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 موضوع طلب العروض: الفصل األّول   
 الختيار: 17/2022يعتزم مصنع التبغ بالقيروان إصدار طلب عروض وطني عدد  

للمحاماة، من بين المرّسمين بجدول المحامين  مهنيةأو شركة  ينمباشر  ينمحام   (2عدد أثنين )  -
قانون  اختصاص ومحاميومنازعات إدارية //  قانون إداري  اختصاص )محامي لدى التعقيب

لدى  الدفاع عنهو  في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو مصنع التبغ بالقيروان  نيابةل جزائي(
 .الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهة وفق ما المحاكم وسائر الهيئات القضائي

م تتجاوز والذين ل االستئنافمنفردة من بين المرّسمين بجدول المحامين لدى مباشر بصفة  يمحام  -
ايا باستثناء القضمصنع التبغ بالقيروان  نيابةل ( سنوات05مدة خمس ) باالستئنافمدة ترسيمهم 

 .دينار آالف 07تتجاوز مبلغ النزاع في شأنها  العلى ان الجزائية واإلدارية 

 على النحو التالي : االختصاصحسب  ثالثة أقساطوذلك على 
 

 العدد الموضوع األقساط
    قانون إداري  اختصاص : 01القسط 

 ومنازعات إدارية
مرسم لدى التعقيب متخصص  يتكليف محام

 01 في القانون اإلداري والمنازعات اإلدارية.

مرسم لدى التعقيب متخصص  يتكليف محام قانون جزائي اختصاص : 02القسط 
 01 في القانون الجزائي.

مباشر بصفة  يمحام : 03القسط 
 منفردة

لم  والذي االستئنافلدى مرسم  يتكليف محام
 مدة خمس باالستئنافتتجاوز مدة ترسيمه 

 .( سنوات05)
01 

 

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين.ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات 
 

 شروط المشاركة : 2الفصل 
 يمكن المشاركة في طلب العروض:

 المرسمين بالتعقيب في تاريخ صدور طلب العروض. المباشرين للمحامين 

 .للشركات المهنية للمحاماة على أن تتضمن على محام مرسم بالتعقيب 
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  االستئنافبوالذين لم تتجاوز مدة ترسيمهم  االستئنافبالمرسمين  المباشرينللمحامين 
 .( سنوات05مدة خمس )

ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محّلى 
بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى 

 .1بول العروضلق
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب 
الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي 

حامي أو يكون فيها الم ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي
أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها أو أي مانع اخر على معنى 

 من مرسوم المحاماة. 32الفصل 
 

 كيفية المشاركة : 3الفصل 
 يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض 

  منفردا 

  الجاري به العمل.ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع 
 

 توزيع طلب العروض إلى حصص : 4الفصل 
 

الة هم في ح الذينو  الترسيم بجدول المحامينمحددين حسب  ثالثة أقساطيتكّون طلب العروض من 
 .2مباشرة

 . مرسم لدى التعقيب قانون إداري ومنازعات إدارية اختصاص القسط األول :
 .لدى التعقيبمرسم قانون جزائي  اختصاص القسط الثاني :
 االستئنافبوالذي لم تتجاوز مدة ترسيمه  االستئنافلدى مرسم  منفردةمحام مباشر بصفة  قسط ثالث :
 .( سنوات05مدة خمس )

                                                 

لفرز المحدثة ا)لجنة الفتح و  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1
ع الهيئة بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق م لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، 

 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  من األمر 16الفصل  ألحكامالوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
ة يالمتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديل 2014

 .والتحكيمية

2
 اكم.وجوبا إسناد لمحام مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهياكل العمومي لدى المحيتم  
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 :سحب ملف طلب العروض : 5الفصل 
 

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

  المذكور.
 

عند االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، من موقع الهيئة الوطنية للمحامين  كراس الشروط كما يمكن سحب
 المنصورة القيروان بدون مقابل. 106تسحب كراس الشروط مباشرة من مصنع التبغ بالقيروان ص .ب 

 
 

 صلوحية العروض: 6الفصل           
( ابتداء من اليوم يوما 120يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة مائة وعشرون يوما )

 للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. الموالي
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:: 7الفصل 
( أيام من تاريخ نشر اإلعالن 10يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة )

 عن طلب العروض. 
ت المتصلة ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحا

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

فقرة لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالأو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في االستمارة اإللكترونية 
المتعّلق بضبط  2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الثانية من الفصل 

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

وط ، عند االقتضاء، المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشر مصنع التبغ بالقيروان يوّجه
تقديم العروض لقبل آخر أجل أيام ( 10قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

 على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.
 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 الضمانات المالية : :8الفصل 
 يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات العمومّية.

