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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

للمحاماة،  مهنيةمحاٍم مباشر أو شركة  )ذكر العدد(يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
)ذكر اسم الهيكل نيابة ل خبراء ) عند اإلقتضاء( و /وأ من بين المرّسمين بجدول المحامين،

 )ها(في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو  العمومي .............................(
 ام التشريعيةـاألحك تقتضيهوفق ما  ( ةالتعديليّ  وأ) التحكيمّية لدى الهيئات  )ها(والدفاع عنه

 . الجاري بها العمل

 الخبراء المزمع إنتدابهم فيما يلي:المحامين أو/ و تكليف  /تتمثل مهّمة 

والمرافعات الشفاهية التي يقتضيها  وصياغة التقارير األعمال الكتابيةءات و ااإلجر القيام بكافة  -
والتي حددتها هيئة   .............................()ذكر اسم الهيكل العمومي   الدفاع عن
 المتعّهد بها ة/ التعديلي ةالتحكيمي القضّيةموضوع  المتعهدة بالقضية الهيئة التعديلّية /التحكيم

  .) ذكر الهيئة التحكيمية / التعديلّية...........................(
صدور قرار  إلى غاية مرحلة القضيةذات  المتفرعة عنو العرضية إنجاز كاّفة األعمال  -

 في الغرض. / تعديلي تحكيمي
 ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.

 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 يمكن المشاركة في طلب العروض:
في الخانة  (X))يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات من خال ل وضع عالمة 

 المخّصصة للخيار المناسب     من بين الخيارات المقترحة أو اإلحتفاظ بالفرضية المناسبة(
 

 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:  

 االستئناف 

 

 أو/ و )اختيار إحدى الفرضيّتين(
 
 التعقيب 
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 في تاريخ صدور طلب العروض
 أو/و

 للشركات المهنية للمحاماة

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

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
ع المنصوص عليها بالتشريع كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المن

والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة 
المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو 

قبل أّي دعوى ضّد جهة تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد 
 من مرسوم المحاماة. 32او اي مانع اخر على معنى الفصل  تعمل لديها

 

 : كيفية المشاركة 3الفصل 
في إطار اتفاقية الشراكة بصفة فردية أو  يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض

 ضمن شركة مهنية للمحاماة. أو  2
 توزيع طلب العروض إلى حصص : 4الفصل 

    يتكّون طلب العروض من:
 (X))يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات: قسط وحيد أو عّدة أقساط. كما يضع عالمة 

 في الخانة المخّصصة للخيار المناسب     من بين الخيارات المقترحة(
                                                 

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

نما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و  بالهيئة العليا  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينا 
من  16الفصل  ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل المتعّلق بضب 2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر ط شروط وا 
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 

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

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

 العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
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 :موّجه إلى جميع 1قسط وحيد

  :المحامين المرسمين لدى 

 ( سنوات 5االستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس ) 

  أو

 ( سنوات5تجاوز مدة ترسيمهم خمس )ت لم   االستئناف الذين
 التعقيب 

 في تاريخ صدور طلب العروض
 و

 الشركات المهنية للمحاماة
 

 أو
 . 2عّدة أقساط )يحّدد عددها الهيكل العمومي(

 ، أن يكون التقسيم حسب:سبيل الذكرعلى في هذه الحالة، يمكن،  :1مالحظة 
 تعقيب(. -الترسيم بجدول المحامين )استئناف 

 من محامين أو خبراء اإلختصاص 
 يراه الهيكل العمومي مالئما( .. موضوعي  معيار آخر(. 

 :: سحب ملف طلب العروض 5الفصل 
 إلىيرسل الهيكل العمومي نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة 

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

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

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

                                                 

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

2
 بين محام واحد أو شركة مهنية للمحاماة والهيكل العمومي المعني.صفقة  يتم إبرام عقد  

http://www.marchespublics.gov.tn/
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موقع واب )ذكر الهيكل العمومي المعني ......................( عند االقتضاء. وباإلضافة 
تسحب كراس الشروط مباشرة من )الهيكل العمومي المعني وعنوانه واإلدارة أو إلى ذلك، 

 المصلحة المعنية بتسليم كراس الشروط ..........................( بدون مقابل.
 

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

 من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. ابتداءا
 

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

 اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس 

التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض  ( أيام قبل05خمسة )الشروط في أجل ال يتجاوز 
روني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في االستمارة وذلك عبر البريد اإللكت

 764عدد من األمر  4اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
جراءات تكليف المحامين  2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  المتعّلق بضبط شروط وا 

محاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية بنيابة الهياكل العمومية لدى ال
 .والتحكيمية

المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس  الهيكل العمومي، عند االقتضاء، يوّجه
( قبل انتهاء أجل 10الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

على أال تمس هذه المعطيات التكميلية  تقديم العروضلآخر أجل تقديم العروض قبل 
 بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.

