــــــمن وجواا بندا يحّدد صــــــراحة  

عضـــــــــو المجمع المعيأن كرئيض أو مفّوض لتم يــل 
 المجمع 

 مئوووووواء وختم  اف   عئوووووواء المجمع في  ---
 آخر الوثيا  مع بياه التاريخ.

 تعّهدالوثيا  
 

المدرج بالملحق طباا لألفمواج 
 (1عدد)

المشارك وختمه في آخر الوثيا     مئاء
 مع بياه التاريخ .

طباا لألفمواج المدرج بالملحق  بطاق   رشادات عاّم  حول المشارك
 (2عدد)

 مئووواء المشوووارك وختمه في آخر الوثيا  
 مع بياه التاريخ .

فس   مطابا  لألصل من بطاق   بطاق  تعريف جبا ي 
 التعريف الجبا ي . 

--- 

 

                                                 

1
 شراكة )متضامن يةأو أكثر أو شركتين مهنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق في صورة تجّمع محاميين

مفّوض لتمثيل رئيس أو المعيَّن ك الشريكعضو ال وجوبا بندا ينّص صراحة على يةتضّمن االتفاقت.  و(أو شركاء حسب الحالة

 المجمع لدى الهيكل العمومي.
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 والتااعد للمحامينالحيط    ندور ب اف راط شهادة
 

 و فس   مطابا   الشهادة أصل
 .لألصل من الشهادة

الشوووووو ص الملّوض له ممئوووووواة من قبل 
 .وختمها مع بياه التاريخ

 لمحامينا بجدول مهني  في ترسيمشهادة 
  و

  بجدول المحامين. المهني  للمحاماةقرار ترسيم الشر   

الشهادة المهني   و فس     صل
مطابا  لألصل منها  و من 
قرار ترسيم الشر   المهني  

 للمحاماة. 

  و الكاتب العام للهيتوووووووووووووو  العميد  مئاء
ر ي  اللر  الجهوي دوه سووووووووووووووواهم  و 

 .مع بياه التاريخوختمه 

 االجتماعي   بال ووووندور الوطني للئووووماه  االف راطشووووهادة 
 و تاديم ت ووووووووووووري  على  األعواه() بالنسووووووووووووب  للمعاوفين و 

 الشر  بعدم االستعاف  بمعاوفين  و  عواه.

من مطابا  لألصل فس   
 الشهادة.

 مئووووواء الر ي  المدير العام لل وووووندور 
 من  و االجتموواعيالوطني للئووووووووووووووموواه 

مع بياه وختمه الشووووووووووووو ص الملّوض له 
 .التاريخ

فس   مطابا  لألصل من  المسؤولّي  المدفّي  والمهنّي عاد ت مين عن 
 العاد

 مئوووووووووووواء الر ي  المدير العام لشوووووووووووور   
التوامين  و من الشوووووووووووووو ص الملّوض له 

 وختمه مع بياه التاريخ.
ت ري  على الشر  يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام مباشرة 

ر  و بواسوووط  ال ير بتاديم وعود  و عطايا  و هدايا ق ووود الت ثي
 مهّم .الفي م تل   جراءات التعيين ومراحل  فجار 

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (3)عدد

في آخر الوثيا  وختمه  مئاء المشارك 
 .مع بياه التاريخ

مه المشارك ب ّفه لم يكن عوفا ت ري  على الشر  يادّ 
المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور عموميا لدى 

مّدة خم   اعن العمل به افاطاعهعن  مئت،  و المجاورة
  سنوات على األقّل.
 و فس   مطابا   تاديم الترخيصيجب وفي خث  الر، 

 (حسب الحال ) اإلعثم فس   من مكتو   و لألصل منه
الل ل وخاّص  منها  حكام  تراتيب الجاري بها العملا للطبا

 28مؤّرخ في ال 1998لسن   1875األمر عدد من  5
بئب  الشروط واإلجراءات  المتعلق 1998سبتمبر 

المتعّلا  بإسناد الموظلين العموميين ترخي ا لممارس  
 بماابل له عثق  مباشرة بمهامهم. فشاط خا 

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (4) عدد
 
 

في آخر الوثيا  وختمه  مئاء المشارك 
 .مع بياه التاريخ

 
 

 ت ري  على الشر  بعدم الوجود في  حدى
من  ّراس  2الحاالت اإلق ا ّي  المن و  عليها بالل ل 

 الشروط

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشوووووووووووووووارك وختموه مع بيواه  مئووووووووووووووواء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  
 و /العاّم  و البيافات والمراجعت ري  على الشر  ب ّح  

 .المئم ن  بالعرض ال  وصّي 
طباا لألفمواج المدرج بالملحق 

 (6عدد    )
المشوووووووووووووووارك وختموه مع بيواه  مئووووووووووووووواء 

 .التاريخ
 :قا م   سمي  في

 المحامي )منلرد( 
 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين   و 
 .اةالشر   المهنّي  للمحام عئاء  و  

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (7عدد  )

في آخر الوثيا   وختمه  مئاء المشارك
 .مع بياه التاريخ
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و مشارك )منلرد  و في  طار مجمع   التزام لكل محام
المؤسس  التوفسي  لحاور نياب  بشر   مهني  للمحاماة( 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو  المؤل  والحاور المجاورة
لدى المحاكم وسا ر  )ها(والدفا  عنه )ها(في حاه الاافوفّي 

 . واإلداري  والتعديليّ والتحكيمّي  الهيتات الائا ي  

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

في آخر الوثيا  مع وختمه  مئاء المشارك 
 .بياه التاريخ
 ل محام مشوووووووارك على  مئووووووواءبإالتعريف 

 ه يكوه تاريخ التعريف باإلمئوووووووووواء وجوبا 
  .بعد صدور  عثه طلب العروض

 و  المباشر لتجرب  العام  للمحاميقا م  المراجع المبّين  ل
 للمحامين و المحامين المباشرين )في حال  مجمع( 

