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 موضوع طلب العروض :الفصل األّول  
بين   للمحاماة، من  أو شركة مهنية  اختيار محاٍم مباشر  العروض في  يتمث ل موضوع طلب 

لنيابة   المحامين،  بجدول  ببن عروس  المرس مين  البليغة  الحروق  والقيام مركز اإلصابات و 
حق في  القانوني ة  اإلجراءات  عنه  هو   بجميع  القضائية    الدفاع  الهيئات  وسائر  المحاكم  لدى 

ال  تقتضيه  ما  العملوفق  بها  الجاري  التشريعية  الحقوق   .حكـام  بدقة  النيابة  عقد  ويبي ن 
 وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. 

 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 : في طلب العروض يمكن المشاركة
 

 طلب صدور تاريخ ف ي    التعقيب للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى 

 .العروض
 

 و

             للشركات المهنية للمحاماة 
 

قرار        بمقتضى  المباشرة  عن  لإليقاف  ضوا  تعر  الذين  أو  المحامين  مشاركة  تجوز  ال 
تأديبي بات أو محل ى بالنفاذ العاجل ما لم يتم  إلغاؤه من قبل المحكمة المختص ة خالل الثالث  

 .1سنوات التي سبقت التاريخ القصى لقبول العروض
عليها       المنصوص  المنع  حاالت  إحدى  في  الموجودين  المحامين  مشاركة  يمكن  ال  كما 

التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة    بالتشريع و
الت سيير أو   بأحد أعضاء هياكل  الهيكل العمومي أو  المباشرة بين المحامي ورئيس  بالعالقة 

تل أو  أي   المداولة  قبل  قد  للمحامين  المهني ة  الشركة  أعضاء  أو  المحامي  فيها  يكون  التي  ك 
 من مرسوم المحاماة.  32على معنى الفصل  آخرمانع  أي أو  دعوى ضد  جهة تعمل لديها

 المشاركة كيفية:  3الفصل 

 أو 2اتفاقية الشراكة في إطار  أو  منفردا    طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في  
 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل. 

 إلى حصص  طلب العروض توزيع:  4الفصل 
 

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

للّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينبالهيئة العليا للطلب  إنما يندرج ضمن صالحيات اوللغرض(،  الفرز المحدثة  و

طبقا   االقتضاء،  عند  المختّص،  الجهوي  الفرع  رئيس  أو  الوطنية  الهيئة  مع  بالتنسيق  من    16الفصل    ألحكامالعمومي 

امين بنيابة الهياكل  المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المح  2014  جانفي  28مؤّرخ في  ال  2014لسنة    764عدد  األمر

 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 

2
اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم   يقصد بتلك االتفاقية 

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

 العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
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 من: طلب العروض تكّون ي 

ه إلى جميع1قسط وحيد   :موج 

 طلب صدور تاريخ ف ي    التعقيب محامين المرسمين بجدول المحامين لدىال 

 .العروض
 

 و

             للمحاماةشركات المهنية ال 
 

 : سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 
 

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

الهيئة   المذكور. كما يمكن سحب كراس الشروط من موقع  الموقع  الموجودة للغرض على 
مركز اإلصابات  الوطنية للمحامين. وباإلضافة إلى ذلك، تسحب كراس الشروط مباشرة من ) 

 ( بدون مقابل.  الطابق الثاني مصلحة الشراءات –و الحروق البليغة ببن عروس 
 

 ض صلوحية العرو: 6الفصل 
المشار ملزميصبح  بمجر  ي كون  بعروضهم  تقديمهان  وعشرونلمدة    د    120)  ايوم  مائة 

الموالي    ابتداء(  ايوم اليوم  العروضال  القصى  للتاريخمن  لقبول  أكتوبر    10:  يوم    محدد 
 علي الساعة العاشرة صباحا. 2022

 

 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض: 7الفصل 
 

( أيام من تاريخ  10يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة )    
 نشر اإلعالن عن طلب العروض.  

والتوضيحات   اإلجابات  ن  يتضم  االقتضاء،  عند  العروض،  طلب  لملف  ملحق  إعداد  ويتم  
ساحبي   جميع  إلى  ويوجه  المترشحون،  يطلبها  التي  واالستفسارات  بالمالحظات  المتصلة 

)كر خمسة  يتجاوز  ال  أجل  في  الشروط  لقبول  05اس  المحدد  القصى  التاريخ  قبل  أيام   )
في   المبي ن  للمحاماة  المهنية  للشركة  أو  للمحامي  اإللكتروني  البريد  عبر  وذلك  العروض 

الفصل   الثانية من  بالفقرة  إليها  المشار  الشروط  اس  اإللكترونية لسحب كر  من    4االستمارة 
في  ال  2014لسنة    764عدد  المر   خ  شروط    2014جانفي    28مؤر  بضبط  المتعل ق 

القضائية   والهيئات  المحاكم  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات 
 . التحكيمية التعديلية و  واإلدارية والعسكرية و 

ه الهيكل العمومي، عند االقتضاء، المعطيات التكميلي ة إلى المترشحين الذين سحبوا         يوج 
قص الشروط  )كراس  عشرة  أدناه  أجل  في  العروض  طلب  ملف  توضيح  مزيد  قبل  10د   )

المعطيات  هذه  تمس  أال  على  العروض  لتقديم  أجل  آخر  قبل  العروض  تقديم  أجل  انتهاء 
 التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.