 
 :الطعن في كراس الشروط :9الفصل 

د لألحكام الواردة باألمر عديمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 
 الغرض في مطلب بتقديم من نفس األمر 07اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2014لسنة  764

من  ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة  الالزمةومدعما بالمؤيدات  تاالختالالمفصل يبين فيه  مرفقا بتقرير
التي يحدد فيها  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة  األجلعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنتاريخ 

 ( أيام.10) ةعشر بأجل قبول العروض 
لمعني بطريقة ا مصنع التبغ بالقيرواننسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  

 .تعطي تاريخا ثابتا
البت نهائيا  حتى اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 . ذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرهاإ
 

عمل من تاريخ توصلها  أيام  ( 10)قرارها في أجل أقصاه عشرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 
ع قرار المطلوبة وفي غياب ذلك يرف واإليضاحاتمرفقة بجميع الوثائق  مصنع التبغ بالقيروانبإجابة 
 .اإلجراءاتتعليق 

  
 طريقة تقديم العروض : 10الفصل 

 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
  

من هذا الكّراس في ظرفين  (11)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل 
منفصـــــــــلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالخ خارجي يختم ويكتب عليه البارة: ط ال يفتح طلب عروض 

 .طبالقيروانمتعلق بتكليف محامين إلنابة مصنع التبغ  2022/ 17 عدد
ه الظروف المحتويــــة على العروض الفنيــــة والوثــــائق اإلداريــــة وجميع المؤيــــدات عن طريق البريــــد  توجــــّ

مضـــمون الوصـــول أو عن طريق البريد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إلى مكتب الضـــبط التابع لمصـــنع التبغ 
 بالقيروان مقابل وصل إيداع. 

تســــــّجل الظروف عند تســــــّلمها في مكتب الضــــــبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تســــــّجل في الدفتر 
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 اص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.الخ
 يقصى آلّيا: 

 كّل عرض ورد بعد اآلجال. *
 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد. *

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
 بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر 

 .العروضكآخر اجل لقبول  صباحا،على الساعة العاشرة  2022 أكتوبر 20تم تحديد يوم 
 

 

 الوثائق المكّونة للعرض:  11الفصل

 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية: 

 

 

عند فتح العروض موجب اإلقصاء العرض التعهد(  )وثيقة 1 عدديمثّل عدم تقديم الملحق  مالحظة:

كمال رض أو العارضين المعنيين باستاأنّه يمكن للجنة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العغير 

 وثائقهم في أجل معيّن. وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة.

 :فتح الظروف الفنّية: 12الفصل 
 ديرملجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من  مصنع التبغ بالقيروانتحدث لدى 

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

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

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة  الفنيّة  الوثائق

المضــــــمنين بكراس الشــــــروط وإمضــــــاؤها وختمها في آخر الوثيقة مع  11إلى  6تعمير المالحق من 
 .االقتضاءبيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند 

ة الشــــركة المهنّية للمحاماأو المباشــــر  لمحاميامضــــاء وختم مشــــروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين ا
 من جهة، ومصنع التبغ بالقيروان من جهة ثانية مع بيان التاريخ.
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 قبل اإلعالن عن طلب العروض. مصنع التبغ بالقيروان
 2022أكتوبر  20يوم  المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنيةوتعقد جلسة فتح الظروف الخارجية والظروف 

 -المنصورة –على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر مصنع التبغ بالقيروان الكائن بشارع بيت الحكمة 
ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي و جلسة علنية هذه الوتكون  .القيروان

ل لهم طلب تمكينهم من   تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها. سبب من األسباب. كما ال يخوَّ
 ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض.و 

  يتّم الشـــــــــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســـــــــــلســـــــــــل الزمني لتاريخ قبول العروض وذلك بفتح الظرف
 بة.الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلو 

  فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصــــار على التصــــريح بوجود الوثائق المطلوبة دون
 تعدادها.

 

 :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات :13الفصل 
حه في طلب عروض أن يســـــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصـــــل تســـــليم، يقّدم  يمكن للمحامي الذي قّدم ترشـــــّ

( 10أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصـــــاه عشـــــرة ) بالقيروان مصـــــنع التبغمباشـــــرة إلى 
 بالقيروان.مصنع التبغ يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل 

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.
لعرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح للجنة غير أّنه ال يمكن سحب ذلك ا

  بهدف الموافقة عليه.                                                              2014لسنة  764من األمر  07المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المشاركة في طلبات وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 

( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) العروض التي تنظمها كل
على  م الرّد من طرفهعدتاريخ الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 

( أيام 10)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  مصنع التبغ بالقيروانإعالمه بقبوله النهائي من قبل 
 عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.