خثل ال م  سنوات  اةشر   المهنّي  للمحاملل المنتمين
 .خيرةاأل

لألفمواج المدرج بالملحق طباا 
 (9عدد  )

في آخر الوثيا   وختمه مئاء المشارك 
  .مع بياه التاريخ

 ال  وصّي  للمحاميتجرب  قا م  المراجع المبّين  لل
 و  و المحامين المباشرين )في حال  مجمع( المباشر 
ال م  خثل  اةلشر   المهنّي  للمحامالمنتمين ل المحامين
 (الملكي  األدبي  واللني )األخيرة في مجال سنوات 

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

في آخر الوثيا  مع  وختمه  مئاء المشارك
  .بياه التاريخ

ياّدم المحامي المترشووووووووووووو  فسووووووووووووو   مطابا  
في الدورة  لألصووووووول من شوووووووهادة المشوووووووار  

 .المعني 

 تابعهاالتي المت     الدورات التكويني  قا م  في 
 و المحامين المباشرين )في حال  مجمع( لمحامي المباشر ا

في  طار  اةلشر   المهنّي  للمحامالمنتمين ل المحامين و 
التي تنظمها  الستكمال ال برة دورات التكوين المستمر

تنسيق مع المعهد األعلى الهيت  الوطني  للمحامين بال
  للمحامين.للمحامين  و في  طار  فشط  الهياكل الدولي  

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 ( 11عدد  )

في آخر الوثيا  وختمه  مئاء المشارك 
. ياّدم المحامي المترش  مع بياه التاريخ

فسووووووووووو   مطابا  لألصووووووووووول من شوووووووووووهادة 
 المشار   في الدورة المعني .

 

المباشر  و المحامين المباشرين  السيرة الىاتّي  للمحامي
لشر   المهنّي  المنتمين ل المحامين و )في حال  مجمع( 

 اة.للمحام

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 ( 12)عدد 

إمئوواء  مئوواء صوواحب السوويرة الىاتّي  و 
)في حال  الشووووووووووووور    صووووووووووووواحب العرض
 مع بياه التاريخ. المهني  للمحاماة(

في الائايا موضو  اإلفابات الجاري   جدول التعهدات
وسا ر الهيتات الائا ي  والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

  .  واإلداري  والتعديليّ والتحكيمّي  

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

في آخر الوثيا   وختمه  مئاء المشارك
 .مع بياه التاريخ

مجمع المباشر  و  لمحاميالمبرم بين ا النياب عاد مشرو  
اة من جه ، لشر   المهنّي  للمحاما و  المحامين المباشرين

من  المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةو 
 جه  ثافي .

طباا لألفمواج المدرج بالملحق 
 (14)عدد 

صوووووواحب العرض )محام منلرد  مئوووووواء 
 و ر ي  مجمع  و و يل شووووووووووور   مهني  

الوثياووو  مع في آخر  للمحوووامووواة( وختموووه
 .بياه التاريخ

صلب الجوانب الفنية والتي تندرج  وبقية المالحق المنصوص عليها 1عدم تقديم الملحق رقم يمثّل  مالحظة:

 بشرط لمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةل ويجوز قصاء العرضإل موجباسببا ضمن تقييم العرض 

أيام من تاريخ جلسة فنح  07، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عندطلب ت أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام

يؤدي ذلك إلى تغيير في  أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا العروض،

 محتواها.
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 :فتح الظروف: 12الفصل 

العروض يتم  تاييملجن  خاصوووووووو  بلت  و  المؤسووووووووسوووووووو  التوفسووووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةتحدت لدى 
 .المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةمدير عام تعيينها بمارر من 

  .اللنّي  العروضالوثا ق اإلداري  و المحتوي  على ال ارجي  والظرو  الظرو  تجتمع اللجن  المى ورة للت  

في التاريخ والمكاه المحّددْين بنص  عثه  علني . وتعاد جلسووووووووووو  فت  العروض تكوه جلسووووووووووو  فت  العروض
  الدعوة  لى المنافس .

  ل ال يسم  للحاضرين المشار ين بالتدّخل في سير  عمال اللجن  ألّي سبب من األسبا .  ما ال ي و 
 لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم  و  دخال  ّي  ضافات عليها. 

  دة لابول العروضالاافوفي  المحدّ ال تلت   اّل العروض الواردة في اآلجال. 
  ّي  ت ييرات وإال  عتبر هىا العرض الغيا. عرضهعلى عارض  ه يدخل  ال يمكن ألي  

 

الظر  ال ارجي للعرض  والر بلت يتّم الشووورو  في عملّي  اللت  طباا للتسووولسووول الترتيبي لتاريخ الورود  -
 الوثا ق اإلدارّي  المطلوب .  لّ  وجود والتثّبت من

 .الت ري  بوجود الوثا ق المطلوب  دوه تعدادها واالقت ار علىفت  الظر  المحتوي على العرض اللّني  -
بلت   للجن  ال اصووووّ  ،االقتئوووواءعند  ،يمكن التي تدخل في تاييم العرض اللّني للمشووووارك الوثا ق وباسووووتثناء
 في  جل  تمام مللاتهم لى  الوثا ق المطلوب  ه تدعو  تابّيا المشووووووووار ين الىين لم ياّدموا  ّل وفررها  الظرو 

 مباشوووووورة  و بإيداعها السووووووريع من تاريخ جلسوووووو  فت  الظرو  والر عن طريق البريد عمل  ّيام 07 ال يتجاور
 .حتى ال تا ى عروضهم المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةبمكتب ضب  
على اه تود  otdav@otdav.tn  بالعنواه التالي:  االلكتروفيالبريد  ق عن طريق هى  الوثا يمكن ارسوووال

رسووال تاريخ اإل هى  الحال  ويعتمد في .السووريع دبمكتب الئووب  او ارسووالها عن طريق البري ،الحاا ،األصووول
 .االلكتروفي

 

 :قبل المشاركين في الصفقةضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من :  13الفصل 
 