 

 

1
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 :  المالية ات:الضمان8الفصل 
منيعفى   المتعل قة    تقتضيهاالتي    المالية  الضمانات  تقديم  المشاركون    بتنظيم التراتيب 

 . الصفقات العمومي ة
 

 :الطعن في كراس الشروط :9الفصل 
 

لألحكام الواردة  يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة  
  من نفس المر  07اللجنة المحدثة بالفصل  يتظلم لدى    أن  2014لسنة    764بالمر عدد  

فيه   يبين  مفصل  بتقرير  مرفقا  الغرض  في  مطلب  بالمؤيدات  االخالالبتقديم  ومدعما  ت 
عن طلب العروض ويخفض    اإلعالنمن تاريخ    ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة    الالزمة
خمسة    الجلهذا   أيام5)إلى  العروض    الحاالتفي    (  قبول  أجل  فيها  يحدد  التي 

 ( أيام. 10ة)عشرب 
رد    اللجنةتحيل    بالتظلتوص  وبمج  إلى    ملها  العريضة  من  المعني    الهيكل نسخة  العمومي 

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا

حتى   اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق    للجنةيمكن  
  .البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها

عمــل  أيــام  ( 10)قرارها في أجــل أقصــاه عشــرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ  
المطلوبة وفــي  واإليضاحاتالعمومي مرفقة بجميع الوثائق   الهيكلمن تاريخ توصلها بإجابة  

 .اإلجراءاتغياب ذلك يرفع قرار تعليق  
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 : طريقة تقديم العروض  10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ة وجميــع مؤيــداتها المبي نــة بالفصــل ) ن العرض الفنــي والوثــائق اإلداريــ  ( مــن هــذا 11يُضمَّ
اس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليــه  الكر 

مركرز متعلرق بتكليرف محرامن إلنابرة  2022لسرنة  10ال يفتح طلب عرروض عرددعبارة: "  
 ".اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس

ه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة ع المؤيــدات عــن والوثــائق اإلداريــة وجميــ   توج 
طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريــق البريــد الســريع أو تســل م مباشــرة إلــى مكتــب 

مقابــل وصــل   مركرز اإلصرابات و الحرروق البليغرة بربن عرروسالضبط المركزي التابع لـــ  
  إيداع.

ل  ل الظروف عند تسل مها في مكتب الضبط المعي ن للغرض ثــم  وفــي مرحلــة ثانيــة تســج  تسج 
فتر الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعــد في الد
 فتحها.

 يقصى آلي ا: 

 * كل  عرض ورد بعد اآلجال.

ن وثيقة التعهد.  * كل عرض لم يتضم 
 . وال يمكن للمشاركين الذين تم  إقصاء عروضهم لي  سبب من السباب المطالبة بتعويض

العروض   ر  تحر  أن  الملحقة يجب  للنماذج  طبقا  التعهد  وثيقة  ذلك  في  بما  بالحبر  بكاملها 
 بكراس الشروط.. 

    الوثائق المكّونة للعرض:: 11الفصل
ن للعرض الوثائق التالية:     يجب أن يحتوي الظرف المتضم 

 

 العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة 

 اإلدارية  الوثائق

 وختم وإمضاء المشارك على كل  صفحة مع بيان التاريخ. 5إلى  1تعمير المالحق من  

 العروض:  تقييمفي  الفنية المعتمدة الوثائق

المضمنين بكراس الشروط وإمضاؤها وختمها في آخــر الوثيقــة مــع   11إلى    6تعمير المالحق من  
 .االقتضاءبيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند 

المباشــر أو مجمــع المحــامين  لمحــاميوخــتم مشــروع عقــد النيابــة المزمــع إبرامــه بــين ا إمضــاء
مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عــروس اة من جهة، و  لشركة المهني ة للمحاماأو  المباشرين  

 من جهة ثانية مع بيان التاريخ.
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ه قصاء العرض اإل موجبعند فتح العروض 1رقم يمث ل عدم تقديم الملحق   مالحظة: غير أنــ 
باســتكمال   (يــن)  بالنسبة لبقي ة الوثائق اإلداري ة أن تطالب العارض )يــن( المعنــييمكن للجنة  

وثــائقهم فــي أجــل معــي ن. وتقصــى العــروض التــي لــم تســتكمل مــا طلــب منهــا فــي اآلجــال 
 المضبوطة.

 : فتح الظروف:12الفصل   

تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من  
 رئيس الهيكل العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض. 

وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحد دْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة  
 لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية. 

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة  

من   • سبب  لي   اللجنة  أعمال  سير  في  ل  بالتدخ  المشاركين  للحاضرين  يسمح  ال 

أي   إدخال  أو  عروضهم  تعديل  من  تمكينهم  طلب  لهم  ل  يخوَّ ال  كما  السباب. 

 إضافات عليها.

 نونية المحد دة لقبول العروض. ال تفتح إال  العروض الواردة في اآلجال القا •

العروض وذلك   - قبول  لتاريخ  الزمني  للتسلسل  الفتح طبقا  الشروع في عملي ة  يتم  

 بفتح الظرف الخارجي للعرض والتثب ت من وجود كل  الوثائق اإلداري ة المطلوبة. 

فتح الظرف المحتوي على العرض الفن ي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق   -

 ون تعدادها.المطلوبة د 

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  13الفصل 

، مقابــل  - يمكن للمحامي الذي قد م ترش حه في طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابي 

وصل تسليم، يقد م مباشرة إلى مركــز اإلصــابات و الحــروق البليغــة بــبن عــروس أو 

( يومــا مــن تــاريخ 10عشــرة )عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصــاه  

آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبــل مركــز اإلصــابات و الحــروق البليغــة 

 ببن عروس.

 وبانقضاء هذا الجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.
مع بمطلب  إال  المذكور  الجل  انقضاء  بعد  العرض  ذلك  يمكن سحب  ال  أن ه  يقد مه  غير  لل 

بهدف    2014لسنة    764من المر    07المترش ح للجنة المختص ة المنصوص عليها بالفصل  
الموافقة عليه. وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في  

التي    إطار العروض  المشاركة في طلبات  الفتح، يحرم من  إتمام عملية  اتفاق شراكة وبعد 
كال   )تنظمها  سنتين  لمد ة  العمومية  الحالة،  02لهياكل  حسب  تحتسب،  تراجعه  (  تاريخ  من 

الكتابي بعد الجل المحد د لذلك في الفقرة الولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الرد  من  
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون رد  لمد ة تجاوزت  
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 عرضه.  صالحية( أيام عمل ما لم تنقض مدة 10)عشرة 

 العروض :تقييم 14الفصل

اس، تقصى  12بعد فتح العروض من قبل الل جنة الخاص ة المشار إليها بالفصل  من هذا الكر 
 اللجنة وجوبا :

العارض   - قبل  من  تعميرها  المستوجب  المالحق  إحدى  ن  تتضم  لم  التي  العروض 
 .بهدف اعتمادها للتقييم الفني

ن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت  - رة.كل عرض تضم   أنها مزو 

نفس   - في  واحد  عرض  من  أكثر  تقديم  فيها  المشاركين  أحد  يتول ى  التي  العروض 
ع.   الصفقة سواء في إطار فردي أو مجم 

المشاركين   كتابي ا  تدعو  أن  وتقييمها  الظروف  بفتح  الخاص ة  للجنة  االقتضاء،  عند  يمكن، 
إت  إلى  العروض  ملف طلب  في  المطلوبة  المؤيدات  يقد موا  لم  أجل ال  الذين  في  ملفاتهم  مام 

أو    07يتجاوز   السريع  البريد  طريق  عن  وذلك  الظروف  فتح  جلسة  تاريخ  من  عمل  أي ام 
تقصى   ال  حتى  العروض  بطلب  المعني  العمومي  الهيكل  ضبط  بمكتب  مباشرة  بإيداعها 
في   تغيير  إلى  ذلك  يؤدي  وأال  المشاركين  بين  المساواة  مبدأ  احترام  بشرط  عروضهم 

 محتواها. 

