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ل  الفصل  طلب العروضموضوع :األو 

، أو مجمع محامين للمحاماة مهنيةمحاٍم مباشر أو شركة  34يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار 
جميع القيام بوالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية نيابة من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل

والتحكيمية واإلدارية في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  القانونيّة جراءاتاإل
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المتعلقة باإلجراءات االدارية والمدنية  الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهوفق ما والتعديلية 
 .والعسكرية والتجارية والجبائية والجزائية والتحكيم

بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين الملحق لكراس الشروط ابة عقد الني يضبطو
 المتعاقدين.

 
 : شروط المشاركة 2الفصل 

 
 :في طلب العروض يمكن المشاركة

 
 لدى:في تاريخ صدور طلب العروض للمحامين المرسمين بجدول المحامين 

 سنوات( 5االستئناف )وتشمل المحامين الذين لم تتجاوز مدة ترسيمهم ب االستئناف 
 التعقيب 

 .للشركات المهنية للمحاماة
 

الذين تعّرضوا في إطار مجمع أو شركات مهنية للمحاماة  أوإما بصفة منفردة  ال تجوز مشاركة المحامين
لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة 

. ويندرج التثبّت من الوضعية ة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروضالمختصّ 
القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ضمن صالحيات اللّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة 

فرع الجهوي المختّص، عند المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس ال
 2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 
 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 
مكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب كما ال ي

الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي 
ها المحامي أو ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون في

خر على معنى آو اي مانع أ أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها
 من مرسوم المحاماة. 32الفصل 

 

 المشاركة كيفية:  3الفصل 
 إما : طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 بصفة منفردة، -
على أن يكون العضو المعين كرئيس  ع الجاري به العملضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشري -

 .للمجمع أو المفوض لتمثيله محام مرسم بجدول التعقيب

 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 
 

 :تتفرع إلى  قسطا 13 يتكّون طلب العروض من
 
 أقساط موجهة إلى:  05 -

مهم بقسم االستئناف خمس سنوات في المحامين المرسمين لدى االستئناف الذين لم تتجاوز مدة ترسي
 تاريخ صدور طلب العروض مفصلة كما يلي:
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 أقساط أخرى موجهة إلى:  08 -

عدد 
 القسط

عدد  الواليات
 المحامين

 محل المخابرة الترسيم االختصاص

1 

 إقليم
 تونس الكبرى

)يضم واليات تونس،اريانة، 
 منوبة، بن عروس(

1 
جميع أنواع 

 القضايا

 استئناف أقل 
 سنوات 5من  
 

 تونس الكبرى

2 

 إقليم الشمال
)يضم واليات باجة، بنزرت، 
جندوبة، الكاف، سليانة، 

 زغوان(

1 
جميع أنواع 

 القضايا
 استئناف أقل

 سنوات 5من  
 باجة

3 
 إقليم الوسط

)يضم واليات سوسة، نابل، 
 المنستير، المهدية، القيروان(

1 
جميع أنواع 

 القضايا
 استئناف أقل

 سنوات 5من  
 سوسة

4 
 1إقليم الجنوب 

ضم واليات صفاقس، سيدي )ي
 قفصة( بوزيد،القصرين،

1 
جميع أنواع 

 القضايا
 استئناف أقل

 سنوات 5من  
 صفاقس

5 

 2إقليم الجنوب 
)يضم واليات 

مدنين،قابس،توزر،قبلي، 
 تطاوين(

1 
جميع أنواع 

 القضايا
 استئناف أقل

 سنوات 5من  
 مدنين

عدد 
 القسط

 الترسيم االختصاص عدد المحامين ياتالوال
محل 
 المخابرة

1 
 كل واليات
 تونس الكبرى

 استئناف أكثر - ضمان اجتماعي/ إداري 3
 سنوات 5من 

تونس 
 جزائي 2 الكبرى
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لمحامين المرسمين لدى االستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم بقسم االستئناف خمس سنوات  أو ا

والشركات المهنية للمحاماة ومجمعات  المرسمين بقسم التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض 
المحاماة على أن يكون العضو المعين كرئيس للمجمع أو المفوض لتمثيله محام مرسم بجدول التعقيب 

 مفصلة كما يلي:،
 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية يرسل 

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف قبل  أيام على األقل 3الهيئة الوطنية للمحامين  إلى المنافسة إلى
 (./:avocat.org.tnhttps/)نشره على موقع الهيئة 

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

موقع واب  أومن موقع الهيئة الوطنية للمحامين  كراس الشروط كما يمكن سحب الموقع المذكور.

 تعقيب - شغلي/حوادث الشغل/عقل 1
 

2 
حلول محل/ األكرية السكنية 

والتجارية 
 /االستخالص/العقاري

2 

 1 باجة

 ميع أنواع القضاياج

 استئناف أكثر -
 سنوات 5من 

 تعقيب -
 

 باجة

 جندوبة 1 جندوبة

 الكاف 1 الكاف

 سليانة 1 سليانة

3 

 1 بنزرت

 جميع أنواع القضايا
 استئناف أكثر -

 سنوات 5من 
 تعقيب -

 بنزرت

 زغوان 1 زغوان

 نابل 1 نابل

4 
 

 
 سوسة

1 
 

 جميع أنواع القضايا

 تئناف أكثراس -
 سنوات 5من 

 تعقيب -
 

 سوسة

 المنستير 1 المنستير

 المهدية 1 المهدية

5 
 

 صفاقس

 
 
2 
 

 جميع أنواع القضايا
 

 استئناف أكثر -
 سنوات 5من 
 تعقيب -

 صفاقس

6 

 1 القيروان

 جميع أنواع القضايا
 

 استئناف أكثر -
 سنوات 5من 

 تعقيب -
 

 القيروان

 
 القصرين

 1 رينالقص

 سيدي بوزيد
 1 سيدي بوزيد

7 

 1 قابس
 جميع أنواع القضايا

 