ياّدم مباشرة  ،ماابل وصل تسليم ،بطلب  تابيّ  هيسحب في طلب عروض  ه هقّدم ترّشحي الى ييمكن للمحام
 جل  بالبلوغ فيمع اإلعثم   و عن طريق البريد المؤسووووووسوووووو  التوفسووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورة لى 

المؤسس  التوفسي  من قبل عليه العروض المعلن  لابول( يوما من تاريخ آخر  جل 15عشرة )  ق ا  خمس 
 .االفسحا هىا دوه الحاج   لى تبرير  والر لحاور المؤل  والحاور المجاورة

 .بها ملزمينويباوا  ،التاييمفي  عمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخى بعين هىا وبافائاء
 ال بمطلب معلل ياّدمه المترّش  للجن   األجل المى ور افائاءغير  ّفه ال يمكن سحب الر العرض بعد 

  بهد  الموافا  عليه. 2014لسن   764( من األمر 7على معنى الل ل السابع )الم تّ   
في اتلار شراك  دوه  جارة من اللجن   المنطووه  و المحاموه   و شر   المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 
( 02الهياكل العمومي  لمّدة سنتين )  لّ  المشار   في ال لاات التي تنظمهايحرم من  ،عملي  اللت  وبعد  تمام
في اللارة األولى من هىا الل ل من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لىلر  ، حسب الحال ،تحتسب
 يام  (10)عشرة الىي باي دوه رّد لمّدة تجاورت  النها ي من طرفه على  عثمه بابولهعدم الرّد تاريخ  و من 

mailto:otdav@otdav.tn
mailto:otdav@otdav.tn
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 عمل.

 العروض تقييم:14 الفصل
هى  اللجن  تتوّلى من هىا الكّراس،  12بعد فت  العروض من قبل الّلجن  ال اصوووووووّ  المشوووووووار  ليها بالل ووووووول 

 .من هىا الكراس 14 الل لبالمدرج   المنهجّياتحدى العروض المابول  وترتيبها وفاا إل تاييم كىلر
 

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد:  15الفصل 
 : منهجّية تقييم العروض: 1.15
العروض وترتيبها الختيار المحامي  و الشوووووووووووووور   المهنّي  للمحامين باالعتماد، ح ووووووووووووووريا، على  تاييميتّم 

 الماايي  التاليوو :

 العدد
 معايير الفرز

 العدد األقصى المسند

 القسط ال اني القسط األول

 فاط  50 فاط  40 امي  و ألعئاء الشر   المهنّي  للمحامينحالمراجع  العام   للم 1

 - فاط  20 (الملكية األدبية و الفنيةالمحامي  و المحامين الشر اء في اإلفابوات المعني  )  تجورب  2

 فاط  20 فاط  10 المؤهثت العلمّي  للمحامي 3

 فاط  30 فاط  30 حجم المهام المو ول  للمحامي  و شر   المحاماة من قبل الهياكل العمومّي  وعددها 4

 نقطة 100 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 
 وجوبا:وتا ى 

 .اللني للتاييمالعروض التي لم تتئّمن  حدى الوثا ق المعتمدة  -

التي تنا ها الوثا ق اإلداري  المطلوب  للمشار   في ال لا  بعد افائاء فترة اإلمهال العروض  -
 من هىا الكراس. 11والمحّددة في الل ل 

 كل عرض تئّمن ت ريحات  و معلومات خاطت   و وثا ق ثبت  فها مزّورة. -

 ال لا .العروض التي يتوّلى  حد المشار ين فيها تاديم  كثر من عرض واحد في فل   -

وب  و  المحامين الىين صدرت في ش فهم عاوبات ت ديبّي ، فإّه استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال يتّم  ال 
 2014جافلي   24مؤّرخ في  2014لسن   764من قبل لجن  المراقب  والمتابع  المحدث  بماتئى األمر عدد 

مومي  لدى المحاكم والهيتات الائا ي  يتعلق بئب  شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياب   الهياكل الع
واالداري  والعسكري  والتعديلي  والتحكيمي  ، بعد التثّبت بدّق  في وضعّياتهم المهني  بالتنسيق مع من له النظر 

 و  ىلر مع ر ي  اللر  الجهوي  الم تّص عند االقتئاء، تطبياا لماتئيات   للمحامين في الهيت  الوطني 
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 .2014جافلي   24مؤّرخ في  2014لسن   764عدد  من األمر 15الل ل 
 

 : إسناد األعداد: 2.15
أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين خالل الخمسة سنوات  المراجع العامة للمحامي   -أ

 (:للاس  الثافي نقطة 50و للاس  األولنقطة  40) األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
 سداها المحامي  و  عئاء شر   المحاماة خثل ال م  سنوات  اإلفابات التيتسند  عداد المراجع بحسب عدد 

  لى تاريخ تاديم العروض. 2016األخيرة  ي من اللترة الممتّدة بين غرة جافلي 
في صورة تاديم عرض في  طار مجّمع بين عّدة محامين  و شر ات المحاماة تحتسب المراجع لم تل   

 يد بالسا  العددي األق ى المشار  ليه في الجدول. عئاء المجّمع مع وجو  التا
العدد المسند بعنواه المراجع الم ّرح بها، يتم اعتماد فسخ من عّين  من ف و  األحكام  احتسا وبهد  

بعد معالجتها من قبل المترّش  ب اي  حجب  سماء األطرا  وتاديمها بشكل يحول دوه  مكافّي  التعر  على 
  .هى  األحكام والمراجعاألش ا  المى ورين ب

 

 عدد اإلنابات لدى المحاكم

 50و  40ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أك ر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العدد المســـــند 
بــــــــعــــــــنــــــــوا  
 المراجع العامة

 40 30 20 10 05 القسط االول

 50 40 30 20 10 القسط ال اني

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
تبعا إلمئاء المترّش  للت ري  على الشر  ب ّح  البيافات المتعّلا  بالتجرب  ال  وصّي  والعاّم  )الملحق 

 بها.المعني  لى ت ييد عرضه بالمؤّيدات الم ّرح   ولى، المترّش (، ال يدعى، في مرحل  6عدد 
لب العروض. وب ل  عام  يتولى تعتمد عّين  اإلفابات  و رسا ل التكليف حسبما يرا  المترش  المشارك في ط

 المحامي  و شر   المحاماة تاديم  ل وثيا  تثبت  فجار العمل موضو  اإلفاب .
 وال يدخل ضمن احتسا  التجرب  الائايا التي تّم رفئها شكث.