 

 الطعن في كراس الشروط : :8الفصل 
لألحكام الواردة يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 

 من نفس األمر 07صل اللجنة المحدثة بالفيتظلم لدى  أن 2014لسنة  764باألمر عدد 
 الالزمةت ومدعما بالمؤيدات االخالالبتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 
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 األجلعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة 
 ( أيام.10) ةعشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة 

العمومي المعني بطريقة  الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  
 .تعطي تاريخا ثابتا

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

من  أيام عمل (10)قرارها في أجل أقصــــــــاه عشــــــــرة  مراقبة ومتابعة نيابة المحامين لجنةتتخذ 
المطلوبة وفي  واإليضــــــــــــــاحاتالعمومي مرفقة بجميع الوثائق  الهيكلتاريخ توصــــــــــــــلها ب جابة 

 .اإلجراءاتغياب ذلك يرفع قرار تعليق 
 طريقة تقديم العروض:  9الفصل 

 يتكون العرض من:

 عرض فني. -

 عرض مالي. -

ويكون هذا الظرف   10العرض الفني: يتضــمن الوثائق المنصــوص عليها بالفصــل عدد  ◄
 وجوبا مغلقا.

ويكون هذا الظرف  10المنصــــــــوص عليها بالفصــــــــل عدد  الوثائق العرض المالي: يحتوي ◄
 وجوبا مغلقا. 

ويدرج هذين الظرفين في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة "طلب عروض عدد... 
 ... ال يفتح قبل يوم......".[موضوع طلب العروض] ب...متعلق 

ُيضمَّن العرض الفّني والمالي الوثائق اإلدارية و يتضّمن الّظرف الخارجي إلى جانب العرضين 
من هذا الكّراس في  (10)والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصـــــــــــــــل  والمالي الفني

يكتب عليه عبارة: " ال يفتح  ظرفين منفصـــــــــــــــلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي
( إلنـــــابـــــة )ذكر الهيكـــــل )ين.. لســـــــــــــــنـــــة .... متعلق بتكليف محـــــامٍ طلـــــب عروض عـــــدد..



7 

 

 العمومي............................(".
بريد الســــــــريع أو تســــــــّلم توّجه الظروف عن طريق البريد مضــــــــمون الوصــــــــول أو عن طريق ال

لتـــــــابع لــــــــــــــــــــــــــــــ )ذكر الهيكـــــــل العمومـي  مبـــــــاشـــــــــــــــرة إلى مكتـــــــب الضـــــــــــــــبط المركزي ا
 .................................( مقابل وصل إيداع. 

ثانية تسّجل في تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة 
ها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد الدفتر الخاص بقبول العروض حســـــــــــــب تاريخ وصـــــــــــــول

 فتحها.
 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.
للنماذج الملحقة بكراس يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا 

 الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

 الوثائق المكّونة للعرض::  10الفصل
 التالية: ثائق الو يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 

 اإلداريّةلوثائق ا
خر الوثيقة مع  4إلى  1و تعمير المالحق من  من كراس الشروط ختم وإمضاء المشارك على كّل صفحة

 
وإمضاؤها في ا

 بيان التاريخ.

 الّظرف المتضّمن للوثائق الفنيّة
 

 العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

خر الوثيقة مع بيان التاريخ تمهاخو وإمضاؤها 10إلى  5تعمير المالحق من  1
 
 .وتقديم المؤيدات المطلوبة في ا

و لكل عضو لفريق  2
 
 المحامين المتدّخلينالسيرة الذاتّية للمحامي ا

خرى حسب طبيعة الطلبات وخصوصّيتها 3
 
 وثائق ا
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 الظرف المتضّمن للوثائق الماليّة
 العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

خر الوثيقة المدرجة بالملحق عدد  وثيقة الّتعّهد 1
 
 مع بيان التاريخ. 11إمضاء المشارك وختمه في ا

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي 2
و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميامضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين ا 3

 
و المباشر ا

 
لشركة اا

 اة من جهة، و)ذكر الهيكل العمومي ......................( من جهة ثانية مع بيان التاريخ.المهنّية للمحام

تعميرها من قبل العارض بهدف  توجبوثيقة التعّهد أو المالحق المسعدم تقديم  يمثّل مالحظة:
  .موجبا إلقصاء العرض اعتمادها للتقييم الفني

 فتح الظروف:: 11الفصل 
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس 

 العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض. الهيكل
المحّددْين بنص  في المكانو  أخر أجل لتقديم العروض وتعقد جلسة فتح العروض في تاريخ

المحتوية على الوثائق اإلدارية إعالن الدعوة إلى المنافسة لفتح الظروف الخارجية والظروف 
 .والمالّية والفنية

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.
  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضــــــــــهم أو  من األســــــــــباب. كما ال يخوَّ
 إدخال أّي إضافات عليها. 

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

وذلك بفتح  لتســــــلســــــل الزمني لتاريخ قبول العروضيتّم الشــــــروع في عملّية الفتح طبقا ل -
 الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصـــــــــــار على التصـــــــــــريح بوجود الوثائق  -
 المطلوبة دون تعدادها.