                                      تقييم العروض :14الفصل 
 من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل        

 تقصى اللجنة وجوبا :
  العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها
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 .للتقييم الفني

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

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

ة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشــــاركين الذين لم يقّدموا  يمكن، عند االقتضــــاء، للجنة الخاصــــّ
أّيام عمل من تاريخ  07في أجل ال يتجاوز المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم 

تبغ مصـــــــــنع الجلســـــــــة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد الســـــــــريع أو بإيداعها مباشـــــــــرة بمكتب ضـــــــــبط 
حتى ال تقصــى عروضــهم بشــرط احترام مبدأ المســاواة بين المشــاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير  بالقيروان

 في محتواها.
على ان  mtk.tn@mtk.tn التاليكما يمكن أن ترســـــــــــــــل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان 

تودع األصــول، الحقا، بمكتب الضــبط او ارســالها عن طريق البريد الســريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ 
 اإلرسال االلكتروني.

ـــــحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة وبخصوص ال ـــ ـــ ـــ مـ
يتعلق 2014 جانفي 28مؤّرخ في  2014لســـــــــــــنة  764المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضـــــــــــــى األمر عدد 

دّقة في ب بضـــــــــــــبط شـــــــــــــروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم، بعد التثّبت
من األمر عدد  15وضــــعّياتهم المهنية بالتنســــيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضــــيات الفصــــل 

 .2014 جانفي 28مؤّرخ في  2014لسنة  764
 وتتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالية:

    قانون إداري إختصاص ) خاصمنهجّية تقييم العروض المتعّلقة بإختيار محام ذو تكوين : 141. 
 :(قانون جزائي //ومنازعات إدارية 

 

 :معايير الفرز -أ
 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
مين لدى  التجربة العامة للمحامي 1 أو ألعضـــــــــــاء الشـــــــــــركة المهنّية للمحامين المرســـــــــــّ

 التعقيب 
 نقطة 40

 نقطة 30 قانون ال)للمحامي أو ألعضـــــاء الشـــــركة المهنّية للمحامين في  التجربة الخصـــــوصـــــّية 2

mailto:التالي%20mtk.tn@mtk.tn
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 : إسناد األعداد: -ب
 ( 40التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين لدى التعقيب :)نقطة 

 .تعقيببال نقاط بعنوان كل سنة ترسيم 8تسند 
يه مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إل التعقيبتحتسب الخبرة العاّمة للمحامي المعني في 

 في الجدول.
 إلثبات التجرية العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في التعقيب.

  للمحامين في االختصاص المطلوب التجربة الخصوصّية للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية
 نقطة( خالل الخمسة سنوات األخيرة 30) 

 تتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمام المحامي باختصاص وقدرته على معالجة إشكالياته القانونية. 
تسـند األعداد بخصـوص هذا المعيار حسـب عدد اإلنابات التي سـبق للمحامي التعهد بها في الميدان المطلوب 

تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك إلى  2017 جانفي 01ابه من قبل مصــــــــــنع التبغ بالقيروان منأو المشــــــــــ
 على النحو المبين في الجدول الموالي: 

 

 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: :-ج
تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف المشفوعة بنسخ من األحكام. وبصفة عامة يتولى المحامي 

ة وال يدخل ضمن احتساب التجرب أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 جزائي(ال قانون / ال/ إداريةوالمنازعات  اإلداري 
 نقطة 20 والبحوث والمقاالت المتخّصصة والدراساتالمؤهالت العلمّية للمحامي  3
ة 4 لــدى المحــاكم خالل الثالث ســــــــــــــنوات  تجربــة المحــامي في نيــابــة الهيــاكــل العموميــّ

 األخيرة
 نقطة 10

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

  05و 01ما بين  

 إنابات
 10و 06ما بين 

 إنابة 
 15و 11ما بين 

 إنابة 
 20و 16ما بين 

 إنابة 
  25و 21ما بين 

 إنابة 

 25أكثر من 

 إنابة  

المســـند بعنوان العدد 
 30 25 20 15 10 05 المراجع الخصوصية
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 القضايا التي تّم رفضها شكال.
ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســــــــــب الســــــــــنوات وحســــــــــب طبيعتها بطريقة تحف  حماية 
ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وســــائل حف  إلكترونّية تراعى  المعطيات الشــــخصــــّية والســــّ

مانات الفنيّ  ة الســــتغاللها طبق مواصــــفات تتالءم مع الّتجهيزات المســــتعملة في المجال وذلك لتقديمها فيها الضــــّ
 صلب عرضه.

 ( 20المؤّهالت العلمّية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة :)نقطة 

 شهادة الدكتوراه في القانون  شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة الماجستير الشهادة العلمّية

 10 5 العدد المسند

 إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي
( من النقاط بعنوان كل دراسة أو مقال أو بحخ ذو صبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشرها المترّشح 1تسند ) 

ري إدا قانون  )علمّية أكاديمّية يكون موضــــــــوعه)ا( متعّلقا باالختصــــــــاص المطلوب  تبشــــــــريات أو مجال
( 05) ويبلغ ســــــقف النقاط بهذا العنوان خمسمن المحامي المترشــــــح.  ومنازعات إدارية // قانون جزائي(

 نقاط.