مدعو  لى جمعها وت زينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريا  تحلظ حماي  المعطيات  ويكوه المحامي
ر المهني في  قرا  مم نط   و ليزرّي   و  ىلر في وسووووووووا ل حلظ  لكتروفّي  تراعى فيها الشوووووووو  ووووووووّي   والسووووووووّ

طبق مواصلات تتثءم مع الّتجهيزات المستعمل  في المجال والر لتاديمها عند  الست ثلهاالّئمافات اللنّي  
  المبّين  لل رض في طبق المواصووووووولات اللنيّ  المؤسوووووووسووووووو  التوفسوووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةالطلب 

 كراس الشروط.
 تتّم على الّنحو الّتالي: من الناحي  اللنّي  وترتيب العروض التاييمويجب اإلشارة للمترّشحين  ّه عملّي  

 وترتيب العروض على  سوووووووووواس المعطيات المبّين  في الّت وووووووووواري  على  لجن  اللت  واللرر تاييمتوّلى ت
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يرة الّىاتّي   ر  والسووووّ حينالشووووّ وبقي  المثحق المن ووووو  عليها بمل  طلب  الممئوووواة من قبل المترشووووّ
 .المعلن  بكّراس الشروطوطباا للمعايير والماايي   العروض

 j من هى  األعمال بتوجيه  االفتهاءبعد  المؤسووووووووووووسوووووووووووو  التوفسووووووووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةقوم
المراقب  الّثرم   العمومي إلجراءهيت  العليا للطلب المللات  لى الّلجن  الم ت وووووووّ  للمراقب  والمتابع  بال

. 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسوووووووون   1039من األمر عدد  10عليها طباا ألحكام الل وووووووول 
 عمال الّلجن  المى ورة طلب المؤّيدات المئوومن  بالت وواري   و مؤيدات  ضووافي  حول  اقتئووتوإاا ما 

الطلب يوّجه  لى المحامين  فإّه هىامي  والمهني ، ما تم الت ووووووووووووووري  به ب  ووووووووووووووو  المؤهثت العل
 .المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورة المعنيين من قبل

تجـــــراة المحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـــــات الخصوصية خالل الخمسة سنوات  -ب 
 نقطة(. 20( )القسط األول : إختصاص الملكية األدبية و الفنيةخاص باألخيرة* )

يتعّلق هىا المعيار بتمييز الجوافب المتعّلا  بال برة ال  وصّي  في ماايي  اختيار الهيكل العمومي لمحامي 
وقدرته على   و شوووور   محاماة. وتتمّثل ال برة ال  وووووصووووي  في  لمام المحامي باخت ووووا  في ميداه معّين

 معالج   شكالياته الاافوفي . 
تسووووووووووند األعداد ب  ووووووووووو  هىا المعيار حسووووووووووب عدد اإلفابات التي سووووووووووبق للمحامي التعهد بها في الميداه 

 2016جافلي  01من  المؤسوووووسووووو  التوفسوووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةالمطلو   و المشوووووابه من قبل 
 : لى تاريخ آخر  جل لتاديم العروض والر على النحو المبين في الجدول الموالي

 10و 05ن ما بي 
إنابات خالل الخمسة 
سنوات السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

إنابة  15و 11ما بين 
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

إنابة  20و 16ما بين 
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

إنابة  25و 21ما بين 
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

إنابة  25من  أك ر
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

العدد المســــند بعنوا  
 20 18 15 10 05 المراجع الخصوصية

 . صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:1ب.
تبعا إلمئووواء المترشوووّ  للت وووري  على الشووور  ب وووّح  البيافات المتعّلا  بالتجرب  ال  ووووصوووّي  والعاّم  

 ال يدعى، في مرحل   ولى، المترّش  المعني  لى ت ييد عرضه بالمؤّيدات الم ّرح بها. (،6)الملحق عدد 
تعتمد عّين  اإلفابات  و رسا ل التكليف حسبما يرا  المترش  المشارك في طلب العروض. وب ل  عام  

 يتولى المحامي  و شر   المحاماة تاديم  ل وثيا  تثبت  فجار العمل موضو  اإلفاب .
 ل ضمن احتسا  التجرب  الائايا التي تّم رفئها شكث.وال يدخ

ويكوه المحامي مدعو  لى جمعها وت زينها حسووووووووووب السوووووووووونوات وحسووووووووووب طبيعتها بطريا  تحلظ حماي  
المعطيات الش  ّي  والّسر المهني في  قرا  مم نط   و ليزرّي   و  ىلر في وسا ل حلظ  لكتروفّي  تراعى 

ثلها طبق مواصلات تتثءم مع الّتجهيزات المستعمل  في المجال والر لتاديمها فيها الّئمافات اللنّي  الست 
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 عند الطلب للهيكل العمومي طبق المواصلات اللنّي  المبّين  لل رض في  راس الشروط.