تصــــــــريح بوجود الوثائق واالقتصــــــــار على ال الماليفتح الظرف المحتوي على العرض  -
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 .وبمبلغ العرض المطلوبة دون تعدادها

أن تدعو كتابّيا المشاركين  وتقييمهايمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف 
المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال  يقّدموا المؤيداتالذين لم 
أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو ب يداعها  07يتجاوز 
 بشرط حتى ال تقصى عروضهم بمكتب ضبط الهيكل العمومي المعني بطلب العروضمباشرة 

 .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها أالو بين المشاركين المساواةمبدأ  احترام

بريـــــــد االلكتروني بـــــــالعنوان التـــــــالي: ... ترســـــــــــــــــــــل الوثـــــــائق عن طريق ال كمـــــــا يمكن أن
.......................على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها عن طريق 

 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. السريع. دالبري
 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 12الفصل 

حه في طلب عروض أن يســــــــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصــــــــل يمكن للمحامي الذي قّدم  ترشــــــــّ
أو عن طريق البريد  العمومي............................( تســـــليم، يقّدم مباشـــــرة إلى )الهيكل

( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض 10مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصـــــــــــــاه عشـــــــــــــرة )
 ..................(العمومي....... المعلن عليه من قبل )الهيكل

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

 بهدف 2014لسنة  764من األمر  07المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المحامون المتعهدون في اطار الموافقة عليه. وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو 

 المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كلّ اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

عدم الرّد من طرفه على تاريخ األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
( 10)إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
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 أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.

 تقييم العروض:13 الفصل
 من هذا الكّراس،  11بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 وجوبا : اللجنة تقصى
 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.

ال يتّم إال  اســــتبعادهم وبخصــــوص المحامين الذين صــــدرت في شــــأنهم عقوبات تأديبّية، ف نّ 
  28مؤّرخ في  2014لســــنة  764من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضــــى األمر عدد 

جراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى  2014جانفي  يتعلق بضــــبط شــــروط وا 
المحاكم ، بعد التثّبت بدّقة في وضـــــــــــــــعّياتهم المهنية بالتنســـــــــــــــيق مع الهيئة الوطنية للمحامين 

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 :إحدى المنهجيات التالية العروض وترتيبها حصريا وفقا تتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييمو 

 : منهجّية تقييم العروض: 13.1
رغبة الهيكل العمومي في اختيار محام  رّية التالية في صورةصتعتمد المعايير الح -أ

 .ر اإلختصاص.........(ك) ذ او شركة مهنية للمحاماة متخصصة
 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
التجربة  العامة  للمحامي أو ألعضـــــــــــــــاء الشــــــــــــــركة المهنّية للمحامين  1

 المرّسمين بالقسم المطلوب ) استئناف و/أو تعقيب(
 نقطة 60

ألعضــــــــاء الشــــــــركة  المحامين أو للمحامي أو الخصــــــــوصــــــــّيةالتجربة   2
 المطلوب  في االختصاصأو الخبراء المهنّية للمحامين 

 نقطة 20

ة للمحــــــامي و  2 ــــــدراســــــــــــــــــــات والبحوث والمقــــــاالت المؤهالت العلميــــــّ ال
 ) ذكر المجال .................( المتخّصصة

 نقطة 15
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 : إسناد األعداد: -ب
التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين  : 1معيار  -

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

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب )تعقيب و/ أو استئناف(. (10)تسند           
تبّين تاريخ ترسيمه في قّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة ية العاّمة، إلثبات التجرب

 القسم المعني )استئناف أو تعقيب(
التجربة الخصوووصووّية للمحامي أو ألعضوواء الشووركة المهنّية للمحامين في : 2معيار  -

 نقطة( 20) االختصاص المطلوب

وقدرته على معالجة  تتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمام المحامي باختصاص في ميدان معّين
 إشكالياته القانونية. 

تســـــــــند األعداد بخصـــــــــوص هذا المعيار حســـــــــب عدد اإلنابات التي ســـــــــبق للمحامي التعهد بها في 
 جانفي 01الميدان المطلوب أو المشـــــــــابه من قبل)ذكر الهيكل العمومي.....................( من 

 .................إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي: 

 
 . صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:ج

. مشفوعة بنسخ من األحكام عند اإلقتضاء تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف

 اطنق 5  ) ذكر اللغة المطلوبة( األجنبية اإللمام باللغات 3

 نقطة 100 المجموووووووع العوووووام

 05و 01ما بين  
 إنابات 

 10و 06ما بين 
 إنابة 

 11ما بين 
  20و 16ما بين   15و

 العدد المسند بعنوان المراجع الخصوصية

 ذكر االحتصاص ............. او االختصاص المشابه
05 10 15 20 
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وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع 
 رفضها شكال.وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم  اإلنابة.

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســـب الســـنوات وحســـب طبيعتها بطريقة تحف  
ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسـائل حف   حماية المعطيات الشـخصـّية والسـّ

مانات الفنّية الســتغاللها طبق مواصــفات تتالءم مع الّتجهيزات المســتعملة  إلكترونّية تراعى فيها الضــّ
 .صلب عرضهفي المجال وذلك لتقديمها 

 

و الدراسوووووووات والبحوا والمقاالت  المؤّهالت العلمّية للمحامي : 3معيار  -
 (:اطنق 15) المتخّصصة

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون 

 5 5 العدد المسند

ل عليها المحامي تســند  نقطة بعنوان كل دراســة  (1)إضــافة إلى الشــهادات العلمّية التي تحصــّ
ح بشــــــــريات أو  أو مقال أو بحث او تاطير ذو صــــــــبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشــــــــرها المترشــــــــّ

علمّية أكاديمّية يكون موضـــــــــــــــوعه)ا( متعّلقا باالختصـــــــــــــــاص المطلوب من المحامي  تمجال
 المترشح.