التالي:   بالعنوان  االلكتروني  البريد  طريق  عن  الوثائق  ترسل  أن  يمكن  كما 
 chokri.kenzari@rns.tn  الضبط    أنعلى بمكتب  الحقا،  الصول،  عن   إرسالها  أو تودع 

 طريق البريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. 

ة، فــإن  اســتبعادهم ال يــتم  إال و  بخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبــات تأديبيــ 
خ فــي  2014لســنة    764من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى المر عدد   مــؤر 

ــل  2014 جــانفي  28 ــة  الهياك ــف المحــامين بنياب ــق بضــبط شــروط وإجــراءات تكلي يتعل
العمومية لدى المحاكم ، بعد التثب ت بدق ة في وضعي اتهم المهنية بالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة 

خ فــي   2014لســنة    764من المــر عــدد    15للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل     28مــؤر 
 .2014جانفي  

عملي ة اللجنة  هذه  المنهجيات   وتتول ى  إحدى  وفقا  حصريا  وترتيبها  العروض  تقييم 
 التالية:

mailto:chokri.kenzari@rns.tn
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 :ذو تكوين عاممحام   باختيار  المتعلّقة : منهجيّة تقييم العروض1.14

تعتمد المعايير الحصري ة التالية في صــورة رغبــة الهيكــل العمــومي فــي اختيــار محــام او -أ
 شركة مهنية للمحاماة غير متخصصة

 العدد األقصى المسند  معايير الفرز  العدد 

ة للمحـــامين  1 التجربـــة  العامـــة  للمحـــامي أو لعضـــاء الشـــركة المهنيـــ 
 المرس مين بالقسم المطلوب ) استئناف و/أو تعقيب(

 نقطة  60

 نقطة  30 المؤهالت العلمي ة للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 2

ة لـدى   3 المحـاكم خـالل الـثالث تجربة المحامي في نيابة الهياكـل العموميـ 
 سنوات الخيرة

 نقطة  10

 نقطة  100 المجمرررررروع العرررررام

 : إسناد األعداد:  -ب

التجربة العامرة للمحرامي أو ألعضراء الشرركة المهنيّرة للمحرامين بالقسرم   -

 نقطة(: 60المطلوب )استئناف و/ أو تعقيب( )

 بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب )تعقيب و/ أو استئناف(.   نقطة  10تسند 

المشاركة            باب  فتح  على  المنافسة  إلى  الدعوة  ملف  صلب  التنصيص  صورة  في 
من   )أكثر  واالستئناف  التعقيب  في  طلب    5للمرسمين  نفس  أو  القسط  ذات  في  سنوات( 

المعني   للمحامي  ة  العام  الخبرة  تحتسب  القسالعروض  فيهفي  المرس م  التقيد    م  وجوب  مع 
 بالسقف العددي القصى المشار إليه في الجدول.

ة، يقد م المترشح شهادة ترسيم مسل مة من الهيئة تبي ن تاريخ ترسيمه في   إلثبات التجرية العام 
 القسم المعني )استئناف أو تعقيب( 

 نقطة(:  30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلميّة للمحامي  -

 

إضافة إلى الشهادات العلمي ة التي تحص ل عليها المحامي تسند العداد بحسب عدد الــدورات 
 التالي:التكويني ة التي تلق اها أو شارك فيها على النحو  

نقــاط لكــل  محــام شــارك فعليــا أو تــابع بنجــا  دورة تكوينيــة  05تســند بصــفة آليــة  -
الخبرة المهني ة التــي تنظمهــا   الستكمالمتخص صة في إطار دورات التكوين المستمر   

للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهــذا العنــوان   العلىالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد  
 (.10عشرة )

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو   الشهادة العلميّة 

 شهادة الماجستير 

 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند
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ة قــام بهــا محــامي فــي 01تسند نقطة واحدة ) - ( لكل  مشاركة ناجحة فــي دورة تكوينيــ 
إطار أنشطة الهياكل الدولي ة للمحامين ويبلغ سقف النقــاط بهــذا العنــوان خمســة نقــاط 

(05)1. 

ت، يقــد م المحــامي المترشــح نســخة إلثبات الشهائد العلمي ة والمشاركة في هذه الــدورا

 مطابقة لألصل من شهادة العلمي ة وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

 10تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيررة )
 نقاط(
ت إنابته من قبل هيكل عمومي خــال  05تسند بصفة آلية   - ل الــثالث نقاط لكل  محام تم 

 (.10يبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) سنوات الخيرة  و 
إلثبات هذه اإلنابات يقد م المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مــع 
ة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.  الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهم 

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

 

 والتقييم:  تحسير أعمال لجنة الف: 2.14

 

1
ة، يؤخيي ، باإلضييافة إلييى  لييك، بعييين  عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا فييي الخييارج ميين قبييل الهياكييل العموميييّ

للمحييامين مييدى إلمييام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة    االعتبار ضمن ه ا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

لمحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية. ا

ة  ة دوليييّ ويمكن، ك لك، األخ  بعين االعتبار إضافة إلى ه ه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيييّ

 لمكاتب محاماة من عدمه.
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 تتم  عملي ة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفني ة على الن حو الت الي:

علــى أســاس المعطيــات الممضــاة   هــاوترتيب العــروض  تقيــيم    التقيــيمتتول ى لجنــة الفــتح و  •

والمبي نة بعرضــه وبقيــة المالحــق المنصــوص عليهــا بملــف طلــب العــروض المدعومــة 

اس الشروط.  بالمؤيدات  وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكر 

ة أعضــاءها بأســمائهم  • ن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضي من قبل كافــ  تضم 

 .كافة صفحاتهوصفتهم ومؤشر على  

يتولى الهيكل العمــومي بعــد االنتهــاء مــن هــذه العمــال توجيــه تقريــر تقيــيم العــروض   •

نسخ رقميــة( إضــافة إلــى أصــول العــروض ويكــون مصــحوبا  7)نسخة أصلي ة ورقي ة و 

إلــى الل جنــة   الهيكــل العمــوميبمذك رة تقديمية لطلب العــروض ممضــاة مــن قبــل رئــيس  

يومــا مــن   20ة بالهيئة العليا للطلب العمومي في أجل أقصاه  المختص ة للمراقبة والمتابع

 تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الال زمة عليها.  