 استئناف أكثر -
 سنوات 5من 

 تعقيب -
 

 قابس

 مدنين 1 مدنين

 تطاوين 1 تطاوين

8 
 

 1 قفصة

 جميع أنواع القضايا
 استئناف أكثر -

 سنوات 5من 

 تعقيب -

 قفصة

 توزر 1 توزر

 قبلي 1 قبلي

http://www.marchespublics.gov.tn/
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عند االقتضاء. وباإلضافة إلى ( www.cnrps.nat.tnلصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية )ل
 )إدارة النزاعاتة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيذلك، تسحب كراس الشروط مباشرة من 

 ، دون مقابل. زاوية نهج الهادي نويرة ونهج لينين تونس( بالمقر اإلداري  الكائن بالطابق الرابع  
 

 ضصلوحية العرو: 6الفصل 
من  ابتداء( ايوم 120) ايوم مائة وعشرونلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار
 دد لقبول العروض.محال األقصى للتاريخاليوم الموالي 

 
 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض :7الفصل 

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

 طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة 

واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال بالمالحظات 
( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني 05يتجاوز خمسة )

شار إليها للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في االستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط الم
المتعلّق  2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4بالفقرة الثانية من الفصل 

بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 
 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

المعطيات التكميليّة إلى المترشحين  االقتضاء، عند د والحيطة االجتماعيةالصندوق الوطني للتقاع يوّجه
( قبل 10الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

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

 
 المالية اتالضمان :8الفصل 
 .الصفقات العموميّة بتنظيمالتراتيب المتعلّقة  تقتضيهاالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 
 الطعن في كراس الشروط  :9الفصل 

عدد األمر لألحكام الواردة بيمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 
من نفس  07اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764
في  الالزمةت ومدعما بالمؤيدات خالالإلابتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه  األمر

( 5)إلى خمسة  لاألجعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)أجل أقصاه عشرة 
 ( أيام.10) ةعشربقبول العروض لالتي يحدد فيها أجل  الحاالتفي  أيام
لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة انسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توصّ  اللجنةتحيل  

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتااالجتماعية 
حتى البت نهائيا  اإلجراءاتها أن تأذن بتعليق قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض علي للجنةيمكن 

  .إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها
عمل من تاريخ  أيام  (10)قرارها في أجل أقصاه عشرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 

 واإليضاحات مرفقة بجميع الوثائق لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةاتوصلها بإجابة 
 .اإلجراءاتوفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق  ،المطلوبة

 
 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 
ن العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصل  من هذا الكّراس في  (11)يُضمَّ

ف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة: " ال يفتح طلب ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظر

http://www.cnrps.nat.tn/
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الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة إلنابة  ينمتعلق بتكليف محامٍ  4000/01/2023عددعروض 
 ." االجتماعية

والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد  توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية
البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي التابع مضمون الوصول أو عن طريق 

مقابل وصل إيداع. تسّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب  لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةل
ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في الدفتر الخاص بقبول العروض حسب تاريخ  ،الضبط المعيّن للغرض
 ى مختومة إلى موعد فتحها.وصولها ويجب أن تبق

 يقصى آليّا: 

 كّل عرض ورد بعد اآلجال.  -

 .(1)الملحق رقم  الملحقة بكراس الشروط كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد  -
 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض

 ا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.ذلك وثيقة التعهد طبقيجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في 
عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرض غير أنّه يمكن للجنة بالنسبة  1ويمثّل عدم تقديم الملحق رقم 

لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارضين المعنيين باستكمال وثائقهم في أجل معيّن. وتقصى العروض 
 ا طلب منها في اآلجال المضبوطة.التي لم تستكمل م

 

 

 

 

 

نة للعرض: 11الفصل  الوثائق المكو 
 التالية: ثائق الويجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية الوثائق

 ختم وإمضاء المشارك على كّل صفحة مع بيان التاريخ.و 5إلى  1تعمير المالحق من 

 العروض: تقييمفي  المعتمدة الفني ة الوثائق

فاي آخار الوثيقاة ماع بياان التااريخ  وختمهاا المضمنين بكراس الشروط وإمضاؤها 11إلى  6تعمير المالحق من 
 وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء.

لشاركة اأو المباشر أو مجمع المحاامين المباشارين  لمحاميمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين اإ
 من جهة ثانية مع بيان التاريخ. د والحيطة االجتماعيةالصندوق الوطني للتقاع اة من جهة، والمهنيّة للمحام
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 فتح الظروف: 12فصل ال

لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية  تحدث لدى
 ل اإلعالن عن طلب العروض.قبالمدير العام للصندوق  رئيسالبمقرر من 

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

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.

  المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب. كما ال ال يسمح للحاضرين

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.   يخوَّ

 .ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض 

وذلاك بفاتح الظارف  ريخ قباول العاروضيتّم الشروع في عمليّاة الفاتح طبقاا للتسلسال الزمناي لتاا -
 الخارجي للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتاوي علاى العارض الفنّاي واالقتصاار علاى التصاريح بوجاود الوثاائق المطلوباة  -

 دون تعدادها.

 ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  13الفصل 

عااروض أن يسااحبه بطلااب كتااابّي مقاباال وصاال تسااليم يقااّدم القااّدم ترّشااحه فااي طلااب يمكاان للمحااامي الااذي 
أو عن طريق البرياد ماع اإلعاالم باالبلو  فاي   الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةمباشرة إلى 

الصاندوق الاوطني من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبال  أيام( 10أجل أقصاه عشرة )
 .اعد والحيطة االجتماعيةللتق

 به. املزمى العارض بعين االعتبار في أعمال التقييم، ويبقالعرض ؤخذ يوبانقضاء هذا األجل، 
مطلب معلل للجنة تقديم المترّشح لغير أنّه يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور ب

افقة عليه. وفي صورة تراجع لمول 2014لسنة  764من األمر  07المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في اطار اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم 

( تحتسب، حسب 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كلّ من 
تاريخ حّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل الم

 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةعدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل 
 ( أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.10)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 تقييم العروض:14الفصل

مان هاذا الكاّراس، تقصاى اللجنااة  12ض مان قبال اللّجناة الخاّصاة المشااار إليهاا بالفصال بعاد فاتح العارو
 وجوبا :

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

 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -

تولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في العروض التي ي -
 إطار فردي أو مجّمع.