  إلثبات الشــــهائد العلمّية والمشــــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــــح نســــخة مطابقة لألصــــل
 من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

 ات كل دراســــة أو مقال أو بحخ ذو صــــبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشــــرها يقّدم المحامي المترشــــح إلثب
 نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحخ مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر.                                         

  10ل الثال  ســـــــــنوات األخيرة )تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خال 
 نقاط(

نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث ســـــــنوات  05تســـــــند بصـــــــفة آلية 
 (.10سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) األخيرة ويبلغ

إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نســـــــــــــــخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل 
 العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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يقصى كل عرض نقطة و  100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 
 ( نقطة بعنوان التجربة الخصوصّية.0تحّصل على )

 

 :سنوات 5ترسيمه باالستئناف لم تتجاوز مدة باختيار محام  لخاصةمنهجّية تقييم العروض ا: 142:
 :معايير الفرز -أ

 

 : إسناد األعداد: -ب
  نقطة(: 50) سنوات( 5)مرسم باالستئناف لمدة أقل من التجربة العامة للمحامي 

 كل سنة ترسيم بقسم االستئناف. بعنواننقاط  10تحذف  
   ( 30المؤّهالت العلمّية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة :)نقطة 

 شهادة الدكتوراه في القانون  شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة الماجستير الشهادة العلمّية

 10 5 العدد المسند

ل عليها المحامي ية األعداد بحســـب عدد الدورات التكويني تســـند إضـــافة إلى الشـــهادات العلمّية التي تحصـــّ
 التي تلقاها أو شارك فيها على النحو التالي :

   نقاط لكل محام شـــارك فعليا أو تابع بنجاو دورة تكوينيية متخصـــصـــة في  05بصـــفة الية تســـند
 الخبرة المهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنســيق مع إطار دورات التكوين المســتمر إلســتكمال

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

  ( لكل مشــــاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في إطار أنشــــطة 01تســــند نقطة واحدة )

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50  سنوات( 5)مرسم باالستئناف لمدة أقل من التجربة العامة للمحامي  1
 نقطة 30 المؤهالت العلمّية للمحامي  2
أو األشــــــــــــــخاص الطبعيين أو المعنويين تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية  4

 . األخيرة ( الثالث سنوات لخال)الخواص لدى المحاكم 
 نقطة 20

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
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 .3(05خمسة نقاط ) الهياكل الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان

إلثبات الشــــهائد العلمّية والمشــــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــــح نســــخة مطابقة لألصــــل من 
 شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

  لدى  الخواصأو المعنويين األشــخاص الطبيعيين  أوالعمومّية تجربة المحامي في نيابة الهياكل
 نقاط( 20نوات األخيرة )سالمحاكم خالل الثال  

جانفي  01األعداد بخصــــــــوص هذا المعيار حســــــــب عدد اإلنابات التي ســــــــبق للمحامي التعهد بها من تســــــــند 
 وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي: إلى تاريخ أخر اجل لتقديم العروض  2019

 
 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: -ج 

تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة 
كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم 
 احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســــــــــب الســــــــــنوات وحســــــــــب طبيعتها بطريقة تحف  حماية 
ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وســــائل حف ة تراعى   إلكترونيّ المعطيات الشــــخصــــّية والســــّ

مانات الفنّية الســــتغاللها طبق مواصــــفات تتالءم مع الّتجهيزات المســــتعملة في المجال وذلك لتقديمها  فيها الضــــّ
 ضمن عرضه.

 
 سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:: 143:

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:
                                                 

3
الفرعي  رعندما يتعلق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومية، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن هذا المعيا 

أمامها القضية أو اللغة دورات تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين مدى إلمام المحامي المترشح بلغة المحكمة المنشورة 

 المتفق عليها في العقد.

 
 إنابة  30أكثر من  إنابة  30 21ما بين  إنابة  20و 11ما بين  إنابات 10و 01ما بين 

العدد المســـــــــند بعنوان 
 20 15 10 05 المراجع 



14 

 

 

  الفتح والتقييم تقييم العروض وترتيبها على أســـــاس المعطيات الممضـــــاة والمبّينة بعرضـــــه وبقية تتوّلى لجنة
المالحق المنصــــــــــــوص عليها بملف طلب العروض المدعومة بالمؤيدات وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة 

 بكّراس الشروط.
 م ومؤشـــر ا بأســـمائهم وصـــفتهتضـــّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضـــي من قبل كاّفة أعضـــاءه

 على كافة صفحاته.

   بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم العروض )نســــخة أصــــلّية  مصــــنع التبغ بالقيروانيتولى
نســـــــخ رقمية( إضـــــــافة إلى أصـــــــول العروض ويكون مصـــــــحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض  7ورقّية و

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للط نمدير مصــنع التبغ بالقيرواممضــاة من قبل  لب إلى الّلجنة المختصــّ
من تــاريخ فتح العروض إلجراء المراقبــة الاّلزمــة عليهــا. ويمكن  يومــا 20العمومي في أجــل أقصــــــــــــــــاه 

 icop@pm.gov.tnhaبالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني التالي 

 

 :: تعيين المحامي أو شركة محاماة15الفصل
 7لفصل العمومي طبقا ألحكام ا بالهيئة العليا للطلب تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة

 اءاترجإ ّعيةرشلى ـــــــــمراقبتها ع 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر 
 .طهاولشر  لةبولمقا لصبغةا نم كدتتّأو شفافيتها.و قيتهااصدمو وترتيب العروض  لمنافسةا لىا اللجوء

 وطرلشا سارّك تلمقتضيامصنع التبغ بالقيروان  قبل نـــــــم المعتمدة ييمــــــــالتق اييسمقمطابقة  نم بتتتّثو
 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء. 

ه غ مصـــــــــــــــنع التباللجنــة المــذكورة قرار تعيين المحــامي )ين( إلى  وبعــد االنتهــاء من هــذه األعمــال، توجــّ
 المعني لتنفيذه. بالقيروان
 :د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق16الفصل 
على لوحة  ابةعقد اإلنوجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على  مصنع التبغ بالقيروانينشر 

ئة الهيإلى  اإلعالنويوجه هذا  االقتضـــــــــــــــاء.عند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالنات
المشـــــــــــــــاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل وســـــــــــــــيلة مادّية أو  الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقية

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا المادّية
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا اإلســـــــــناد الصـــــــــادر عن ا يمكن الطعن في قرار للجنة المختصـــــــــّ

 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  7للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 

mailto:haicop@pm.gov.tn
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 لدى المحكمة المختّصة. 
يجب على المحامي إمضـــــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصـــــاحب لهذا. ويمكن إضـــــافة 

 بغ بالقيروانمصـنع التنود يرى الطرفين أهمّيتها وضـرورة توضـيحها وذلك حسـب مقتضـيات وواقع نشـاط ب
 دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 

وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان 
 اإلذن بذلك.انطالق المهّمة بمجرد تسلم 

لمشاركة ايحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهاإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 
إعالمه بقبوله  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ام عمل.( أي10)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
راقبة تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة وم مصنع التبغ بالقيروانوفي هذه الحالة يقّدم 

نيابة المحامين يتضّمن مقترو حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات العروض. 
 ين بذلك. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحام

 للجنةا قرار تبليغ يخرتا نم مياأ سبعة جلا فيذلك و   لنيابةا عقد امضاءمصنع التبغ بالقيروان  يتولى
 .بالعقد المنصوص المعطياتو  تاناــــلبيا نضمـــتت د النيابةــــعق دناــــسا ببطاقة نةــــللجا وافاةم عليهن عيـــيتو
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 ــقـــالحــــمــــال
 

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

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

ب طل صاحبمصنع التبغ بالقيروان تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
 العروض

قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

 العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة : 6ملحق عدد 
عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة : 7ملحق عدد 

 
و ا

 
القيروان مصنع التبغ بالتزام المحامي )المنفرد( ا

دارّية والتعديلية  لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واال 
و المباشر  لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد 

 
ة )من اشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمين للا

لى تاريخ فتح العروض( تاريخ  الترسيم ا 

عضاء الشركة المهنّية للمحامين في  ي)يتعّلق فقط باختيار محام: 9ملحق عدد 
 
و ا

 
 داري اإل القانون )ا

  جزائي(القانون // ال والمنازعات إدارية
و المباشر  للمحامي الخصوصّيةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل

 
 ركة المهنّيةشللمحامين المنتمين للا

  اةللمحام
 
لى تاريخ فتح العروض( 2017جانفي 1)من  خيرةخالل الخمس سنوات اال  ا 
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 سنوات(  5لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف  ي)يتعّلق فقط باختيار محام:  9مكرر  ملحق عدد 
و لتجربة قائمة المراجع المبّينة ل

 
شخاص الطبيعيين ا

 
و اال

 
المحامي في نيابة الهياكل العمومية ا
خيرة )من 

 
لى تاريخ فتح  2019جانفي 1المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات اال ا 

 العروض(
الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة والدراسات : 10ملحق عدد 

 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.
 الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات قائمة تجربة المحامي في نيابة : 11ملحق عدد 

خيرة ) بالنسبة تكوين متخصص                         
 
 (2و1القسط عدد  اال

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 12ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
ة المهنّية لشركاا

 .التبغ بالقيروان للمحاماة ومصنع

 
 
 

 1ملحق عدد 
 وثيقة التعّهد

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

 ...............................................................(.........4الصفة)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -
 .................................................................................لحساب:..م المــــتــــــصرف باســـ -
 ........................... .......لسنة.......المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: ....................... -
 ..............................................................ذكرالعنوان بالكامل(...........)المعيّن محل مخابرته بـ -
 .......................................................................................بصفتي : ......................... -

بإنابة المحامي )يحدده طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  5اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 الهيكل العمومي( :

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

 عقد النيابة.( 3) 

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

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

                                                 

4
في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج البارة طإني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(ط دون إدراج البيانات  

 المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.
 