 ذو صـــــبغة علمّية وأكاديمّية قام بنشـــــرها يقّدم  او تأطير دراســـــة أو مقال أو بحث إلثبات كل
المحامي المترشـــــــح نســـــــخة من كل دراســـــــة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية 

 وسنة النشر. 

 نقاط( 5)( ...........)ذكر اللغة المطلوبة األجنبيةاإللمام باللغات :  4معيار  -

او خبير متحصل على شهادة تثبت إلمامه باللغة  نقاط لكّل محام 5تسند بصفة آلية  -
  )  تحديد اللغة ..............(
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لة على العدد الفني األدنى  قصووووى يو نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض المتحصووووّ
 ( نقطة بعنوان التجربة الخصوصّية.0كل عرض تحّصل على )

 

 والتقييم: تحسير أعمال لجنة الف: 2.13

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض على الّنحو الّتالي:
 

 : الكلفةاالختيار على أساس في صورة   

 التقييم تصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند اإلقتضاء للعروض الفتح و  تتوّلى لجنة
 وترتيبها تصاعدّيا. ينالعارض المالية المقّدمة من قبل

  من النقاط فّني  تفاضليا مع تحديد عدد أدنى هاترتيبو الواردة  الفنّية العروضتقييم
 .نقطة( 60/100) للقبول

  اختيار صاحب العرض المالي األقل كلفة في حال تحصل عرضه الفني على الحد
 الفني األدنى.

 

 :والجودة الكلفةاالختيار على أساس في صورة 

 يمكن اختيار إحدى المنهجيتين التاليتين:

 للتقييم واإلسنادالمنهجية األولى  -1

 التقييم تصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند اإلقتضاء للعروض الفتح و  تتوّلى لجنة
 وترتيبها تصاعدّيا. ينالعارض المالية المقّدمة من قبل

  من  فّني أّولي تفاضليا مع تحديد عدد أدنى هاترتيبو الواردة  الفنّية العروضتقييم
 .نقطة( 60/100) للقبولالنقاط 

  القيام بعملّية جمع األعداد الفنّية الجملّية للعروض المتحّصلة على العدد الفّني
 المطلوب وقسمة الحاصل على عدد العروض للحصول على عدد فّني أدنى ثان

 إقصاء العرض الذي لم يتحّصل على العدد الفني األدنى الثاني 

 فني على الحد اختيار صاحب العرض المالي األقل كلفة في حال تحصل عرضه ال
 الفني األدنى الثاني.
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 للتقييم واإلسناد الثانيةالمنهجية  -2

  مع تحديد  من الناحية الفنّية تفاضليا هاتقييم العروض وترتيب التقييمتتوّلى لجنة الفتح و
على أساس المعطيات الممضاة والمبّينة بعرضه  للقبولمن النقاط  فّني عدد أدنى

 عليها بملف طلب العروض المدعومة. وبقية المالحق المنصوص

 تصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء للعروض المالية المقّدمة من قبل 
سناد عدد وترتيبها تصاعدّيا. ينالعارض لصاحب أدنى عرض مالي ثم إسناد  100 وا 

 عدد لبقية العروض الموالية باعتماد المعادلة التالية:

مبلغ العرض األدنى د يساوي  العدد المالي المسن                
 مبلغ العرض المعنى
    X 100 

 تاليةترتيب العروض نهائيا باعتماد الموازنة ال 

 العدد المالي  X 0.3العدد الفني +  X 0.7العدد الجملي =                         

 

 اختيار صاحب العرض المتحصل على أفضل عدد جملي  . 

  اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضـــــــــــــــي من قبل كاّفة تضـــــــــــــــّمن
 .أعضاءها بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته

   يتولى الهيكـل العمومي بعـد االنتهـاء من هذه األعمـال توجيـه تقرير تقييم
نســــــــخ رقمية( إضــــــــافة إلى أصــــــــول  7العروض )نســــــــخة أصــــــــلّية ورقّية و
يمية لطلب العروض ممضاة من قبل العروض ويكون مصحوبا بمذّكرة تقد

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة  الهيكل العموميرئيس  إلى الّلجنة المختصـــــــــــــــّ
يوما من تاريخ فتح العروض  30العليا للطلب العمومي في أجل أقصــــــــــاه 

 إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها. 

مكن بــالتوازي مع هــذا إرســــــــــــــــال الملف كــامال على العنوان اإللكتروني يو 
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  haicop@pm.gov.tnالتالي 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 41الفصل
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام  تجري اللجنة المختصـــــّ

مراقبتها على  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لســـــــــــــــنة  764من األمر عدد  7الفصـــــــــــــــل 
  نم كدتتّأو شفافيتها.و قيتهااصــــدمو وترتيب العروض لمنافسةا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرش
 الهيكل قبل نم المعتمدة التقييم اييسمقمطابقة  نم بتتتّثو .طهاولشـــــــــــــــر  لةبولمقا لصبغةا

 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء.  وطرلشا اسرّك تلمقتضيا العمومي
تعيين المحامي )ين( إلى الهيكل اللجنة المذكورة قرار  وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه

 العمومي المعني لتنفيذه.