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم يقّدموا 
أيّام عمل من تاريخ  07وز المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجا
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الصندوق الوطني جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط 
حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال  للتقاعد والحيطة االجتماعية

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

: ئق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التاليكما يمكن أن ترسل الوثا
commission.avocats@cnrps.nat.tn  ن تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها أعلى

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

اساتبعادهم ال ياتّم إال مان قبال لجناة وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّة، فاإّن 
يتعلاق  2014جاانفي   28ماؤّرخ فاي  2014لسانة  764المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضاى األمار عادد 

بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنياباة  الهياكال العمومياة لادى المحااكم ، بعاد التثبّات بدقّاة فاي 
 764من األمر عدد  15طنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع الهيئة الو

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة 
 

 حدى المنهجيات التالية:إلوتتولّى هذه اللجنة عمليّة تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا 

 :ذو تكوين عامختيار محام اب المتعل قة : منهجي ة تقييم العروض1.14

في  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية ر الحصريّة التالية في صورة رغبةتعتمد المعايي -أ
 اختيار محام او شركة مهنية للمحاماة غير متخصصة

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

التجربااااة  العامااااة  للمحااااامي أو ألعضاااااء الشااااركة المهنيّااااة للمحااااامين  1
 ناف و/أو تعقيب(المرّسمين بالقسم المطلوب ) استئ

 نقطة 60

 نقطة 30 المؤهالت العلميّة للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 2

تجربااة المحااامي فااي نيابااة الهياكاال العموميّااة لاادى المحاااكم خااالل الااثالث  3
 سنوات األخيرة

 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 : إسناد األعداد: -ب

ي أو ألعضاء الشركة المهني ةة للمحةامين بالقسةم المطلةوب )اسةتئناف و/ التجربة العامة للمحام -

 نقطة(: 60أو تعقيب( )

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

في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب المشاركة للمرسمين في          
سنوات( في ذات القسط أو نفس طلب العروض تحتسب الخبرة العاّمة  5ئناف )أكثر من التعقيب واالست

 مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول. في القسم المرّسم فيهللمحامي المعني 

في القسم المعني إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسلّمة من الهيئة تبيّن تاريخ ترسيمه 
 )استئناف أو تعقيب(

 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤه الت العلمي ة للمحامي  -
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شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  الشهادة العلمي ة

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 10 5 العدد المسند

لمحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات التكوينيّة التي إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها ا
 تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة في  05تسند بصفة آلية  -
لتنسيق مع الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية با الستكمالإطار دورات التكوين المستمّر 

 (.10المعهد االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة قام بها محامي في إطار أنشطة 01تسند نقطة واحدة ) -
 (05الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط )

الصندوق الوطني للتقاعد حامي بقضايا في الخارج من قبل عندما يتعلّق األمر بتكليف م
، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي  والحيطة االجتماعية

للمحامين مدى إلمام المحامي قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة  دورات تكوينيّة
ها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمام

اللغة اإلنجليزية. ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء 
 المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.

رات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة إلثبات الشهائد العلميّة والمشاركة في هذه الدو

 لألصل من شهادة العلميّة وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  -

 نقاط( 10األخيرة )

خالل الثالث سنوات  نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي 05تسند بصفة آلية  -
 (.10األخيرة  ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل 
 العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

لة عل  نقطة 100من  60ى العدد الفني األدنى ال تقبل إال العروض المتحص 

 :ذو تكوين خاصختيار محام اب المتعل قة : منهجي ة تقييم العروض 42.1
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة تعتمد المعايير الحصريّة التالية في صورة رغبة  -أ

 .و شركة مهنية للمحاماة متخصصةأاختيار محام  في االجتماعية

ضرورة  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةجيّة إال في الحالة التي يرى فيها ال تنطبّق هذه المنه
ميدان معيّن ضمن قائمة المحامين الذين سيكلّفون بنيابته. وفي هذه الحالة يجب أن  وجود محامي متخّصص في

يس موضوعيّة إلى معيار التخصص على مقاي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةيؤسس لجوء 
 ووجيهة يثبتها واقعه وطبيعة نزاعاته.

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

التجرباااة  العاماااة  للمحاااامي أو ألعضااااء الشاااركة المهنيّاااة للمحاااامين  1
 المرّسمين بالقسم المطلوب ) استئناف و/أو تعقيب(

 نقطة 40
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 األعداد: : إسناد -ب

التجربةةة العامةةة للمحةةامي أو ألعضةةاء الشةةركة المهني ةةة للمحةةامين بالقسةةم المطلةةوب  -

 نقطة(: 40)استئناف و/ أو تعقيب( )

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب )تعقيب و/ أو استئناف(. 8تسند 

شاركة للمرسمين في في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب الم         
سنوات( في ذات القسط أو نفس طلب العروض تحتسب الخبرة العاّمة  5التعقيب واالستئناف )أكثر من 

 مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول. في القسم المرّسم فيهللمحامي المعني 

مة من الهيئة تبيّن تاريخ ترسيمه في القسم المعني إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسلّ 
 )استئناف أو تعقيب(

التجربةةة الخصوصةةي ة للمحةةامي أو ألعضةةاء الشةةركة المهني ةةة للمحةةامين فةةي االختصةةاص  -    

 خالل الخمسة سنوات األخيرة نقطة( 30المطلوب ) 

درته على معالجة إشكالياته وق تتمثّل الخبرة الخصوصية في إلمام المحامي باختصاص في ميدان معيّن
 القانونية. 

تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها فاي الميادان المطلاوب أو 
إلى تاريخ آخر أجل لتقديم  2018جانفي  01من  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية المشابه من قبل

 المبين في الجدول الموالي:  العروض وذلك على النحو
 

 

 ج. صيغ تقديم العي نات من المؤي دات:

. وبصفة عامة يتولى المحامي المشفوعة بنسخ من األحكام أو رسائل التكليفتعتمد عيّنة اإلنابات 
أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.وال يدخل ضمن احتساب التجربة 

هنيّاة للمحاامين التجربة  الخصوصيّة للمحامي أو ألعضاء الشاركة الم 2
 في االختصاص المطلوب 

 نقطة 30

المااااؤهالت العلميّااااة للمحااااامي و الدراسااااات والبحااااوث والمقاااااالت  2
 المتخّصصة

 نقطة 20

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خاالل الاثالث  3
 سنوات األخيرة

 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 
 01ما بين 
 05و

ما بين 
 10و 06

 إنابة

ما بين 
 15و 11

 إنابة

 16ما بين 
 إنابة 20و

 25و 21ما بين 
 إنابة

 إنابة 25أكثر من 

العدد المسند 
بعنوان المراجع 
 الخصوصية

05 10 15 20 25 30 
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 القضايا التي تّم رفضها شكال.

ة تحفااظ حمايااة ويكااون المحااامي ماادعو إلااى جمعهااا وتخزينهااا حسااب الساانوات وحسااب طبيعتهااا بطريقاا
ممغنطة أو ليزريّة أو كاذلك فاي وساائل حفاظ إلكترونيّاة تراعاى  المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص

فيها الّضمانات الفنيّاة الساتغاللها طباق مواصافات تاتالءم ماع التّجهيازات المساتعملة فاي المجاال وذلاك لتقاديمها 
 صلب عرضه.

 نقطة(: 20وين الستكمال الخبرة )والتك المؤه الت العلمي ة للمحامي  -

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  الشهادة العلمي ة

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 10 5 العدد المسند

 إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها المحامي

ة وأكاديميّة قام بنشرها المترّشح ( من النقاط بعنوان كل دراسة أو مقال أو بحث ذو صبغة علميّ 1تسند ) 

علميّااة أكاديميّااة يكااون موضااوعه)ا( متعلّقااا باالختصاااص المطلااوب ماان المحااامي  تأو مجااال شاارياتنب

 ( نقاط  .05ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمس). المترشح

  إلثبات الشهائد العلميّة والمشاركة في هذه الدورات، يقاّدم المحاامي المترشاح نساخة

 قة لألصل من شهادة العلميّة وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.مطاب

  إلثباات كاال دراسااة أو مقااال أو بحااث ذو صاابغة علميّااة وأكاديميّااة قااام بنشاارها يقااّدم

المحامي المترشح نسخة مان كال دراساة أو مقاال أو بحاث ماع ذكار عناوان المجلّاة 

 العلميّة وسنة النشر. 

 نقاط( 10الهياكل العمومي ة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة ) تجربة المحامي في نيابة -

نقااط لكاّل محاام تّمات إنابتاه مان قبال هيكال عماومي خاالل الاثالث سانوات  05تسند بصفة آلياة  -
 (.10األخيرة  ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

االتفاقياات المبرماة ماع الهيكال  إلثبات هذه اإلناباات يقاّدم المحاامي نساخا مان عقاود اإلناباات أو
 العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

لة على العدد الفني األدنى  يقصةى كةل عةرض نقطة و 100من  60ال تقبل إال العروض المتحص 
 ( نقطة بعنوان التجربة الخصوصي ة.0تحص ل على )

 
 

ة باختيار محام لم تتجاوز مد ة ترسيمه باالستئناف : منهجي ة تقييم العروض الخ 43.1  سنوات: 5اص 
في تعيين أكثر من محام يجب  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةفي صورة رغبة -أ

 :للمعايير الحصريّة التالية سنوات وفقا 5لم تتجاوز مد ة ترسيمه باالستئناف اختيار محام 

 قصى المسندالعدد األ معايير الفرز العدد

 نقطة 50 سنوات( 5التجربة  العامة  للمحامي ) مرّسم باالستئناف لمّدة  اقل من  1

 نقطة 30 المؤهالت العلميّة للمحامي  2

 ةنقط 20أو  نتجرباااة المحاااامي فاااي نياباااة الهياكااال العموميّاااة أو األشاااخاص الطبيعياااي 3
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 : إسناد األعداد: -ب

 نقطة(: 50سنوات( ) 5التجربة العامة للمحامي )مرس م باالستئناف لمد ة اقل من  -

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف. 10 تحذف

 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤه الت العلمي ة للمحامي  -

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  ة العلمي ةالشهاد

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 10 5 العدد المسند

إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات التكوينيّة التي 
 تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقااط لكاّل محاام شاارك فعلياا أو تاابع بنجااح دورة تكوينياة متخّصصاة فاي  05تسند بصافة آلياة  -
الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق ماع  الستكمالإطار دورات التكوين المستمّر 

 (.10المعهد االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

ناجحة في دورة تكوينيّة قاام بهاا محاامي فاي إطاار أنشاطة ( لكّل مشاركة 01تسند نقطة واحدة ) -
عندما يتعلّق األمار .  (05الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط )

بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّاة، يؤخاذ، باإلضاافة إلاى ذلاك، بعاين 
قاام بهاا محاامي فاي إطاار أنشاطة الهياكال  رعاي دورات تكوينيّاةاالعتبار ضمن هاذا المعياار الف

للمحامين مدى إلمام المحامي المترّشاح بلغاة المحكماة المنشاورة أمامهاا القضايّة أو اللغاة الدوليّة 
 .المتفّق عليها في العقد