ــالي ي و  مكـــن بـــالتوازي مـــع هـــذا إرســـال الملـــف كـــامال علـــى العنـــوان اإللكترونـــي التـ
haicop@pm.gov.tn 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة:  15الفصل

تجري اللجنة المختص ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا لحكام 
خ في    2014لسنة    764من المر عدد    7الفصل   مراقبتها علــى   2014جانفي    28والمؤر 

 شفافي ها. وت أ كــد و  ترتيــب العــروض ومصــداقي ها و  شرع ية إجراءات اللجوء إلى المنافسة
 الهيكــل قبــل من المعتمــدة التقييم مطابقة مقاييس من لشروطها. وت ث بت مقبولةمن الصبغة ال

 ك راس الشروط وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء.  لمق ضيات العمومي

ه و  اللجنــة المــذكورة قــرار تعيــين المحــامي )يــن( إلــى  بعد االنتهاء من هــذه العمــال، توجــ 
 الهيكل العمومي المعني لتنفيذه.

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:16الفصل 
ينشر الهيكل العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافســة واســم المتحصــل علــى عقــد اإلنابــة 

الخاص به عند االقتضاء.ويوجه هذا  على لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب
المشاركين الــذين لــم يــتم  تعييــنهم بهــذه   إعالم بقية  اإلعالن إلى الهيئة الوطني ة للمحامين ويتم  

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا  النتائج بكل وسيلة مادي ة أو المادي ة
ة للمتابعــة والمراقبــة المحدثــة  يمكن الطعن في قــرار اإلســناد الصــادر عــن اللجنــة المختصــ 

 2014لســنة    764مــن المــر عــدد    7بالهيئة العليا للطلب العمــومي طبقــا لحكــام الفصــل  
خ في   لدى المحكمة المختص ة.    2014جانفي    28والمؤر 

يجب على المحامي إمضــاء العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا. 
ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهمي تها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع 

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

ة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.   الضرورية لضمان انطالق المهم 



11 

 

يحرم  إال أن ه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة  
( تحتسب  02الهياكل العمومية لمد ة سنتين )  المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كل  من  
 ( أيام عمل. 10إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رد  لمد ة تجاوزت عشرة )  تاريخمن 
المختص ة   و  اللجنة  إلى  الغرض  في  خاصا  تقريرا  العمومي  المشتري  يقد م  الحالة  هذه  في 

من   المحاماة  شركة  أو  المحامي  حرمان  مقتر   ن  يتضم  المحامين  نيابة  ومراقبة  لمتابعة 
ف الوطني ة  المشاركة  الهيئة  وتعلم  الشأن  هذا  في  قرارها  اللجنة  وتتخذ  العروض.  طلبات  ي 

 للمحامين بذلك.  
عروس  مركز    ي ولى ببن  البليغة  الحروق  و  في   إمضاءاإلصابات  وذلك  النيابة  عقد 

أيام  أجل اللجنة  تبليغ  تاريخ  من  سبعة  اللجنة  ي عين عليه  و  قرار  إسناد  موافاة  عقد   ببطاقة 
 ت ضمن البيانات والمعطيات المنصوص بالعقد.  النيابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق 
د :   1 ملحق عدد  وثيقة التعه 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:  2ملحق عدد 
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تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز  :  3ملحق عدد 
ة    المهم 

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب  :  4ملحق عدد 
 العروض 

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها :  5ملحق عدد 
اس الشروط  4بالفصل   من كر 

ة البيانات  والمراجع :  6ملحق عدد  ة و/ او الخصوصي ة  تصريح على الشرف بصح  العام 
 المذكورة في العرض 

ع(   التزام: 7ملحق عدد   المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 
أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائي ة  

 والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية 

أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو   التجربة العامة للمحامي المباشر :8ملحق عدد 
 للشركة المهني ة للمحاماة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض(  للمحامين المنتمين

الشهائد العلمي ة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و  : 9ملحق عدد 
 والمقاالت والبحوث المتخص صة. الدراسات 

لدى المحاكم خالل الثالث   قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة: 10ملحق عدد 
 سنوات  

  الخيرة    

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين أو  :  11ملحق عدد 
 والهيكل عمــومي. الشركة المهني ة للمحاماة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد 
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أسفله   - الممضي  واللقب    إني  )االسم 

............................ ............................................................................. 1والصفة( 

 ............... 

باسم    - المتصرف 

................ ..........................................................................ولحساب:................

.................... ...................... 

عد   - تحت  التقاعد   و  الحيطة  بصندوق  .......... د المنخرط   لسنة...........................................: 

..................................... .............. 

بـ  - مخابرته  محل  ذكرالعنوان  )المعي ن 

....... ......................................................................بالكامل(..............................

 ................. 

-    : بصفتي 

 .......................................................................

................................................................................................ ............ 

الوثائق   المحامي   2اآلتي ذكرها وبعد االطالع على جميع  بإنابة  المتعل ق  العروض  نة لملف طلب  والمكو 
 )يحدده الهيكل العمومي( : 

 ملف طلب العروض. (1)
 االلتزام.  وثيقة التعهد التي تمث ل وثيقة ( 2) 
 عقد النيابة. ( 3) 
 وبعد أن قد رت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.  