مضاء العق51الفصل   :د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وا 
 عقد اإلنابةالعمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافســــــة واســــــم المتحصــــــل على  الهيكلينشــــــر 

ويوجه هذا  االقتضــــاء.عند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة 
المشـــــــــــــــاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه  الهيئة الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقيةإلى  اإلعالن

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية
اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة  يمكن الطعن في قرار

والمؤّرخ في  2014لســـنة  764من األمر عدد  7العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــل 
  لدى المحكمة المختّصة.  2014جانفي  28

ب لهذا. يجب على المحامي إمضــــــــــــــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصــــــــــــــاح
ويمكن إضــــافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضــــرورة توضــــيحها وذلك حســــب مقتضــــيات وواقع 

 نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 
مضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية  وعلى إثر المصادقة على العقد وا 

 ة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.لضمان انطالق المهمّ 
يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 

( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 
 ( أيام عمل.10)عشرة  إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت تاريخ
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وفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة 
ومراقبة نيابة المحامين. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين 

 بذلك. 

  لنيابةا عقد ءمضاإ العمومي................................( لهيكلا)ذكر  لىويت
 ببطاقة للجنةا ةفااوم عليهن يتعيو   للجنةا قرار تبليغ يخرتا نم مياأ سبعة جلأ فيذلك و 
 .ص بالعقدولمنصا المعطياتو  تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ
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 المالحق
رشادإت :  1ملحق عدد   عامة حول إلمشاركبطاقة إ 
نجاز إلمهّمة: 2ملحق عدد  جرإءإت إلتعيين ومرإحل إ  ثير في مختلف إ 

 
 تصريح على إلشرف بعدم إلتا

 تصريح على إلشرف بعدم مباشرة إلعمل لدى )إلهيكل إلعمومي( صاحب طلب إلعروض: 3ملحق عدد 

قصائّية: 4ملحق عدد  حدى إلحاالت إال   4إلمنصوص عليها بالفصل  تصريح على إلشرف بعدم إلوجود في إ 
 من كّرإس إلشروط

تصريح على إلشرف بصّحة إلبيانات  وإلمرإجع إلعاّمة و/ إو إلخصوصّية إلمذكورة في : 5ملحق عدد 
 إلعرض

و إلمحامين إلمباشرين )في صورة تجّمع(  إلتزإم: 6ملحق عدد 
 
 إلمحامي )إلمنفرد( إ

عضاء إلشركة إلمهنّية للمحاماة بنيابة إل
 
و إ
 
 هيكل إلعمومي لدى إلهيائت إلتحكيمية وإلتعديليةإ

و إلمحامين إلمباشرين )في حالة مجمع(  إلمباشر إلعامة للمحامي إلخبرة: 7ملحق عدد 
 
و إ

 
للمحامين إ

لى تاريخ فتح إلعروض(  اةشركة إلمهنّية للمحاملل إلمنتمين  )من تاريخ إلترسيم إ 
 تركيبة إلفريق إلمتدخل: 8ملحق عدد 

وإلنيابة   إلتي تبّين إلتجربة إلخصوصّية )ذكر إلمجال ............( في إلمرإجع تفصيلّيةقائمة : 9عدد ملحق 
و تحكيمّية معّينة....(

 
مام ............ )ذكر هيائت تعديلية/ إ

 
 إ

و إلدرإسات وإلمقاالت  في إللغاتإلشهائد إلعلمّية وقائمة إلدورإت إلتكوينية إلمتخصصة  10ملحق عدد 
 .وإلبحوث إلمتخّصصة

 وثيقة إلتعّهد :11ملحق عدد 

 تفصيل إلثمن إلجملي إلجزإفي: 11ملحق عدد 
و مجمع إلمحامين إلمباشرين  لمحاميعقد إلنيابة إلمبرم بين إ: 13ملحق عدد 

 
و إلمباشر إ

 
لشركة إلمهنّية إإ

 .اة ، وإلهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

 
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

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

 تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.................................................
 م التعقيب : اليوم/ الشهر/ السنة...................................................تاريخ الترسيم في قس 

 ......................................................................................... 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)                                                 
 
 

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



19 

 

 2ملحق 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 

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي(

 صاحب طلب العروض
 
 

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

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

 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

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

ر بدقّة تاريخ اللك أو اإلدالء بع مة  ر عليه من قبل الهيكل يوضوووووّ من مكتوب اإلع م مؤشوووووّ

 البلوغ عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق 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"

شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين ال نوجد في  صّرح على  أ

 إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

ها بالفقرة األخيرة من الفصوووول كما أصووووّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصوووووص علي

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 5ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
 المذكورة في العرض

 
 

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

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

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 6عدد  ملحق
 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام
 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ) ذكر الهيكل العمومي................(

 لدى الهيئات التحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

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

كما أقّر بصحة )ألتزم( بالنجاز المهّمة  الفريأ المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي الكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهالا العرض: كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عودد  ملحق

أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر العامة للمحامي الخبرة
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمين

 )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( 
 

 

 المخابرةمحل 
 
 

 

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 8ملحق عدد 

 تركيبة الفريق المتدخل
 

 

 اإلسم واللقب الخطة المطلوبة
 

 المهنّية الّتجربة المؤّهالت والّشهادات

  رئيس الفريق
 

  

 محامي مختص  /خبير
 ... 1في

 
 

  

 محامي مختص /خبير
 في ...

 
 

  

 محامي مختص /خبير
 في ...