 

                                                                                                         .يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء5
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 ق بنود العقد.األجرة المحّددة طبمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
به  تاريخ اإلعالم منسنوات  03 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3

 العقد.نص عليه يوفقا لما 
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي (120) مدة بقاء على شروط هذا التعهداإل( 4
ورة ثبوت صفي قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ل )أو أّنالست أنني شهد أ( 6

 القانونية المترتبة عن ذلك.العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي فسخ فإنه يتم  ،ذلك خالف
أو البريد:  البنكو بفتو حساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ  مصنع التبغ بالقيروانيدفع 
 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية.... )...................................تحت عدد: ...................... .........

 ........................................ فيحرر بـ 
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

  بخط اليد البارة ط صالح للمشاركة في طلب العروضط(مشارك ال )يكتب

 
  2ملحق عدد

 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 
 

 شركة المحـاماة ................................................................. إسمواللقب أو  االسم
 تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.................................................

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

 موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة: ........................................ عنوان
 ......................................................................................... :.....لهاتفا

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

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

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
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 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
 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة

 
 

 ...............................................................................................................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 عطايا أو 

 .الصفقة لفائدتي هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 لدى مصنع التبغ بالقيروانتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل 
 

 
 

 ................................................................................................................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"

 مصنع التبغ بالقيروان أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

من مكتوب ، فترفأ نسووخة 1998لسوونة  1875)وفي صووورة القيام بالع م الهيكل طبأ أحكام األمر عدد 

 اإلع م مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بع مة البلوغ عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 ...............................................................................................................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"

وجد نأصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين، عند اإلقتضاء، ال 

 في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

كما أصوووووّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصووووووص عليها بالفقرة األخيرة من الفصووووول الثاني من 

 كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 ( ضاء وختم المشارك)إم
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 6ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
 المذكورة في العرض

 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عدد 

 التزام المحامي )المنفرد( 
 مصنع التبغ بالقيروانأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

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

 افّةككما أقّر بصحة )ألتزم( بالنجاز المهّمة  والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ، عند اإلقتضاء،المتدخل

 المعلومات الواردة بهذا العرض:

 

 قب  اللو   سماال

 

 الترسيم

 

 المخابرة  محل
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8ملحق عـدد

 

 اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمين للأو المباشر  لتجربة العامة للمحاميا
 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 

 
 

 قباللو االسم

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

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

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم * نسخة من شهادة
 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 9ملحق عـدد 

 
 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين في  يمحاميتعّلق فقط باختيار 

 القانون الجزائي()القانون اإلداري والمنازعات إدارية // 
خالل  ةاشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمين للأو المباشر  للمحامي الخصوصّيةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل

 إلى تاريخ فتح العروض( 2017جانفي 1)من  خيرةالخمس سنوات األ

 

 الطور مهّمةال  بداية وانتهاء  تاريخ
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

أوالشخص  الهيكل العمومي  
 الخاص

العدد  
 الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 
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11 

     

 
 

12 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 
 

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترو التنصيص عليه بالعرض 
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 مكرر  9ملحق عـدد 

 
 سنوات( 5)يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف 

لخواص االمحامي في نيابة الهياكل العمومية أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتجربة قائمة المراجع المبّينة ل
 إلى تاريخ فتح العروض( 2019جانفي 1لدى المحاكم خالل الثال  سنوات األخيرة )من 
 

 مهّمةال  بداية وانتهاء  تاريخ
 

 الطور
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

أوالشخص  الهيكل العمومي  
 الخاص

العدد  
 الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      10 

     

 
 

11 

     

 
 

12 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 
 

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترو التنصيص عليه بالعرض 
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  10ملحق عـدد 

ت والدراسات والمقاال العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة الشهائد
 .والبحو  المتخّصصة

 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

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 للمحامين ئدالدورات التكوينية و شها
 

  1 
  2 

  3 

 الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة. ) ذكر الميدان المطلوب أو المشابه(
  1 

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 .يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية 
 .يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحخ مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر 
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 (2و 1: القسط  متخّصص)يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين  11عدد  ملحق

 
 الثالثقائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 

 سنوات األخيرة
 

 
النتائج المحقّقة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
المحامي أو شركة م التي قام القطاع العا

 المحاماة بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 
 وختم المترشح إمضاء 

 

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

 

 

 

  يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة
 تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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 12ملحق عدد 

أو الشركة المهنّية للمحاماة، عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر 
 6مصنع التبغ بالقيروانو 

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
  
 أو
 .......................................... ..)الشركة المهنيّة للمحاماة( ....................... 