 :  أتعه د وألتزم بما يلي
ة المسندة لي دون تحف ظ. 1   ( قبول المهم 
الجرة  2 مقابل  أعاله،  المذكورة  بالوثائق  المبينة  للشروط  وفقا  المطلوبة  القانوني ة  الخدمات  انجاز   )

 المحد دة طبق بنود العقد. 
تاريخ    من   أيام   10( تسليم التقارير الخاص ة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  3

 وفقا لما ينص عليه العقد.  اإلعالم به  
التعهد 4 هذا  شروط  على  اإلبقاء  لقبول   ( 120) مدة  (  محدد  أجل  آلخر  الموالي  اليوم  من  ابتداء  يوما 

 العروض. 
أن  6 أنني لست )أو  قانوني.   ( أشهد  أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أي  حجر  التي  الشركة 

فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن  فإنه يتم    وفي صورة ثبوت خالف ذلك،
 ذلك.

 

أو   بالبنك  المفتو   الحساب  إلى  وتحويلها  الصفقة  عقد  بموجب  المستوجبة  المبالغ  العمومي  الهيكل  يدفع 
 ................................................................... عدد:  .....البريد:  تحت   ....................

 البنكية أو البريدية(  ........... )ذكر الهوي ة ....................................................................
 

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

 

1
ي صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع ) كر المجمع(" دون  ف

 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد. إدراج البيانات المتعلقة 
 

2
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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 ( )إمضاء وختم المشارك                                                 
  )يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(

 2 ملحق عدد

 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 
أو   واللقب  المحـاماة  االسم  شركة  إسم 

 ...................................................................... ................. .............................
 ............ 

الشهر/   اليوم/   : االستئناف  قسم  في  الترسيم  تاريخ 
 .......................... ....... ....................................................السنة................

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

عنوان  
 .......................................................................... المقر 

......................................................................................  ............... 
القانوني ة:    عنوان  لإلجراءات  وفقا  واب  موقع  للمحامي  كان  إذا  الواب  موقع 
 ............................................ ................................ 
لهاتف:............................................................................ ا

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

......................................... ..................................................المحاماة................
 ............ 

ف  المعر  رقم 
الجبائي....................................................... 

................................................................................ ........................... 
 

واللقب   العرض)االسم  وثائق  إلمضاء  ض  المفو  الشخص 
 ............................... ...............................................والصفة(.......... 

 
ر بـ ........   ........... ................................ في........... ..............حر 

 
  )إمضاء وختم                                                                                                  

 (المشارك
 
 

ع شركات محاماة أو محامين، يجب على كل  عضو تقديم الوثيقة الخاص ة به.   : مالحظة  في صورة تجم 
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير 

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

إن ي الممضي أسفله )االسم 

.......... ................................................................ ...............................................................................................................والل قب(.

 .................... 

................................  .................................................................................................... ممث ل الشركة المهني ة للمحامين

 .................................................... .................................. 

ل بالهيئة الوطني ة تحت عدد   المسج 

....................... ............................................................................ بتاريخ............................................................................................

 ..... 

المعي ن محل  مخابرته بـ )العنوان الكامل(  

............................................................................................................................................................. ..................................... 

ى فيما يلي "المشارك"   المسم 

باشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو  أصر   على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام م

 . الصفقة لفائدتي عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

ر بـ   .......................................... في  .............................حر 

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 4ملحق عدد 

 
مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 عروس

 
 

إن ي الممضي أسفله )االسم والل قب( 

.................................................................................. ............................... .......................................................................... 

ممث ل الشركة المهني ة  

................  .....................................................................................................................................للمحامين

 ................................................. 

ل بالهيئة الوطني ة تحت   المسج 

................ ............................................................. بتاريخ .......................................................................................................عدد.

 .. 

المعي ن محل  مخابرته بـ )العنوان الكامل(  

...................................................................................................................................... .................................................. 

ى فيما يلي "المشارك"   المسم 

مركز اإلصابات و الحروق   أصر   على شرفي أن ي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات
 البليغة ببن عروس 

 .  أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مد ة خمس سنوات على القل 

 

، فترفق نسخة 1998لسنة    1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام المر عدد  

ة تــاريخ ذلــك أو اإلدالء بعالمــة  ح بدقــ  من مكتوب اإلعالم مؤش ر عليه من قبل الهيكــل يوضــ 

 البلوغ عند االقتضاء.(

 

ر بـ   ............................ في ........................ ..... حر 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى 

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  

 
إن ي الممضي أسفله )االسم 

..................................................................... ....................................................................................................................والل قب(.

 ..................... 

.................  ...................ممث ل الشركة المهني ة للمحامين

.............. ..................................................................................................... ....................................................................... 

ل بالهيئة الوطني ة تحت عدد   ..................... ............................................... . ...................المسج 

 ............................. ...........................................................................بتاريخ 

المعي ن محل  مخابرته بـ )العنوان الكامل(  

 ........................................................ .................................................................................... ......................................... 

ى فيما يلي "المشارك"   المسم 

ل مــن المحــامين المقتــرحين ة أعضــاء الفريــق المتــدخ  ي وكافــ  ، عنــد أصر   علــى شــرفي أنــ 

ال نوجــد فــي إحــدى حــاالت المنــع المنصــوص عليهــا بالمرســوم المــنظ م لمهنــة  ،ضــاءاالقت 

 المحاماة.

كما أصر   أن نا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصــوص عليهــا بــالفقرة الخيــرة مــن الفصــل 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض.  

 

ر بـ  ............................ في............................. حر 

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض

 
 

إن ي الممضي أسفله )االسم والل قب( 

.................... ............................................................................................. ...........................................................................................

. 

ممث ل الشركة المهني ة  

.......................................  ...............................................................................................................................للمحامين

 ................................................. 

ل بالهيئة الوطني ة تحت عدد   المسج 

 ................................................. ........................... بتاريخ...............................................................................................................

المعي ن محل  مخابرته بـ )العنوان الكامل(  

........................... ........................ ........................................................................................... ................................................. 

ى فيما يلي "المشارك"   المسم 

ة البيانات التي قد متها في هذا العرض بما في ة   أصر   على الش رف بصح  ذلك التجربة العام 
 و/ أو الخصوصي ة. 

ل مسؤولي تي القانوني ة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي لل جنة المكل فة  وأتحم 
 بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها من ي لمد ة تتجاوز عشرة أي ام. 