إلثبااات الشااهائد العلميّااة والمشاااركة فااي هااذه الاادورات، يقااّدم المحااامي المترشااح نسااخة مطابقااة 

 صل من شهادة العلميّة وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.لأل

 

أو المعنةويين  نتجربة المحامي في نيابة الهياكةل العمومي ةة أو األشةخاص الطبيعيةي -

 نقطة( 20الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة )

 2020جاانفي  01امي التعهاد بهاا مان تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التاي سابق للمحا
 إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي: 

 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 
 10و 01ما بين 

 إنابات
 20و 11ما بين 

 إنابة
 30و 21ما بين 

 إنابة
 إنابة 30أكثر من 

العدد المسند 
 بعنوان المراجع

05 10 15 20 
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 مؤي دات:صيغ تقديم العي نات من ال -ج 

تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. 
وال تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة  وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة

 يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

جمعهااا وتخزينهااا حسااب الساانوات وحسااب طبيعتهااا بطريقااة تحفااظ حمايااة  ويكااون المحااامي ماادعو إلااى
المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كاذلك فاي وساائل حفاظ إلكترونيّاة تراعاى 
 فيها الّضمانات الفنيّاة الساتغاللها طباق مواصافات تاتالءم ماع التّجهيازات المساتعملة فاي المجاال وذلاك لتقاديمها

 ضمن عرضه.
 والتقييم: تحسير أعمال لجنة الف: 4.14
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 تتّم عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة على النّحو التّالي:

 علاى أسااس المعطياات الممضااة  هااوترتيبالعروض تقييم  التقييمتتولّى لجنة الفتح و

المدعوماة والمبيّنة بعرضه وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلاب العاروض 

 بالمؤيدات  وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.

  تضااّمن اللجنااة أعمالهااا بتقرياار لتقياايم العااروض ممضااي ماان قباال كافّااة أعضاااءها

 .بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته

   بعد االنتهاء من هذه األعمال  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةيتولى

نسااخ رقميااة( إضااافة إلااى  7ه تقرياار تقياايم العااروض )نسااخة أصااليّة ورقيّااة وتوجياا

أصول العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض ممضااة مان قبال 

إلى اللّجنة المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئاة العلياا  الرئيس المدير العام للصندوق

خ فتح العروض إلجاراء المراقباة يوما من تاري 20للطلب العمومي في أجل أقصاه 

 الالّزمة عليها. 

مكاان بااالتوازي مااع هااذا إرسااال الملااف كااامال علااى العنااوان اإللكترونااي التااالي يو

haicop@pm.gov.tn 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 15الفصل

 7حكام الفصل تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا أل
على شرعية اجراءات اللجوء  مراقبتها 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد 

وشفافيتها. وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها. وتتثبت من إلى المنافسة وترتيب العروض ومصداقيتها 
الحيطة االجتماعية لمقتضيات كراس مطابقة مقاييس التقييم المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و

 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء. الشروط 

اللجنة المذكورة قرار تعيين المحاامين إلاى الهيكال العماومي المعناي  توّجه األعمالوبعد االنتهاء من هذه 
 لتنفيذه.

 :د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق16الفصل 
وجوباا نتاائج الادعوة إلاى المنافساة واسام المتحصال اعد والحيطة االجتماعياة الصندوق الوطني للتقينشر 
ويوجه االقتضاء.عند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة  عقد اإلنابةعلى 
نتائج بكل المشاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه ال الهيئة الوطنيّة للمحامين ويتّم إعالم بقيةإلى  اإلعالنهذا 

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا وسيلة ماديّة أو الماديّة
اإلسااناد الصااادر عاان اللجنااة المختّصااة للمتابعااة والمراقبااة المحدثااة بالهيئااة العليااا  يمكاان الطعاان فااي قاارار

 2014جاانفي  28والمؤّرخ فاي  2014لسنة  764من األمر عدد  7للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 
 لمختّصة. لدى المحكمة ا

يجب على المحامي إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصاحب لهذا. ويمكن إضافة بنود 
الصندوق الوطني للتقاعاد يرى الطرفين أهميّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط 

 ب. دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاوالحيطة االجتماعية 
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان 

 انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
المشاركة يحرم من ختيارها نهائيا لإلنابة اإال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 

إعالمه بقبوله  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) كلّ  في عقود اإلنابات التي تنظمها
 ( أيام عمل.10)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
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تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وفي هذه الحالة يقّدم 

عة ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المختّصة لمتاب
 المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنيّة للمحامين بذلك. 

 

ام من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية إمضاء عقد النيابة وذلك في أجل سبعة أي يتولى
سناد عقد النيابة تتضمن البيانات والمعطيات إتاريخ تبليغ قرار اللجنة ويتعين عليه موافاة اللجنة ببطاقة 

 المنصوص عليها بالعقد.

 المالحق
 

 وثيقة التعه د:  1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

لف إجراءات التعيين ومراحل تصريح على الشرف بعدم التأثير في مخت: 3ملحق عدد 

ة   إنجاز المهم 
الصندوق الوطني للتقاعد تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 

 صاحب طلب العروضوالحيطة االجتماعية 
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائي ة : 5ملحق عدد 

اس الشروط 2المنصوص عليها بالفصل   من كر 

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

 المذكورة في العرض
ع(  التزام: 7ملحق عدد   المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة 
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية االجتماعية
أو المحامين المباشرين )في حالة  المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد 

اة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ شركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو مجمع( 
 فتح العروض(
ق فقط باختيار محام أو أعضاء الشركة المهني ة للمحامين في )يتعل  : 9ملحق عدد 

 االختصاص المطلوب( 
أو المحامين المباشرين      المباشر للمحامي الخصوصي ةلتجربة قائمة المراجع المبي نة ل

خالل الخمس سنوات  اةشركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو )في حالة مجمع( 
 فتح العروض(تاريخ قبل ) خيرةاأل

 سنوات(  5يتعل ق فقط باختيار محام لم تتجاوز مد ة ترسيمه باالستئناف ): 10ملحق عدد 

قائمة المراجع المبي نة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة أو األشخاص 
تاريخ  قبلأو المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة  ) نالطبيعيي
 عروض(فتح ال

الشهائد العلمي ة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة : 11ملحق عدد
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 و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخص صة.