 :التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية. 2ب.
 الي:الناحي  اللنّي  تتّم على الّنحو التّ  يجب اإلشارة للمترّشحين  ّه عملّي  التاييم وترتيب العروض من

   وترتيب العروض على  سووووووواس المعطيات المبّين  في الّت ووووووواري  على واللرر تاييمتتوّلى لجن  اللت 
حين وبقي  المثحق المن وووو  عليها بمل  طلب يرة الّىاتّي  الممئووواة من قبل المترشوووّ ر  والسوووّ  الشوووّ

 لن  بكّراس الشروط. العروض وطباا للمعايير والماايي  المع
 بعد االفتهاء من هى  األعمال بتوجيه  المؤسوووووووووسووووووووو  التوفسوووووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةاوم ت

اقب  الّثرم  المللات  لى الّلجن  الم تّ   للمراقب  والمتابع  بالهيت  العليا للطلب العمومي إلجراء المر 
. 2014مارس  13المؤرخ في  2014ن  لسوووو 1039من األمر عدد  10عليها طباا ألحكام الل وووول 

ل وإاا ما اقتئت  عمال الّلجن  المى ورة طلب المؤّيدات المئمن  بالت اري   و مؤيدات  ضافي  حو 
ما تم الت ووووووووووووووري  به ب  ووووووووووووووو  المؤهثت العلمي  والمهني ، فإّه هىا الطلب يوّجه  لى المحامين 

 . اور المجاورةالمؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحالمعنيين من قبل 

 : المؤّهالت العلمّية للمحامي  - ج
تمّيزة في  لى ال برة الم وباالسووووووووووتناديهد  هىا المقياس  لى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلفاب  

من فاحي  وإلى المؤهثت  المؤسوووووووسووووووو  التوفسوووووووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةالميداه المطلو  من قبل 
 الت نيف التالي:  والر حسبالعلمي  للمترش  من فاحي   خرى، 

 لدى التعايب. المحاموه المباشروه  -

 االستتنا .المحاموه المباشروه لدى  -

 المحاماة.شر    عئاء  -

لتي االتكوينّي   ضاف   لى الشهادات العلمّي  التي تحّ ل عليها المحامي تسند األعداد بحسب وعدد الدورات 
   تلّااها  و شارك فيها على النحو التالي:

 نقطة(: 10) بالنسبة للقسط األول. 1ج.

فااط لكّل محام شووووارك فعليا  و تابع بنجاح دورة تكويني  مت  ووووّ وووو  في  05تسووووند ب وووول  آلي     -
ع مبالتنسوووويق  طار دورات التكوين المسووووتمّر السووووتكمال ال برة المهني  التي تنظمها الهيت  الوطني  

 (.05المعهد االعلى للمحامين. ويبلغ سا  النااط بهىا العنواه خمس  )
( لكّل مشوووووووار   فاجح  في دورة تكوينّي  قام بها محامي في  طار  فشوووووووط  01تسوووووووند فاط  واحدة ) -

 ( .05الهياكل الدولّي  للمحامين. ويبلغ سا  النااط بهىا العنواه خمس  )

 نقطة(: 20) . بالنسبة للقسط ال اني2ج.

فااط لكّل محام شووارك فعليا  و تابع بنجاح دورة تكويني  مت  ووّ وو  في  طار  05تسووند ب وول  آلي   -
لمعهد االتي تنظمها الهيت  الوطني  بالتنسوووويق مع  إلسووووتكمال ال برة المهنّي  دورات التكوين المسووووتمرّ 

 .(10) عشرةويبلغ سا  النااط بهىا العنواه  االعلى للمحامين
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( لكّل مشوووووووووار   فاجح  في دورة تكوينّي  قام بها محامي في  طار  فشوووووووووط  01ط  واحدة )تسوووووووووند فا -
 .1(10) عشرةالهياكل الدولّي  للمحامين ويبلغ سا  النااط بهىا العنواه 

 إلثبات المشـــاركة في هال الدوراتق يقّدم المحامي المترشـــح نســـخة مطابقة لاصـــل من شـــهادة
 المشاركة في الدورة المعنية.

 

دها حجم المهام الموكولة للمحامي أو شــــــركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية وعد -د
 نقطة( 30)

ريخ تاديم تا االبتدا ي فيايكل عمومي في الطور  جاري ، للا دةعن  ّل قئووووّي   ف وووو  فاط يتّم حى    -
 .فااط 10يتجاور   العلى  طلب العروضالترّش  للمشار   في 

تاريخ تاديم  االسووووووتتنا  في  جاري  للا دة ايكل عمومي في طور يتّم حى  ف وووووو  فاط  عن  ّل قئوووووويّ  -
 فااط. 10يتجاور   العلى  طلب العروضالترّش  للمشار   في 

 لدى مادّي  خاصوووو اات معنوّي   و  ي  للا دة ايكل عمومي  ويتّم حى  ف وووو  فاط  عن  ّل قئووووّي  جار  -
 فااط. 10يتجاور   العلى  طلب العروضخ تاديم الترّش  للمشار   في في تاري محكم  التعايب

 

 :شركة محاماةأو  المحاميتعيين : 16الفصل
ث حول تاريرا ملّ   المؤسس  التوفسي  لحاور المؤل  والحاور المجاورةلدى  والتاييم المحدث اللت   تعّد لجن  

حين وفتا أ  عمال  اختيارمعايير  حين و فيه على ضوووء الر توضووّ  التاييم المترشووّ سووبا   يفّي  ترتيب المترشووّ
 .ح ل الر ق اء بعض العروض  ه 

تابع  لمالم ت ووّ  لجن   لى الل هىا التاريروجوبا  المؤسووسوو  التوفسووي  لحاور المؤل  والحاور المجاورة وّجهjو
 2014لسووووووووون   764مر عدد من األ 7طباا ألحكام الل ووووووووول بالهيت  العليا للطلب العمومي والمراقب  المحدث  

 من األمر السوووووووال  الى ر 8إلجراء مراقبتها عليها طباا لماتئووووووويات الل ووووووول  2014 جافلي 24والمؤّرخ في 
 .االقتئاءعند  ،وإعادة النظر فيها

 .توّجه اللجن  المى ورة قرارها  لى الهيكل العمومي المعني لتنليى  األعمال،من هى   االفتهاءوبعد 

 : والّشروع في المهّمة العقدإمضاء: 17الفصل 
حاور المؤسوووسووو  التوفسوووي  لحاور المؤل  والمن قبل  ااختياره ي تمّ الت  و شووور   المحاماة المحامي عثم  يتمّ 