 

 

ر بـ   ............................ في ............................. حر 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عدد 
 

 التزامالمحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  
مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن  أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة 
 عروس

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية  
 

والل قب(   )االسم  أسفله  الممضي  إني 

المتدخل ………….............................................………….............................…………………………………… الفريق  بأن   ،  أقر  

ة كما أقر  بصحة    ، االقتضاءعند   ن من السي دات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم( بإنجاز المهم  والمتكو 

 كاف ة المعلومات الواردة بهذا العرض: 

 
 سم واللقب  اال

 
 الترسيم

 
 محل المخابرة

 

 إمضاء المحامي 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

ر بـ  ............................ في............................. حر 

 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 8ملحق عردد 
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أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو  التجربة العامة للمحامي المباشر
 للشركة المهنيّة للمحاماة  للمحامين المنتمين

 إلى تاريخ فتح العروض(   الترسيم )من تاريخ  
 

 

 االسم واللقب 

 
 

 

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 
 

 

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

 

 تاريخ الترسيم بقسم التعقيب )اليوم/ الشهر/ السنة( * 
 

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .تاريخا ثابتا للترسيمنسخة من شهادة الترسيم تعطي * 
 

ر بـ  ............................في............................. حر 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ملحق عردد 
و الدراسات  الشهائد العلميّة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة

 . والمقاالت والبحوث المتخّصصة
 ع ر الشهادة / الدورة/ المقال العلمي السنة

 العلميّة  الشهائد

  
 

1 
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2 

  
 

3 

 أنشطة الهياكل الدولية إطارالدورات التكوينية للمحامين في 

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

 المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين الدورات التكوينية و شهائد استكمال الخبرة 
 

  1 

  2 

  3 

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

  1 

  2 

  3 

  4 

 .يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية
 المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلّة العلميّة وسنة النشر.يقّدم المحامي 

ر بـ  ............................ في............................. حر 

 )إمضاء وختم المشارك(

   10ملحق عدد 
 

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

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج  
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في  
القطاع العام التي قام المحامي أو شركة  

 المحاماة بنيابتها 

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 
 إمضاء  وختم المترشح 

 

ر بـ  ............................ في............................. حر 

ة تكليرف  يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمرومي أو شرهادة حسرن إنهراء مهمرّ

 ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

 
 

 11ملحق عدد 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو  
مجمع المحامين المباشرين أو الشركة المهنيّة  

 1للمحاماة ، والهيكل عمررومي 
 
 

 : تعريف المهّمرة: الفصل األّول
 تتمث ل مهمة:  

الستاذ  
........................................................................ ..............................

..................... .................... 
 أو  
الشراكة(   اتفاقية  موضوع  المحامين  ع  )مجم 

....................................................................................... 
 أو 

 

1
 اإلنابات وخصوصيّاتها. يمكن إضافة فصول أخرى و لك حسب متطلّبات الملف أو 
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 ................... للمحاماة(  المهني ة  ......  )الشركة 
...................................................................................... 

ببن عروسطبق هذه االتفاقية في نيابة   البليغة  الحروق  و  اإلصابات  والقيام بجميع    مركز 
القضائي  الهيئات  وسائر  المحاكم  لدى  عنه)ها(  والدفاع  حقه)ها(  في  القانوني ة  ة اإلجراءات 

 .سواء في تونس أو كذلك خارجها عند االقتضاء

مخابرته   محل   بـ والمعين 
 ......................................................................................................

 ............... 

 التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد: :  2الفصل  

الصفقة   هذه  العمل و  للتشريعتخضع  بها  الجاري  العقد   .التراتيب  صاحب  يخضع  كما 
 .الجبائي والضمان االجتماعي ن الميداوأعوانه إلى التشريع الساري المفعول في 

 

 : 1: األتعرراب  3الفصل 

جملي ة  بصفة  أعاله  ل  الو  بالفصل  إليها  المشار  المهام   بخصوص  المحاماة  أتعاب  تضبط 
بالتجارة  المكلف  والوزير  العدل  وزير  عن  الصادر  المشترك  القرار  أحكام  طبق  جزافي ة 

الجبائية،   الطوابع  المكتبي ة ومعاليم  القضايا والمصاريف  نشر  تلك  والتي تشمل معاليم  دون 
 راج الحكام.المتعل قة باستخ 

 

قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية     2( 40)  أربعةقضية كحد أدنى و   (02)يتم تجميع  

 واحدة في صورة توفر الشروط التالية: 

القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو   •

 السبب أو المادة. 

بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو  القضايا أو الذون على العرائض   •

 سهولة معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

المحامي قد بذل    أن، إذا ما تبين له    مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسليمكن  
القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند    إليالعناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر  

وذلك بعد استكمال    له منحة تكميلية تقد ر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين 
الملحق مشروع  يتم  عرض  التقاضي.   أطوار  للمت   جميع  المختص ة  اللجنة  على  ابعة  مسبقا 

السقف  المنحة ضمن  هذه  تدخل  أن  على  العمومي  للطلب  العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة 
 المحد د للمحامي. 

 
 :  عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:4الفصل 

 

1
 .بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب

2
في إحدى  مكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي 

 ر التقاضي. اطوأ
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ا تأمين عن  تقديم عقد  اإلنابة  المحامي صاحب عقد  والمهنية،  يتعين على  المدنية  لمسؤولية 
 المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضي ة.   ساري

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى  
ذلك  في  بما  العقد  مدة  كامل  وانقضاء  بها  ُمتعَهَّد  قضية  بآخر  المتعل ق  بالحكم  اإلعالم  حين 

 تضى ملحق في الغرض عند االقتضاء.بمق  إضافتهاالسنة الرابعة والتي تم 
بالحكم آلخر قضي ة   يوم اإلعالم  بداية من  أسبوعين  انقضاء  إلى حين  التأمين  ويسري عقد 

د بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.   تعه 
بآخر   المتعل ق  بالحكم  اإلعالم  يوم  من  بداية  أسبوعان  بانقضاء  الغيا  التأمين  عقد  ويصبح 

 بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(. قضية يتعهد  
  مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس وإذا تم إعالم شركة التأمين المعني ة من قبل   

مع   الوصول  ومضمونة  معل لة  رسالة  بمقتضى  وذلك  أعاله  المذكور  الجل  انقضاء  قبل 
اإلعالم، بأن  المحامي أو شركة  اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا  

على   االعتراض  يتم  التعاقدي ة،  بالتزاماته)ها(  تف(  )لم  يف  لم  المعني)ة(   انقضاء المحاماة 
يسل مها   الغرض  في  بشهادة  إال   التأمين الغيا  عقد  يصبح  الحالة، ال  هذه  وفي  التأمين.  عقد 

 . مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس
 

  : االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :   5الفصل 
ولهذا  -أ ته.  لمهم  المحامي  إلنجاز  المالئمة  الظروف  بتوفير  العمومي  الهيكل  يلتزم 

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

المحا تسل م ممضى من  مقابل وصل  التكليف  ن مع رسالة  مي.  المحامي رفعها تضم 

وطلبات   الملف  تلخص معطيات  توضيحية  بمذكرة  وجوبا  الملف  ن  يضم  مركز كما 

 . اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروس

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

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

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

 العمومي. 