 والدفاع عنه حقه في القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بوطبأ هذه االتفاقية في نيابة مصنع التبغ بالقيروان 
 .س أو كذلك خارجها عند االقتضاءنسواء في تولدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 العنوان كام (والمعين محل مخابرته ب )ذكر 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

التشريع وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع

 .االجتماعي نالجبائي والضما نالساري المفعول في الميدا
 

: األتعــاب 3الفصل 
7
 : 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع ه بصفة جمليّة جزافيّة طبأ 
أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا 

 راج األحكام.والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، دون تلك المتعلّقة باستخ
 

(04قضية كحد أدنى وأربعة ) (02)يتم تجميع 
8
قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة  

 توفر الشروط التالية:

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

 المادة.

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

 معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

                                                 
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.                                           6

7
 .لمتعلّق باألتعاببجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل ا

8
                                                                                                                       ضي.ر التقااطوفي إحدى أمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي 
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ما تبين له ان المحامي قد بذل العناية ال زمة وحقأ نتائج إيجابية بالنظر  بالقيروان إذايمكن لمصنع االتبغ 
لغرض قبله وإمضاء ملحأ في ا الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من

بين الطرفين وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع الملحأ مسبقا على اللجنة 
المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف 

 المحّدد للمحامي.
 

 : مسؤولّية المدنّية والمهنّيةعقد تأمين عن ال :4الفصل 
يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية، ساري المفعول 

 في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة. 
م اإلع كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين 

بالحكم المتعلّأ بآخر قضية ُمتعَهَّد بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم اضافتها 
 بمقتضى ملحأ في الغرض عند االقتضاء.

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلع م بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها المحامي 
 محاماة المعني)ة(.أو شركة ال

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

وإذا تم إع م شركة التأمين المعنيّة من قبل مصنع التبغ بالقيروان   قبل انقضاء األجل المذكور أع ه  
قتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا وذلك بم

ثابتا لهذا اإلع م، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم 
رض الغيا إالّ بشهادة في الغ االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين

 بالقيروان.يسلّمها مصنع التبغ 
 

  : مصنع التبغ بالقيروان: االلتزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 
 

بتوفير الظروف الم ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا الغرض، مصنع التبغ بالقيروان يلتزم  (1

يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع 

رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية 

 بالقيروان.لتبغ تلخص معطيات الملف وطلبات مصنع ا

الهيكل تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو  (2

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

 .وانمصنع التبغ بالقيرعدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة  (3

مصنع التبغ بالقيروان كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو ال يمكن ل (4

لسنة  764عدد من األمر  15بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي   28مؤّرخ في ال2014

  .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 اماة :: االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمح 6الفصل 

  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض غير  -

تي المشاركة في عقود اإلنابات الولحرمانه من المبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
رفضه بقبوله المهّمة الذي بقي  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

مراقبة تقريرا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة و  مصنع التبغ بالقيروانوفي هذه الحالة يقّدم 
نيابة المحامين يتضّمن مقترو حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات 

 العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 
ئات عند نيابته له أمام المحاكم أو الهي التبغ بالقيروانمصنع بذل العناية ال زمة للدفاع عن مصالح  -

 القضائيّة.

ان مصنع التبغ بالقيروحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإع م  -

 كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلع ن عنها من الجهة المتعّهدة.

و أ مصنع التبغ بالقيروانالمخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات حضور االجتماعات  -

 فيها. مصنع التبغ بالقيروانبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهذا الغرض،
لحضور ي نكتابيا سواء عن طريأ الفاكس أو البريد اإللكترو بالقيروان دعوتهالتبغ  يتولى مصنع 

 هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
تمكين مصنع التبغ بالقيروان مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي  -

حولها في أجل أقصاه أربعة  بالقيروان بم حظاترأيه فيها. وفي صورة عدم إبداء مصنع التبغ 

بله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي أيام عمل من تاريخ تسلمها من ق

 بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 

 : طرق خالص صاحب العقد:  7الفصل
 . تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد يتّم خ ص صاحب العقد عن طريأ

 

 : شروط الخالص 8الفصل 

 
 :دفع قسط أّول على الحساب  1.8

غ مصنع التبلال يجوز من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و %10تسند نسبة  
 به. طلبا صريحا للتمتعهذا القسط إال في صورة تقديمه  العقدمنح صاحب  بالقيروان

 
 األتعاب: تقديم مذكرة -2.8

 خ ص أتعاب. مذكرةيتّم خ ص صاحب العقد بناء على موافاته لمصنع التبغ بالقيروان ب
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 :9تسديد المستحقات-   3.8

يتّم تمكين مصنع التبغ بالقيروان من نسخة من شهادة في خ ص معاليم الضمان االجتماعي  -

الحبطة والتقاعد للمحامين وما يفيد س مة وضعيّته الجبائيّة  وخ ص معاليم انخراطه في صندوق

 قبل خ ص االتعاب.وذلك وجوبا مسؤوليته المدنيّة و قيامه بتأمين 

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

 مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم. األتعاب مذكرةمن تاريخ إست م 

وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء  العقدصاحب  وفي خ ف ذلك يتمتع 

 ،المذكورة أع ه األجل

تحمل على مصنع التبغ بالقيروان أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول اإلشهاد والخبراء       
 ومصاريف الترسيم بالدارة الملكية العقارية.