لدى المحاكم خالل  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة: 12ملحق عدد 

 وتكوين متخصص( ) بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام الثالث سنوات األخيرة
المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 

 .اة ، والهيكل عمــوميلشركة المهني ة للمحاماأو 

 1 ملحق عدد
دالوثيقة      تعه 

 ح فيه عند االقتضاء.............................(ش) ذكر القسط المتر
 .......................................................1)االسم واللقب والصفة( إني الممضي أسفله -

 ..........................................................المتصرف باسم ولحساب:................ -

 .............لسنة................................ تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -
 (......................................................العنوان بالكامل ذكر)المعيّن محل مخابرته بـ -
 بصفتي : ......................................................................................... -

بإنابة طلب العروض المتعلّق ملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و
 المحامي:

  ملف طلب العروض. (1)
 .االلتزام مثّل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي:  أتعّهد

 تحفّظ.( قبول المهّمة المسندة لي دون 1 

األجرة مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 2
 المحّددة طبق بنود العقد.

 من ( أيام10عشرة ) موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 العقد. نص عليهيوفقا لما اإلعالم به   تاريخ

آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي (120)  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 4
 العروض.

قانوني. ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6
مسؤوليتي القانونية المترتبة عن العقد بصفة آلية وأتحمل فسخ فإنه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و

 ذلك.
 

تحويلها إلى وبموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةيدفع 
أو البريد:  البنكفتوح بحساب المال

عدد:  ....................................................................................... تحت
 (أو البريدية البنكية ذكر الهويّة.......................... )

 
 

                                                 

1
ه بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفل

 إدراج البيانات المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.
  

2
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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 ......................حرر بـ .................. في
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

  بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب

 
  2 حق عددمل

 
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

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

 تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.................................................
 رسيم في قسم التعقيب : اليوم/ الشهر/ السنة...................................................تاريخ الت 

 ......................................................................................... عنوان المقرّ 
انونيّة: موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات الق عنوان

........................................ 
 :.............................................................................................. لهاتفا

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

 الجبائي.................................................................................. المعّرفرقم 
 

 الصفة(.........................................االسم واللقب و)إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
 
 

 تقديم الوثيقة الخاّصة به. عضو جب على كّل يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة
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  3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

ة   في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهم 

 
 ...............................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 ....................................................................................................................... ...ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 

 ..........................................في  .............................ر بـ حرّ 

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ملحق عدد 
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 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروض

 
 

 إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب(

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

ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين........................................................................ 

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

المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت 

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

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل. االجتماعية

 

، فترفق نسخة من مكتوب 1998سنة ل 1875طبق أحكام األمر عدد  صندوق)وفي صورة القيام بإعالم ال

يوّضاح بدقّاة تااريخ ذلاك أو  الصاندوق الاوطني للتقاعاد والحيطاة االجتماعياةاإلعالم مؤّشر عليه من قبل 

 .اإلدالء بعالمة البلو  عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 5ملحق عدد 
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 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
اس الشروط 2الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها بالفصل   من كر 

 
 ...............................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب(.

 .................................... .....................................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

، عنااد المحااامين المقتاارحين أصااّرح علااى شاارفي أنّااي وكافّااة أعضاااء الفريااق المتاادّخل ماان

ال نوجااد فااي إحاادى حاااالت المنااع المنصااوص عليهااا بالمرسااوم الماانّظم لمهنااة  اإلقتضاااء،

 المحاماة.

كما أصّرح أنّنا ال نوجاد فاي إحادى الحااالت المنصاوص عليهاا باالفقرة األخيارة مان الفصال 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

  )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
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ة البيانات   تصريح على الشرف بصح 
 المذكورة في العرض

 
 

إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

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

ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين........................................................................ 

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

المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

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

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

  المسّمى فيما يلي "المشارك"

بيانات التي قّدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو أصّرح على الّشرف بصّحة ال
 الخصوصيّة.

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

  7عدد  ملحق
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ع(  التزام  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 
 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةأو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة 

 هيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديليةلدى المحاكم و سائر ال 
 

أقّر ……………………………………………….............................................…………)االسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

)ألتزم( بإنجاز  والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ، عند اإلقتضاء،الفريق المتدخل بأنّ 

 المعلومات الواردة بهذا العرض: كافّةكما أقّر بصحة هّمة الم

 
 قب اللو سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 
 المحامي  إمضاء

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 8عـدد  ملحق
 

للمحامين أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا
 اةشركة المهني ة للمحاملل المنتمين
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 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 

 
 

 قباللو االسم

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطني ة للمحامين  وتاريخه 

 

 

 تئناف )اليوم/ الشهر/ السنة( تاريخ الترسيم بقسم االس
 

 

 تاريخ الترسيم بقسم التعقيب )اليوم/ الشهر/ السنة( 
 

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم ترفق للملحق* 

  
حاااااااااااااااااااااّرر باااااااااااااااااااااـ............................. 

 .في...........................

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محام أو أعضاء الشركة المهني ة للمحامين في )يتعل ق فقط باختيار  9عـدد  ملحق
 االختصاص المطلوب( 

أو المحامين المباشرين  )في  المباشر للمحامي الخصوصي ةلتجربة قائمة المراجع المبي نة ل
  خيرةنوات األخالل الخمس س اةشركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو حالة مجمع( 
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 تاريخ فتح العروض( )قبل 
 

بداية  تاريخ
 المهّمة وانتهاء

 الطور
 

عدد 
 القضيّة

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

 أوالهيكل العمومي 
 الشخص الخاص

العدد 
 الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      10 

     

 
 

11 

     

 
 

12 

حاااااااااااااااااااااااّرر باااااااااااااااااااااااـ............................. 