مواج طبق الن المحرر بالل   العربي  عادالد. ويجب عليه  مئووووووووووووووواء ن بوثيا  التعهّ في العنواه المبيّ  المجاورة
حســـب مقتضـــيات وذلك وضـــرورة توضـــيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضـــافة بنود يمكنو . الم ووووواحب لهىا

 . وواقع نشاط الهيكل العمومي
ءات ات اا  ل اإلجرا يتولىل المحامي  و شر   المحاماة، يتم  عثم  هوإمئا العادعلى  ثر الم ادق  على و 

 .بىلر اهاإلالئروري  لئماه  فطثر المهّم  بمجرد تسلم 
                                                 

بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار عندما يتعلّق األمر  1

للمحامين مدى إلمام المحامي قام بها محامي في إطار أنشممممممطة الهياكل الدوليّة  ضمممممممن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

ح بلغة المحكمة المنشممورة أمامها القضمميّة أو الل غة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضمماء اللغة اإلنجليزية. ويمكن، المترشممّ

كذلك، األخذ بعين االعتبار إضمممافة إلى هذل المقاييس، انضمممواء المحامي أو شمممركة المحاماة في شمممبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب 

 محاماة من عدمه.
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المشار   في يحرم من صورة فكول المحامي  و شر   المحاماة التي وقع  ختيارها فها يا لقفاب    ال  ّفه، في
عدم الرّد من طرفه على تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومي  لمّدة سنتين ) ال لاات التي تنظمها  لّ 

 (  يام عمل.10) عثمه بابوله النها ي الىي باي دوه رّد لمّدة تجاورت عشرة 
 ...................... في ......................حرر بو 

 اإلمئاء و ال تم
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

 اس الشروطمن كرّ 
تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في : 6ملحق عدد 

 العرض
عضاء سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
المحامي )المنفرد( ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 8ملحق عدد 

 
 المحامي )المنفرد( ا

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

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و الم المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
حامين المباشرين     )في ا

و حالة مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و المحامين المباشرين المباشر  الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل :10ملحق عدد 
 
ا

و )في حالة مجمع( 
 
خيرة في سنوات الخمس خالل  اةللمحاملشركة المهنّية المنتمين ل المحامينا

 
اال

و االختصاص المشابه االختصاص)ذكر مجال 
 
 المماثل ا

و المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 11ملحق عدد 
 
ا

و )في حالة مجمع( 
 
طار دورات لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينا التكوين المستمر التي اة في ا 

نشطة الهياكل 
 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 12ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 13ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 14ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا :15ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
لشركة المهنّية اا

 .اة ، والهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

 تعّهدالوثيقة 
 ........................................................1)االسم واللاب وال ط (  في الممئي  سلله -

 ..........................................................المت ر  باسم ولحسا :................ -

 ..................................... .............. تحت عدد: الحيط  و التااعد   ندور ب من رطال -
 .....................(...................................العنواه بالكامل ا ر)المعّين محل م ابرته بو -
 ................................................................ب لتي : ......................... -

بإفاب  طلب العروض المتعّلق مل  المكّوف  لو  2اآلتي ا رها الوثا قجميع على  االطث بعد و 
 العمومي( : الهيكلالمحامي )يحدد  

 .العروضمل  طلب  (1) 
 .االلتزام مّثل وثيا تي توثيا  التعهد ال (2) 

 عاد النياب . (3) 

 .ال دمات المزمع افجارها طبيع  وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد  ه ق 
  يلي:و لتزم بما   تعّهد

 ( قبول المهّم  موضو  طلب العروض المسندة لي دوه تحّلظ.1 

 ةلمحّددا األجرةماابل   عث ،الوثا ق المى ورة مبين  بللشروط ال وفاا( افجار ال دمات الاافوفّي  المطلوب  2
 .طبق التراتيب الاافوفّي  في الميداه

 تاريخ منيوما  15 موضو  ال لا  خثل مدة قدرها التاارير ال اّص  باإلفابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلداري  ال اص . نص عليه  راس الشروطتوفاا لما  اإلعثم به

 .العاده جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلداري  ال اص  مدرج  البنود يق جميع التطب( 4
 عروض.آلخر  جل محدد لابول ال يوما ابتداء من اليوم الموالي يوما 90 مدة اإلبااء على شروط هىا التعهد( 5
في قافوفي. و حجر  تئار  م ال   و  يّ   لافي ح مثلها ليست(التي  شر   ال ) و  هّ لست  فني شهد  ( 6

 .الاافوفي  المترتب  عن الر آلي  و تحمل مسؤوليتيب ل   العادفسخ  يتمفإفه  ،الر خث صورة ثبوت 
 

 بريد:ال و  البنرلتوح بحسا  المالتحويلها  لى و بموجب عاد ال لا   المستوجب المبالغ العمومي  الهيكليدفع 
 (ي  و البريد البنكي  ا ر الهوّي .......................... ) عدد:............................ تحت 

 

 ......................حرر بو .................. في
 (مشاركالوختم  مئاء )                                                 

  ب   اليد عبارة " صال  للمشار   في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب

                                                 

له ب لتي و يل المجمع )ا ر المجمع(" دوه  دراج في صورة، تاديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة " في الممئي  سل1
 الف راط لدى صندور الحيط  والتااعد.البيافات المتعلا  

 

 يمكن  ضاف  وثا ق  خرى عند االقتئاء2
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 2 ملحق عدد

 
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

 
 ....................................:...............................................المحواماة  سم شر   واللاب  و  االسم

 ..................................تاريخ الترسيم في المحاماة:...........................................................