 
 

  

 
عضو من أعضاء يجب اإلدالء بسيرة ذاتّية مفّصلة وبنسخ من الّشهادات العلمّية لكّل  :مالحظة
 المقترحين أعاله وكّل وثائق اإلثبات. الفريق

 

 
 ب..............في........................حرر 

    

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1
 ذكر االختصاص المطلوب   
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  9عودد  ملحق

  التي تبّين التجربة الخصوصّية )ذكر المجال ............( في المراجع تفصيلّيةقائمة 
 والنيابة أمام ............ )ذكر هيئات تعديلية/ أو تحكيمّية معّينة....(

 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 عدد القضيّة المهمّة

 
 المحكمة

الهيئة التحكيميّة / 
 التعديليّة

 
 موضوع اإلنابة

 

الهيكل العمومي  
 الخاص  الشخصأو 

 العدد الرتبي

    

 
 

1 

    

 
 

2 

    

 
 

3 

    

 
 

4 

    

 
 

5 

    

 
 

6 

     7 

     8 

     9 

     10 

    

 
 

11 

    

 
 

12 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 في اللغاتالعلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة  الشهائد 10عودد  ملحق
 .الدراسات والمقاالت والبحوا المتخّصصةو 

 ع ر المقال العلمي /الشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 ...............) ذكر اللغة المطلوبة( ئدالدورات التكوينية و شها

  1 
  2 

  3 

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

  2 

  3 

  4 

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

 المشارك()إمضاء وختم  

 .شهادة المعنيةاليقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من   
  يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحا مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر. 
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 11 ملحق عدد

  تعّهدالوثيقة 
 .......................................................1(والصفة)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -

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

 ...........................لسنة .................. تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 (......................................................العنوان بالكامل ذكر)بـالمعّين محل مخابرته  -
 ..........................................بصفتي : ............................................... -

ب نابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 المحامي )يحدده الهيكل العمومي( :

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

 عقد النيابة.( 3) 

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي (4)
 

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

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

الجملّية  تعاباألمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
  التي حّددتها كما يلي: الجزافّية

  

 م وباألرقام( دون اعتبار األداءات على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القل مبلغ العقد -
............................................................................................................... 

 

 مبلغ  األداء على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(.............................   -

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

 

 مبلغ العقد باعتبار األداءات على القيمة المضافة)المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  -
............................................................................................................... 

 
                                                 

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج 1
 دوق الحيطة والتقاعد.النخراط لدى صنالبيانات المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 العقد.نص عليه يوفقا لما اإلعالم به   تاريخ من)........................يحددها الهيكل العمومي( 

 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي (120) مدة داإلبقاء على شروط هذا التعه( 4
في قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6

 العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فسخ ف نه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت 
 

أو البريد:  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ الهيكل العمومي يدفع 
....................................................................................... تحت عدد: 

 (ةأو البريدي البنكية ذكر الهوّية.......................... )
 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب
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 12عدد  ملحق

 
 ةالجزافي ةالجملي األتعابتفصيل 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحامينعدد 

 و/ او الخبراء

المدة الجمليّة 

 للمهّمة

 الوحدة

 ساعة/ يوم 

معّدل العمل 

بحسب الساعات 

 في اليوم

 الثمن الفردي

     

     

  األداءات المبلغ الجملي دون اعتبار

 المصاريف المختلفة 

 -----    

 -----    

   جملي جزافي 

  المجموع دون إعتبار األداء

  قيمة األداء على القيمة المضافة 

  المجموع باعتبار جميع األداءات
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القضية التحكيمية / التعديلية البيان التفصيلي لكلفة  
 

 

 

الثمن الجملي 

 دون إعتبار األداء

الثمن الفردي 

دون إعتبار 

 األداء

رقم  المهّمة الوحدة الكميّة

 المهّمة

 1 دراسة ملف القضيّة     

 2 تحرير التقارير    

 3 اإلجتماعات    

 5 المرافعة    

 المصاريف المختلفة

 6 التنقّل جزافي -----  

 7 أخرى مصاريف  جزافي -----  

 المجموع دون إعتبار األداءات 

 قيمة األداء على القيمة المضافة 

 المجموع باعتبار جميع األداءات 
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 13عدد  ملحق

المباشر أو  لمحاميالنيابة المبرم بين اعقد 
لشركة المهنّية اأو مجمع المحامين المباشرين 

 1اة ، والهيكل عموووميللمحام
 

 

 األطراف المتعاقدة
                     

 أبرم هالا العقد بين:

الهيكل  .....................................................................................)
 العمومي( ممثّل في شخص السيّد....................................... )اإلسم والصفة(

 من جهة 
 بصفة منفردة في صورة التعاقد مع الات ماديّة

والسيّد األستاال ........................................................................... ) اإلسم 
 والصفة(

          من جهة أخرى        

 في صورة التعاقد مع مجمع
 المتكّون من : وأعضاء المجّمع المتضامن

السيّد................................................................................................
 صفته، رئيس المجمع ب ............... ) اإلسم والصفة(

 .......................................................................... ) اإلسم والصفة(و السيّد 
 ممثّل في  ...........................................................) بصفته ، العضو الثاني  ( 

 .............. ) اإلسم والصفة(..............السيّد................................................و
ممثّل في  ........................................................................) بصفته ، 

 العضو الثالث  ( 
 في صورة التعاقد مع شركة المهنيّة للمحاماة    

السيّد................................................................................................
  مفوضا عن الشركة ...................................صفته، ب ............... ) اإلسم والصفة(

 
 :التكليف /: تعريف المهّمـةالفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاال .......................................................................................... 
 أو 
 .)مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة( .................................................. 