يمكن   -ث عروسل ال  ببن  البليغة  الحروق  و  اإلصابات  المالي ة    مركز  المعطيات  كشف 
أحكام   طبق  معه  المتعاقد  المحاماة  بشركة  أو  بالمحامي  المتعل قة  العلمي ة  والمؤيدات 

خ في  2014لسنة    764من المر عدد    15الفقرة الولى من الفصل   جانفي     28المؤر 
العمومية    2014 الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات  شروط  بضبط  المتعل ق 

 لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
 ة للمحاماة : : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهني  6الفصل 

  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي: 

صورة   - وفي  المستوجبة  القانوني ة  اإلجراءات  بجميع  والقيام  التكليف  رسالة  قبول 

من   ولحرمانه  النيابة  عقد  لفسخ  موجبا  نكوال  ذلك  يعتبر  المبرر  غير  الرفض 

كل   تنظمها  التي  اإلنابات  عقود  في  )  المشاركة  سنتين  لمد ة  العمومية  (  02الهياكل 
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من   الذي  تاريختحتسب  ة  المهم  بقبوله  عشرة   رفضه  تجاوزت  لمد ة  رد   دون  بقي 

 ( أيام عمل. 10)

المختص ة   اللجنة  إلى  الغرض  في  تقريرا  العمومي  المشتري  يقد م  الحالة  هذه  وفي 

المحاماة  أو شركة  المحامي  ن مقتر  حرمان  يتضم  المحامين  نيابة  لمتابعة ومراقبة 

وتعلم الهيئة  من المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن  

 الوطني ة للمحامين بذلك.  

أو   - المحاكم  أمام  له  نيابته  عند  العمومي  الهيكل  للدفاع عن مصالح  الالزمة  العناية  بذل 

 الهيئات القضائي ة.

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

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

دة.   الجهة المتعه 

حضور االجتماعات المخص صة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو   -

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

 ولهذا الغرض، 
الحروق  يتولى    و  اإلصابات  ببن عروسمركز  دعوته كتابيا سواء عن طريق    البليغة 

حي ز   وفي  انعقادها  قبل  وذلك  االجتماعات  هذه  لحضور  اإللكتروني  البريد  أو  الفاكس 
 زمني معقول. 

مقابل وصل تسل م، من مشروع    ،مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروستمكين   -

مركز اإلصابات و  العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء  

عروس ببن  البليغة  من    الحروق  عمل  أيام  أربعة  أقصاه  أجل  في  حولها  بمالحظات 

للمحامي   وإذن  محتواها  على  منه  ضمنية  موافقة  ذلك  فيعد   قبله،  من  تسلمها  تاريخ 

 إلجراءات التي يقتضيها القانونبمواصلة ا
 

 : طرق خالص صاحب العقد:  7الفصل
 يتم  خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية:

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد -

 يتولى الخالص: 
 . مركز اإلصابات و الحروق البليغة ببن عروسلاإلدارة المالي ة  -

 : شروط الخالص  8الفصل 
 : الحسابدفع قسط أّول على   1.8
د بها بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز    %10تسند نسبة    من أتعاب القضي ة المتعه 

 هذا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به.  للهيكل العمومي منح صاحب العقد
 تقديم مذكرة األتعاب: -2.8



26 

 

  البليغة ببن عروس  مركز اإلصابات و الحروقليتم  خالص صاحب العقد بناء على موافاته  
 بمذكرة خالص أتعاب. 

تسديد المستحقات -   3.8
1: 

تمكين   - عروسيتم   ببن  البليغة  الحروق  و  اإلصابات  في    مركز  شهادة  من  نسخة  من 

صندوق في  انخراطه  معاليم  وخالص  االجتماعي  الضمان  معاليم    الحيطة  خالص 

للمحامين بتأمين    والتقاعد  قيامه  و  الجبائي ة  وضعي ته  سالمة  يفيد  المدني ة  وما  مسؤوليته 

 . التعابوذلك وجوبا قبل خالص 

وأربعون   - خمس  أجل  في  الصفقة  لصاحب  الراجعة  المبالغ  بصرف  المر  إصدار  يتم  

 . مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم مذكرة التعاب( يوما من تاريخ إستالم 45)

وفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم   

 الذي يلي انتهاء الجل المذكورة أعاله، 

البليغة ببن عروستحمل على         أجر عدول التنفيذ وكذلك    مركز اإلصابات و الحروق 
 والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.أجرة عدول اإلشهاد 

ل    يتحم  عروسكما  ببن  البليغة  الحروق  و  اإلصابات  المتعل قة    مركز  التنقل  مصاريف 

التي حيث عي نت محل     باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات

لهذا   أو أعضاء شركة المحاماةمحامي  عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها ال  مخابرتهم

لعضاء كلم    30الغرض   أو  شخصي ا،  للمحامي،  والثابتة  الفعلي ة  التنقل  حاالت  حدود  في 

بالقرار  عليها  المنصوص  للتعريفة  طبقا  وذلك  اإلنابة  بملف   المتعه دين  المحاماة  شركة 

 .2016أفريل  22بالتجارة المؤرخ في   والوزير المكلفالمشترك بين وزير العدل 

ما   للخ   اقتضتوإذا  التنق ل  الملف   مصاريف  ضرورة  ل  بتحم  العمومي  الهيكل  يتكف ل  ارج، 

الذهاب  يومي  ذلك  في  بما  سواها  دون  ة  المهم  أي ام  حدود  في  حصري ا  واإلقامة  التنق ل 

 والرجوع. 