 ............ ......................:....................................................................... عنواه المارّ 

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

 ........... .........................:............................................................................لهات ا

 .......................................................................:اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنواه

 ............................:......................................................................المعّر  الجبا يرقم 

 ............................................ ط (......االسم واللاب وال)إلمئاء وثا ق العرضض ش ص الملوّ ال

 
 ......................ر بو .................. فيحرّ 

 
 (المشاركوختم   مئاء)                                                 

 
 

   به. تاديم الوثيا  ال اّص عئو  جب على  لّ ي، محامين  وشر ات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ......................... .................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 .........................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسناد أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءاتعطايا 

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 

 
 لدى )الهيكل العمومي( تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 العروضصاحب طلب 
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ...... ...................................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

التونسية لحقوق  المؤسسةإطارات أو  أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على  المؤلف والحقوق المجاورة

 األقّل.
 

طبق أحكام  المؤسووسووة التونسووية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)وفي صووورة القيام بالع م 

ر عليه من قبل 1998لسووووووونة  1875األمر عدد  ، فترفق نسوووووووخة من مكتوب اإلع م مؤشوووووووّ

ّ بدقّة تاريخ ولك أو اإلد ء  المؤسوووووسوووووة التونسوووووية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يوضوووووّ

 ضاء.(بع مة البلوغ عند اإلقت

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد 
 
 

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

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................................................................................................................ .........للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصوووّرح على شووورفي أنّي وكافّة أعضووواء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين   نوجد في 

 .مهنة المحاماةالمنصوص عليها بالمرسوم المنّظم ل المنعإحدى حا ت 

الفصووووول بالفقرة األخيرة من  كما أصوووووّرح أنّنا   نوجد في إحدى الحا ت المنصووووووص عليها

  .طلب العروض كراس شروطالثاني من 

 

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية الماكورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

 ........................................................................ .................................................محامينممثّل الشركة المهنيّة لل

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ا في هوا أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمته
 العرض.

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

 

 

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

 المشارك()إمضاء وختم  
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 7عدد  ملحق
 

 
  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(سميـة في إقائمة 

 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو 

 
 

 ع ر واللقب  االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام
 المؤلفالمؤسسة التونسية لحقوق أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 والحقوق المجاورة
 ةلدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلي 

 
 أقّر بأنّ ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

ما أقّر بصحة ك (بالنجاز المهّمة.)ألتزم وكرهم يلتزم الفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي

 المعلومات الواردة بهوا العرض: كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 المشاركوختم  )إمضاء  

 

                                                 
كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي  .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1

 على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.مشارك 
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 9عـدد  ملحق

أو المحامين المباشرين      المباشر لتجراة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمض  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو )في حالة مجمع( 

 خيرةسنوات األ
 تاريخ فتح العروض(إلى  2016 جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 
 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات .........................
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 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

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

 
أو المحامين المباشرين المباشر  الخصوصّية للمحاميتجراة قائمة المراجع المبّينة لل

الخمض خالل  اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 
 أو االختصاص المشابه الملكية األدبية والفنية )األخيرة في مجال سنوات 

 تاريخ فتح العروض( إلى 2016 جانفي 1)من  
 

 جدول تأليفي للمراجع

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد القضايا 
 سنة ................. للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيةلتجربة ا

    

    
    
    

 
 سنة ................. للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا

    

    
    
    

 سنة ................. للمحامي المباشر أو المحامين الخصوصيّة لتجربة ا

    
    

    
    

 سنة ................. للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    
    
    
    

 .................سنة  للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    
    
    
    

 خالل الخمس سنوات العدد الجملي لإلنابات المصرح بها ...........................
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 الخصوصّية جدول تفصيلي للمراجع

 
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

   المقترح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا. 
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 11عـدد  ملحق
أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 
بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 

 في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 ع ر المحور السنة

 الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة    التكوينية  الدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدوليةالدورات التكوينية  

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لاصل من شهادة المشاركة
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 112عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 ..................................................................................................................................................واللاب:  اإلسم* 
 ..................................................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكافها: 

 ...................................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيت  الوطنّي  : *
 ...................................................................................................................ترسيم باسم اإلستتنا :تاريخ ال *

 ....................................................................................................................* تاريخ الترسيم باسم التعايب: 

 .........................................................................:وفاا لقجرءات الاافوفّي   ه وجدعنواه موقع الوا  *

 
 : ل عليها المترشحالمتحصّ  الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   
 

 
 : ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة

 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
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 أو الماّدة المطلوبة( ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملّخص 

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
الخاص التي قام المحامي أو القطاع 

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
نشاطه في العالقة بالمهّمة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 
 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     
     
     
     

 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 
-   
-    
-  
 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-   
-    
-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 ............................في............................. حرّر بـ                                                        

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 13عدد  ملحق
 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى  جدول التعهدات
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية المحاكم 

 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        
        

        

        

        

        
        

 
 
 
 
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 14عدد  ملحق
 

لشركة اأو المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 1 التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمؤسسة اةق المهنّية للمحام

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاو .......................................................................................... 
 أو 
 ................................................... موضوع اتفاقية الشراكة( جّمع المحامينم) 
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

جميع القيام بوالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبق هوه ا تفاقية في نيابة 
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه ونيّةالقان اإلجراءات
 .س أو كولك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة 

 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

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

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداإلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع ه طبق أحكام القرار 
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر 

 .والتعقيب ا ستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّةالقضايا والطوابع الجبائية 
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد  (05) خمسةكحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجميع 

أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو  بمرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب
 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدةتشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها 

 

، إوا ما تبين له ان المحامي قد بول لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمؤسسة التونسيةليمكن 
العناية ال زمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له 
منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على 

بعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هوه اللجنة المختّصة للمتا
 المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.

 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  4الفصل 

بتوفير الظروف الم ئمة  المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةلتزم ت -أ

إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهوا الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا 

التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من 

                                                 
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.1
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المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بموكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

 .ونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمؤسسة الت

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

 أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو ا جتماع، بأسبوع على األقل.