                                                 

1
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
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 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

القيام وطبأ هاله االتفاقية في نيابة )الكر الهيكل العمومي .......................................( 
التحكيميّة أو  /و التعديليةلدى الهيئات  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتب

 .ها عند االقتضاءس أو كاللك خارجنسواء في تو

 (.............................................والمعين محل مخابرته ب )الكر العنوان كام 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

وأعوانه صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو للتشريع العقد اخضع هالي
 .االجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداإلى 

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهامّ المشار إليها بالفصل األّول أع ه بصفة جمليّة جزافيّة 

 صيلي لألتعاب الجمليّة الجزافيّة.فوثيقة التعّهد الواردة بالعرض وبالجدول التطبأ 

 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 
 لمسؤولية المدنية والمهنية، سارييتعين على صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة. 
د ُمتع  القضية بال، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلع م بالحكم المتعلّأ كما يجب عليه هَّ

 بها وانقضاء كامل مدة العقد.
 عين بداية من يوم اإلع م بالحكم.ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبو

قضية بالويصبر عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلع م بالحكم المتعلّأ 
 صاحب العقد.تعهد بها الم
نيّة من قبل )الكر الهيكل العمومي وإالا تم إع م شركة التأمين المع 

................................( قبل انقضاء األجل المالكور أع ه واللك بمقتضى رسالة معلّلة 
ومضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهالا اإلع م، 

تف( بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم  بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم
االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هاله الحالة، ال يصبر عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة 

 في الغرض يسلّمها )الكر الهيكل العمومي .......................................(.
 

  ي :: االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العموم  5الفصل 
يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف الم ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهالا  -أ

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

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

معطيات الملف وطلبات )الهيكل يضّمن الملف وجوبا بمالكرة توضيحية تلخص 

 العمومي.....................(.

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

 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.
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إطار نيابة الهيكل  عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في -ت

 العمومي.

ال يمكن )للهيكل العمومي................................( كشف المعطيات  -ث
الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ 

  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  15أحكام الفقرة األولى من الفصل 
جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي  المتعّلق بضبط شروط وا 

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

  

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

المشاركة في عقود من  ولحرمانهغير المبرر يعتبر اللك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
 رفضه تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) اإلنابات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  المهّمةبقبوله 

التعديليّة بالل العناية ال زمة للدفاع عن مصالر الهيكل العمومي عند نيابته له أمام الهيئات  -

 .و/ أو التحكيميّة

حضور كل الجلسات بنفسه و الترافع في القضية إعداد التقارير وتقديمها للجهة المعنيّة و -

،  وإع م الهيكل العمومي كتابيا بمآلها في أجل أعضاء المجّمع عند االقتضاءأو بواسطة 

 أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلع ن عنها من الجهة المتعّهدة.

الهيكل العمومي أو حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل  سة الملف أو الملفاتبدرا

 العمومي فيها.

 ولهالا الغرض،
يتولى )الهيكل العمومي................................................( دعوته كتابيا سواء  

بل انعقادها وفي ي لحضور هاله االجتماعات واللك قنعن طريأ الفاكس أو البريد اإللكترو
 حيّز زمني معقول.

تمكين )الهيكل العمومي................................(، مقابل وصل تسلّم، من مشروع  -

العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء )الهيكل 

عمل من العمومي.......................( بم حظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام 

 تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ اللك موافقة ضمنية منه على محتواها وإالن للمحامي بمواصلة

 .اإلجراءات التي يقتضيها القانون
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 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
يتّم خ ص صاحب العقد حسب الصيغ التالية )يحددها الهيكل 

 عن طريأ: العمومي.............................( يكون الخ ص

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

 صك، حوالة ...(  :أشكال أخرى )يحددها الهيكل العمومي □

 يتولى الخ ص:

 المحاسب العمومي المكلف بالدفع.  
 اإلدارة الماليّة )للهيكل العمومي.............................(. 

 شروط الخالص:  8الفصل 
كما  طرق الخ ص، تكون  ) العمومي طريقة خالص مغايرة ما لم يضبط الهيكل (   - 1.8
 :يلي

 :تسند نسبة

  .من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب % 10  -

  .األول تقريرالعند تقديم  % 20 -
 .بطلب وثائق المتعلق)أو الهيئة التعديليّة(  عند صدور قرار هيئة التحكيم % 20 -
 .الثاني تقريرالعند تقديم  % 20 -
 بعد جلسة المرافعة  % 30 -
 

 األتعاب: تقديم مالكرة  - 2.8

خ ص  مالكرةبيتّم خ ص صاحب العقد بناء على موافاته لـ )الكر إسم الهيكل العمومي ( 
 أتعاب.