 .في...........................

 )إمضاء وختم المشارك( 

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض 

 

 تسنوا 5محام لم تتجاوز مد ة ترسيمه باإلستئناف يتعل ق فقط باختيار :  10عـدد ملحق
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 نلتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة أو األشخاص الطبيعييقائمة المراجع المبي نة 

  أو المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة 

 (تاريخ فتح العروض قبل)

بداية  تاريخ
 المهّمة وانتهاء

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

الشخص  أوي الهيكل العموم
 الخاص

 العدد الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      10 

     

 
 

11 

     

 
 

12 

حاااااااااااااااااااااااّرر باااااااااااااااااااااااـ............................. 

 .في...........................

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. يمكن نسخ الجدول 

 

 

 الشهائد العلمي ة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة:  11عـدد  ملحق
 .و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخص صة
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 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلمي ة

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى  ئدالدورات التكوينية و شها
 للمحامين

 

  1 
  2 
  3 

 دان المطلوب أو المشابه(الدراسات والمقاالت والبحوث المتخص صة. ) ذكر المي

  1 
  2 
  3 
  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 يقد م المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية.

 نوان المجل ة العلمي ة وسنة النشر.يقد م المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر ع

 

)يتعل ق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك المحامي ذو تكوين  : 12عدد  ملحق
 متخص ص(

 
 سنوات األخيرة الثالثقائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومي ة لدى المحاكم خالل 
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النتائج المحق قة أو 
نتائج األعمال 

 المنجزة

 
 ز هذه األعمال تاريخ إنجا

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة 
م التي قام القطاع العاالناشطة في 

المحامي أو شركة المحاماة 
 بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 
 وختم المترشح إمضاء 

 
حّرر بـ............................. 

 في............................

ةة   يقد م المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهم 

 يكل العمومي.تكليف ممضاة من قبل اله

 
 
 
 
 

  :13عدد  ملحق

المباشر أو مجمع  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 اة لشركة المهني ة للمحاماأو المحامين المباشرين 

 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةو
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ل ـة:الفصل األو   : تعريف المهم 
 تتمثّل مهمة: 

 ...........................................................األستاذ ............................... 
 أو 
 .)مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة( .................................................. 
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةطبق هذه االتفاقية في نيابة 
س أو كذلك نسواء في تولدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  والدفاع عنه في حقه القانونيّة

 .خارجها عند االقتضاء
 تونس 1001شارع محمد الخامس  6والمعين محل مخابرته 

 ة بالعقد:قالمطب  والتراتيب التشريع :  2ل الفص 

وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع
 .االجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميدا

 

 : 1: األتعــاب 3الفصل 
بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة جزافيّة  تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها

طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم 
 المتعلّقة باستخراج األحكام.دون تلك نشر القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، 

 

قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة  2(40) بعةأرقضية كحد أدنى و (02)يتم تجميع 
 في صورة توفر الشروط التالية:

 بالقضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب 

 أو المادة.

  القضايا أو األذون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو

 تها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنهاسهولة معالج

ن المحامي قد بذل العناية الالزمة أ.(، إذا ما تبين له للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةيمكن 
لي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من إوحقق نتائج إيجابية بالنظر 

وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض  بين الطرفين قبله وإمضاء ملحق في الغرض
مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على  مشروع الملحق

 أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.
 

 : عقد تأمين عن المسؤولي ة المدني ة والمهني ة:4الفصل 
المفعول  لمسؤولية المدنية والمهنية، سارييتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة. 

                                                 

1
 .بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب

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

 ر التقاضي.اطوأ
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كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم 
ر قضية ُمتعَهَّد بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم بالحكم المتعلّق بآخ

 اضافتها بمقتضى ملحق في الغرض عند االقتضاء.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها 

 المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية يتعهد بها  ويصبح عقد

 المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
قبل انقضاء  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق اوإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  

لة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  أو بأية وسيلة األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسا
أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( 
بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين 

 لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.الصندوق االّ بشهادة في الغرض يسلّمها الغيا إ
 

  : االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  5الفصل 
بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق ايلتزم  -أ

فير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من لمهّمته. ولهذا الغرض، يتولى بصفة خاصة تو

المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

لوطني للتقاعد الصندوق االملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

 .والحيطة االجتماعية

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

 الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

لوطني الصندوق اعدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة  -ت

 .للتقاعد والحيطة االجتماعية

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات  اعيةلوطني للتقاعد والحيطة االجتملصندوق الال يمكن  -ث
العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعلّق بضبط شروط  2014جانفي   28مؤّرخ في ال2014لسنة  764عدد من األمر  15
لمحاكم والهيئات القضائية واإلدارية وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى ا

 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 
 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 

  
 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:

ورة الرفض غير قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي ص -

المشاركة في عقود اإلنابات التي المبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من 

رفضه بقبوله المهّمة الذي بقي  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

مشتري العمومي تقريرا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة وفي هذه الحالة يقّدم ال

نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات 

 العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنيّة للمحامين بذلك. 
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عند نيابته له  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق اصالح بذل العناية الالزمة للدفاع عن م -

 أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة.

لوطني للتقاعد الصندوق احضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -

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

 الجهة المتعّهدة.