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

أ  على  مسبقة  وبصفة  وجوبا  يعرض  ملحق  مشروع  بالفصل  موضوع  المحدثة  اللجنة  نظار 

عدد    07 المر  عدد    764من  الفصل  عن  النظر  بصرف  المتعلق    03وذلك  العقد  هذا  من 

 بالتعاب. 

الهيكل   يتولى  المحاماة،  شركة  أو  المحامي  قبل  من  المصاريف  تسبقه  وفي صورة  أن ه  إال  
من   مسل مة  العمال  لهذه  مثبتة  فواتير  أساس  على  خالصها  القائمين  العمومي  المعنيين 

العمل   قاعدة  أساس  بالمهمة على  القيام  التثبت من  إثر  وذلك  بالعمال موضوع االسترجاع 
 المنجز. 

 

 : مّدة العقد :  9الفصل 
 

 

1
على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة  قبل اإلعالن عن المنافسة   العقد مشروع يكل العمومي التنصيص صلبهيمكن لل

 اللجوء إلى تجميع اإلنابات. 
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 .تضبط مّدة العقد برثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين
يتم تعيين محامي أو شركة    وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مد ة العقد ولم

للطلب  العليا  بالهيئة  المحدثة  والمراقبة  للمتابعة  المختص ة  اللجنة  قبل  من  للمحاماة  مهني ة 
إلى   العمومي وذلك  المهني ة  العناية  قواعد  وفق  القضايا  هذه  مواصلة  العقد  فيتولى صاحب 

 حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه والتصريح بالحكم. 

 تنفيذ العقد ::  10الفصل 
العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من الحوال   يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات 

بالفصل   المنصوص عليها  الصورة  اال في  المحامي  تغيير  العمومي  أو حدوث    11للهيكل 
 أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته. 

علي المحامي إعالم الهيكل العمومي بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة  و في هذه الصورة يجب  
 النيابة إلى أي محام أخر.

العقد(  )صاحب  المحامي  تخلي  صورة  في  عليها    و  المنصوص  الحاالت  بخالف 
قاهرة  11بالفصل   قوة  أو  طارئ  أمر  حدوث  اإلجراءات   أو  العمومي  الهيكل  يت خذ 
المرف  تعيين محام )ين( أخر  بهدف  المستوجبة العام عوضا عن ضمانا الستمرارية سير  ق 

ة تطبيقا للفصل   ن() المحامي المتخلي  . 2014لسنة   764من المر  5عن المهم 
الهيكل   يجب على  الخيرة  كما  الصورة  هذه  الولى من  في  المط ة  تطبيق  العمومي 

 الفصل السادس لهذا العقد.
 : العقد :فسخ  11الفصل 

 ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9لخيرة والفصل مع مراعاة مقتضيات الفقرة ا

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

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

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

أجل محد د ال يقل  عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا الجل،  

تطبيق المط ة و  فسخ العقد حروق البليغة ببن عروسمركز اإلصابات و اليمكن 

 الولى من الفصل السادس لهذا العقد.

لدى   - بإذا ثبت  البليغة  الحروق  و  اإلصابات  عروسبمركز  العقد   ن  إخالل صاحب 

في التقاضي أو  ن عروسبمركز اإلصابات و الحروق البليغة ب بالتزامه وإهدار حق 

الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في  ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة  

 .مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه

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

 

 : 21الفصل 
بفي صورة قرار   البليغة  الحروق  تغيير صاحب العقد دون    عروسن  بمركز اإلصابات و 

هذه   ففي  جارية،  زالت  ال  قضي ة  في   ، لذلك  ثابتة  واقعية  أو  قانوني ة  مبررات  وجود 
هذه   من  الثالث  الفصل  أحكام  طبق  تحتسب  التي  كاملة  أتعابه  وجوبا  له  الحالة،تصرف 
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خ في    2011لسنة    79من المرسوم عدد    40االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل     20المؤر 
 والمتعل ق بتنظيم مهنة المحاماة.  2011وت أ

 :الحفاظ على السرية 31الفصل 
يخضع الطرفان لكل االلتزامات   و   يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ

 العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية.

 :النزاهة 41الفصل 
العقد لحساب الطرف الول لألحكام يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا  

 .التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  :  فّض النزاعات:  51الفصل 
ل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا  في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبج 

بالغرض يتولى أوال   البليغة  الحروق  و  اإلصابات  الل جنة المحد ثة    ن عروسبمركز  مكاتبة 
( الفصل  عدد  7بمقتضى  المر  من  في    2014لسنة    764(  خ    2014جانفي     28مؤر 

وإجراءا شروط  بضبط  المحاكم المتعل ق  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  ت 
تسوية   القترا   سواها  دون  والتحكيمية  والتعديلية  والعسكرية  واإلدارية  القضائية  والهيئات 

 صلحي ة أو تقديم مقتر  أخر لفض الخالف. 
النزاع  لفض  الجلسة  لحضور  للمحامين  الوطني ة  الهيئة  ممث ل  دعوة  تتم   الحالة  هذه  وفي 

 لمعروض عليها بالحسنى.   ا

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف 
حرصا الكثر  للطرف  فيمكن  عن    ودي ا،  للدفاع  يراها  التي  القانونية  اإلجراءات  لمواصلة 

 حقوقه لدى المحكمة المختص ة. 
 

  : مصراريف التسجيل :  61الفصل 
 .أو شركة المحاماة التسجيل على المحاميتحمل مصاريف 

 :: صحة العقد71الفصل 
اإلصابات   لمركز  الرئيس المدير العام إمضائه من قبل ال يكون هذا العقد نافذا إال بعد       

 ن عروسب و الحروق البليغة ب
 

 : محّل المخرابرة:81الفصل 
عي ن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أن ه يمكن لحد الطرفين تغيير  

كذلك   أو  اآلخر  للطرف  بالبلوغ  اإلعالم  مع  الوصول  مضمونة  رسالة  بمقتضى  عن  ذلك 
 طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ. 

 

 ........ .......................... في ........................حررّرر بر......
 

 اإلمضرراءات   
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                                      المدير العام                          

 المحرررررررررامي 

ب  البليغة  الحروق  و  اإلصابات  عروسبمركز                                                                                       ن 
 أو

                                                                                                                                                                          
 جمع المحامين ت

                                                                  
 أو

                                                                                                                                                                                 
 شركةال

 

 
 