كما يتحّمل مصنع التبغ بالقيروان مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى  

أو خارج مراكز الواليات التي حيث عيّنت محّل مخابرتهم عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها 

لفعليّة والثابتة للمحامي، في حدود حاالت التنقل اكلم  30لهذا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةالمحامي 

شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة وذلك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بالقرار 

 .2016أفريل  22المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في 

تنقّل بتحّمل مصاريف البالقيروان  مصنع التبغوإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل 

 واإلقامة 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  07دثة بالفصل ملحأ يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المح

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

وان مصنع التبغ بالقيرإالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى 
القائمين باألعمال موضوع االسترجاع خ صها على أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين 
 وذلك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.

 

 : مّدة العقد : 9الفصل 
 

 العقد بـث ثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.ة تضبط مد
مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة  وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء

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

 م.والتصريح بالحك
 
 
 
 
 
 

                                                 

9
للجوء على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة االعقد قبل اإلعالن عن المنافسة  مشروع التنصيص صلب بالقيروانمصنع التبغ ليمكن 

 ت.                                              إلى تجميع اإلنابا
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 : تنفيذ العقد : 10الفصل 

 

صنع التبغ مليجب على المحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث أمر طارئ أو قوة  11تغيير المحامي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل بالقيروان 

 التزاماته.قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ 
بة بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة النيامصنع التبغ بالقيروان و في هذه الصورة يجب علي المحامي إع م 

 إلى أي محام أخر.
أو  11و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد( بخ ف الحاالت المنصوص عليها بالفصل 

بهدف تعيين محام  اإلجراءات المستوجبةمصنع التبغ بالقيروان حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة يتّخذ 
)ين( أخر ضمانا الستمرارية سير المرفأ العام عوضا عن المحامي المتخلي)ن( عن المهّمة تطبيقا 
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في هذه الصورة األخيرة تطبيأ المّطة األولى من الفصل  مصنع التبغ بالقيروانكما يجب على 
 د.السادس لهذا العق

 
 :العقد :فسخ 11الفصل 

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

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

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

 يقلّ  د التنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 القيروان لمصنع التبغ بيمكن  ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

 تطبيأ المّطة األولى من الفصل السادس لهذا العقد.العقد وفسخ 

ضي وإهدار حأ المصنع في التقابالتزامه  العقد إخ ل صاحبلدى مصنع التبغ بالقيروان إذا ثبت  -

ختلف م مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في هقيامأو ثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تإجراءا

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من 
 .بغ يالقيروانتمصنع القبل 

 

في صورة قرار مصنع التبغ بالقيروان تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو  :13الفصل 
تسب تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تح في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، واقعية ثابتة لذلك ،

لسنة  79من المرسوم عدد  40طبأ أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عم  بأحكام الفصل 
 والمتعلّأ بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011

 :الحفاظ على السرية14الفصل 

مة ويخضع الطرفان لكل االلتزامات العا كتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذي
 المتعلقة بالمحافظة على السرية.

 :النزاهة15الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية 
  .وتضارب المصالحوالترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد 
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  :  فّض النزاعات: 16الفصل 
في حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى 

 2014لسنة  764عدد من األمر  (7أوال مصنع التبغ بالقيروان مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل )
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014 جانفي  28مؤّرخ في 

تسوية صلحّية  دون سواها القتراو لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 أو تقديم مقترو أخر لفض الخالف.

وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها 
 بالحسنى.  

ديّا، دون فصل الخ ف و مصنع التبغ بالقيروانوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 
للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها  فيمكن للطرف األكثر حرص

 المختّصة.
 

  : مصـاريف التسجيل : 17الفصل 
 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو شركة المحاماة.

 :العقدصحة : 18الفصل 
 .مصنع التبغ بالقيروانل اإلدارة العامة ئه من قبلإمضا إال بعدا العقد نافذا كون هذيال 

 

 : محّل المخـابرة:19الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أع ه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى 

 يذ.فنطريأ إع م بواسطة عدل الت نعرسالة مضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي              بالقيروانمصنع التبغ   

 أو                                                                                          
 تجمع المحامين                                                                                   

 أو                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