لوطني للتقاعد الصندوق احضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

الصندوق أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة  والحيطة االجتماعية

 فيها. لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةا

دعوته كتابيا سواء عن طريق  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق اا الغرض، يتولى ولهذ
 ي لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.نالفاكس أو البريد اإللكترو

ل ، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبلوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق اتمكين  -

 لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق اإمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية 

 منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون

 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7لالفص
التحويل  عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية من طرفيتّم خالص صاحب العقد 

 (.1البنكي أو البريدي لحسابه المصّرح به بوثيقة التعهد )ملحق عدد 

 

 : شروط الخالص 8الفصل 
ل على الحساب  1.8  :دفع قسط أو 
صندوق للال يجوز ضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب ومن أتعاب الق %10تسند نسبة  
طلبا صريحا هذا القسط إال في صورة تقديمه  العقدمنح صاحب  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةا

 به. للتمتع
 األتعاب: تقديم مذكرة -2.8

 

خالص  مذكرةب االجتماعية لوطني للتقاعد والحيطةصندوق الليتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته 
 أتعاب.

 
 :1تسديد المستحقات-   3.8

من نسخة من شهادة في خالص معاليم  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةيتّم تمكين  -

وما يفيد سالمة  طة والتقاعد للمحامينيالح الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق

 وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.مسؤوليته المدنيّة تأمين وضعيّته الجبائيّة و قيامه ب

( يوما من 45يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون ) -

 .مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم األتعاب مذكرةتاريخ إستالم 

تداء من اليوم الذي يلي وجوبا بفوائض تأخير تحتسب اب العقدصاحب  وفي خالف ذلك يتمتع 

 ،األجل المذكورة أعالهانتهاء 
                                                 

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

 اللجوء إلى تجميع اإلنابات.
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أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةتحمل على       
 اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

اريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةكما يتحّمل  

عندما تتجاوز  التي حيث عيّنت محّل مخابرتهم مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات

في حدود حاالت التنقل كلم  30لهذا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةمسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

و ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة وذلك طبقا للتعريفة الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أ

أفريل  22بالتجارة المؤرخ في  والوزير المكلفالمنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل 

2016. 

 قتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامةاوإذا ما 

 حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع مشروع 

وذلك  764من األمر عدد  07ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 

 من هذا العقد المتعلق باألتعاب. 03النظر عن الفصل عدد بصرف 

لوطني صندوق االإالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى 
خالصها على أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  للتقاعد والحيطة االجتماعية

 سترجاع وذلك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.باألعمال موضوع اال
 

 : مد ة العقد : 9الفصل 
 

 تضبط مّدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.
اماة وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمح

فيتولى صاحب العقد  ،من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 والتصريح بالحكم.
 

 : تنفيذ العقد : 10الفصل 

تزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال للهيكل يجب على المحامي أن يل
أو حدوث أمر طارئ أو قوة  11العمومي تغيير المحامي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل 

 قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته.
كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة إلى أي  و في هذه الصورة يجب علي المحامي إعالم الهيكل العمومي بذلك

 محام أخر.
أو حدوث  11بخالف الحاالت المنصوص عليها بالفصل  و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد(

تعيين محام )ين( أخر  بهدف المستوجبةيتّخذ الهيكل العمومي اإلجراءات  أمر طارئ أو قوة قاهرة
من  5عن المهّمة تطبيقا للفصل  ن()ضا عن المحامي المتخليق العام عوضمانا الستمرارية سير المرف

 .2014لسنة  764األمر 
تطبيق المّطة في هذه الصورة األخيرة  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةصندوق االكما يجب على 

 األولى من الفصل السادس لهذا العقد.
 

 
 :العقد :فسخ 11الفصل 

 ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9الفصل مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة و
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 المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. وفاة -

لوطني للتقاعد صندوق االهذه الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

مونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في تنبيها بواسطة رسالة مض والحيطة االجتماعية

يمكن  ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د ال يقلّ أجل محدّ 

تطبيق المّطة األولى من الفصل و العقدفسخ  لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةل

 السادس لهذا العقد.

وإهدار بالتزامه  العقد إخالل صاحب الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةالصندوق لدى إذا ثبت  -

أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو  مباشرة هقيامفي التقاضي أو ثبت الصندوق حق 

 .نجازهإالعقد وإبرام  تمختلف إجراءا هدايا قصد التأثير في

اه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقص
 .الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

 
تغيير صاحب العقد دون  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةقرار في صورة :13الفصل 

ف له وجوبا وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة،تصر
من  40أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 
 :الحفاظ على السرية14الفصل 

خضع الطرفان لكل االلتزامات العامة المتعلقة يو فيذيكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التن
 بالمحافظة على السرية.

 :النزاهة15الفصل 
يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية 

 .والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  :  فض  النزاعات: 16الفصل 
ي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى ف

( من األمر 7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل ) أوال الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
ات تكليف المحامين المتعلّق بضبط شروط وإجراء 2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

دون  بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 سواها القتراح تسوية صلحيّة أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.

المعروض عليها  تتّم دعوة ممثّل الهيئة الوطنيّة للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع ،وفي هذه الحالة
 بالحسنى.  

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف وديّا، فيمكن 
مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة  للطرف األكثر حرصا

 المختّصة.
  : مصـاريف التسجيل : 17الفصل 

 .أو شركة المحاماة ل على المحاميتحمل مصاريف التسجي

 :العقدصحة : 18الفصل 
لصندوق الوطني للتقاعد والحيطة لالمدير العام  رئيسال ئه من قبلإمضا إال بعدا العقد نافذا كون هذيال 

 .االجتماعية

 : محل  المخـابرة:19الفصل 
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الطرفين تغيير ذلك عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد 
طريق إعالم بواسطة  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطرف اآلخر أو كذلك 

 فيذ.نعدل الت
 

ر بـ......... في ..................  حــر 
 

 اإلمضــاءات  
                  
    المحـــــــــامي       الرئيس المدير العام                     

                                                          الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية للصندوق 
            
 تجمع المحامينأو  

  أو                                                
 الشركة

 