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

 .تونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةال

كشف المعطيات الماليّة  لمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةل  يمكن  -ث
والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة 

 2014جافلي   24في مؤّرخ  2014لسن   764عدد من األمر  15األولى من الفصل 
المتعّلق بئب  شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياب  الهياكل العمومي  لدى المحاكم 

 .والهيتات الائا ي  واإلداري  والعسكري  والتعديلي  والتحكيمي 
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد يتّم خ ص صاحب المهمة عن طريق

( يوما 30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ث ثون )

المؤسسة التونسية من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلع م بالنسخة التنفيوية 
 إوا كان الحكم صادرا لفائدة المؤسسة. لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

)باستثناء أجر عدول التنفيو  ية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمؤسسة التونسوتحمل على 
اإلدارية التي يتحمل  والمحكمةطور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارية  فيالقضايا 

 .فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات(
عدول اإلشهاد والخبراء أجرة  المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةعلى وتحمل 

 ومصاريف الترسيم بالدارة الملكية العقارية.

مصاريف التنقل المتعلّقة  المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةتحّمل تكما  

باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الو يات عندما تتجاوز مسافة 

في حدود حا ت كلم  40لهوا الغرض  أعضاء شركة المحاماةأو التنقل التي يقطعها المحامي 

 التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

نفس تعريفة التنقل المعمول بها في تاريخ الخالص من قبل هيئة  وجوبا قوفي هوه الحالة، تطب

التنقل الفعلي والثابتة  حا تالبالد التونسية وولك في حدود الخبراء المحاسبين للشركات ب

 .اإلنابة فشركة المحاماة المشاركين بمل ألعضاءأو  اللمحامّي شخصي

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

 بما فيها يومي الوهاب والرجوع.واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

وفي كل الحا ت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع 

 إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وولك بصرف النظر عن ا تفاقية المتعلقة باألتعاب.

المؤسسة تولى تركة المحاماة، إ ّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو ش
مثبتة لهوه األعمال  تخ صها على أساس فالتورا التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
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مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع ا سترجاع وولك إثر التثبت من الطابع الفعلي 
 إلنجاز المهّمة.

 

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

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
-  ّ  المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورةبول العناية ال زمة للدفاع عن مصال

 عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

المؤسسة التونسية حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإع م  -

 كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادهالحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

 .من الجهة المتعّهدةأو اإلع ن عنها 

المؤسسة التونسية حضور ا جتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

 فيها.المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فيها أو إحاطة 

دعوته كتابيا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تولى ت غرض،ولهوا ال
ي لحضور هوه ا جتماعات وولك قبل انعقادها نسواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو

 وفي حيّز زمني معقول.

مقابل وصل تسلّم، من مشروع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تمكين  -

المؤسسة التونسية ريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء الع

بم حظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من  لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ولك موافقة ضمنية منه على محتواها وإون للمحامي بمواصلة 

 القانون.اإلجراءات التي يقتضيها 

من شهادة في خ ص معاليم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تمكين  -

الضمان ا جتماعي وخ ص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 وولك وجوبا قبل خ ص ا تعاب.مسؤوليته المدنيّة 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 2024/ ......../ 31وتنتهي في   2021...../ /1تضبط مّدة ا تفاقية بـث ثة سنوات تبدأ من 

وفي صورة وجود قضايا جارية في هوا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة 
 للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
فيتولى مواصلة هوه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وولك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

من نّص الحكم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة دون سواه، وتمكين 
 الصادر فيها.

 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الوي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد 
والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إ ّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، 

بولك كتابيا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فيجب على المحامي إع م 
يير المحامي )ن( المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤه ت العملية والمهنيّة وتغ

المؤسسة التونسية ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ولك، مسبّقا، بموافقة 
كتابيا على هوا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين  لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
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عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب الطرفين يتّم 
 العمومي.

وفي خ ف ولك، وفي صورة تعوّر توفير مترشّ جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط 
المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الوي تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع 

ة عدم موافقة الهيكل المعني على المترّشّ المقترح، فله حّق فسخ عقد الصفقة بعد أوفي صور
إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيو وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس 

( يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إص ح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم 15عشرة )

 من قبله.
 

 :فسخ االتفاقية: 9ل الفص
 ، تفسخ هوه ا تفاقية، آليا في الحا ت التالية:،   8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أع ه. -

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

المؤسسة وجه له تهوه الصورة  العقد بالتزاماته التعاقدية. وفيعدم إيفاء صاحب  -

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ  د   يقلّ يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 العقدفسخ  ...............(العمومي )للهيكليمكن  ،هوا األجل التنبيه. وبانقضاءتبليغ 

 .حسب اإلجراء الوي يراه م ئماه إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ 

 إخ ل صاحبالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لدى إوا ثبت   -

في ورة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاوإهدار حق بالتزامه  العقد

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد  هقيامالتقاضي أو ثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا التأثير في

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

 

 :10الفصل 
تغيير صاحب العقد المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في صورة قرار 

دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لولك ، في قضيّة   زالت جارية، ففي هوه الحالة، 
تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هوه ا تفاقية وولك 

 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40حكام الفصل عم  بأ

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
في حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هوه ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهوا 

مكاتبة اللّجنة المحّدثة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الغرض يتولى 

المتعّلق  2014جافلي   24مؤّرخ في  2014لسن   764عدد من األمر  (7) بمقتضى الفصل
بئب  شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياب  الهياكل العمومي  لدى المحاكم والهيتات الائا ي  

 .والتعديلي  والتحكيمي  واإلداري  والعسكري 
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخ ف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 

 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
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  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
لمؤسسة التونسية لحقوق لالمدير العام ئه من قبل إمضا إ  بعدحيحا ص العقدا كون هوي  

 المؤلف و الحقوق المجاورة
 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه الموكور أع ه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

طريق  نعطرف اآلخر أو كولك ولك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ لل

 فيو.نإع م بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                             المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف

 أو                                                      و الحقوق المجاورة            
 تجمع المحامين                                                                                  

 أو                                 
 شركة المحــامـــاة                       