 :تسديد المستحقات  -  3.8

يتّم تمكين )الهيكل العمومي................................( من نسخة من شهادة في خ ص  -

س مة  معاليم الضمان االجتماعي وخ ص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد

وجوبا مسؤوليته المدنيّة قيامه بتأمين  و واللك بالنسبة للمحامي التونسي وضعيّته الجبائيّة

 االتعاب. قبل خ ص

( 45) خمس وأربعونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل  -

 مستوفية الشروط األتعاب مالكرةيوما من تاريخ إست م 

وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم  العقدصاحب  وفي خ ف اللك يتمتع 

   ،األجل المالكورة أع هالالي يلي انتهاء 

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

 يومي الالهاب والرجوع. بما في اللكواإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، وفي كل الحاالت، 

لعمومي خ صها على أساس فواتير مثبتة لهاله األعمال مسلّمة من المعنيين يتولى الهيكل ا
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القائمين باألعمال موضوع االسترجاع واللك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة 

 العمل المنجز.

 المناولة :9الفصل 

إنجاز قصد  مناولتكليف في الطرف األول للطرف الثاني  ، عند اإلقتضاء،يرخص
التي يقتضيها النزاع وسائل الدفاع  إلعدادذات طابع تقني أو فنّي ضروريّة  أعمال

  الطرف األولمسبقا على مصادقة عقد التكليف مشروع شريطة عرض 
يجب أن تتوفر في المناول المقترح كل المؤهالت والضمانات المهنية التي تقتضيها 

 خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.
 .الطرف األولمسؤوال بصفة شخصية تجاه  الطرف الثانيوفي جميع الحاالت يبقى 

 الهيكل العمومي.يقع خالص المناول مباشرة من قبل 
 

 : العقد: مّدة  10الفصل 
 

المتعهدة  () أو الهيئة التعديليّة هيئة التحكيم ضبطتهاروزنامة التي الآجال التنفيذ ب رتبطت
النزاع المحدد بالفصل األول من العقد وتنتهي مهمة الطرف الثاني بصدور الحكم ب

 .) أو التعديلي( التحكيمي
غير أنّه في صورة التوّصل إلى إبرام صلح في األثناء أو إنتهاء الخصومة يتّم دفع 

لي األتعاب المستحقّة بناء على عدد الساعات أو األيام المنجزة وفقا لتفصيل األتعاب الجم
 الجزافي.

 تنفيذ العقد ::  11الفصل 

 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيال مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث أمر  12للهيكل العمومي تغيير المحامي اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل 

 طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيال التزاماته.
و في هاله الصورة يجب علي المحامي إع م الهيكل العمومي باللك كتابيا وال يمكنه مناولة 

 النيابة إلى أي محام أخر.
و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد( يتّخال الهيكل العمومي اإلجراءات 

بهدف تعيين محام )ين( أخر ضمانا الستمرارية سير المرفأ العام عوضا عن   ةالمستوجب
 .2014لسنة  764من األمر  5المحامي المتخلي )ن ( عن المهّمة تطبيقا للفصل 

 
 فسخ العقد:: 21الفصل 

 فسخ هالا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   ي

 أع ه.انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع  -

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

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

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 
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 ،هالا األجل التنبيه. وبانقضاءأيام ابتداء من تاريخ تبليغ عن عشرة  د ال يقلّ أجل محدّ 

 .العقدفسخ  ...............(العمومي )للهيكليمكن 

وإهدار بالتزامه  العقد إخ ل صاحبلدى )الهيكل العمومي..................( إالا ثبت   -

مباشرة  هقيامحأ )الهيكل العمومي.............................( في التقاضي أو ثبت 

 تمختلف إجراءا أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

 .العقد وانجازهإبرام 

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

 

 الغرامات المالية :31الفصل 

) ت على الثاني في حال التأخير أو اإلخالل في إنجاز المهمة بشكل يفوّ على الطرف 
في القضية غرامات مالية تساوي  إبداء أوجه دفاعه ذكرالهيكل العمومي ..........( 
 المبالغ المتبقية من أقساط العقد.

وتطبق الغرامة دون تنبيه مسبق أو اتخاذ إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة 
 .رامات لجبر الضرر الناتج عن التأخير أو اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرىبغ

 الملكية الفكرية واألدبية  :41الفصل 

كل الوثائق المادية والالمادية والتقارير والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل الطرف 
الطرف  الثاني تصبح ملكا حصريا للطرف األول من تاريخ خالص كامل مستحقات

 الثاني.

 الحفاظ على السرية :51الفصل 

 يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ.
ويخضع الطرفان لكل االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك 

 المتعلقة بمراقبة األعوان وكذلك إلى االحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها لتنفيذ العقد.
 

  :  فّض النزاعات: 61الفصل 
، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهالا العقدفي حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هالا 

)الكر الهيكل العمومي............................ ( مكاتبة اللّجنة المحّدثة  أوال الغرض يتولى

المتعّلق  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  (7بمقتضى الفصل )
جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات  بضبط شروط وا 

القتراح تسوية صلحّية أو تقديم دون سواها  القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 مقترح أخر لفض الخالف.

ة للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنيّ 
 عليها بالحسنى.  
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وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخ ف 
مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه ل األكثر حرصاوديّا، فيمكن للطرف 

 لدى المحكمة المختّصة.
 

 النزاهة :71الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول 
 .لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  : مصـاريف التسجيل : 81الفصل 
 .أو شركة المحاماة تحمل مصاريف التسجيل على المحامي

 :العقدصحة : 91الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إال بعدا العقد نافالا هال كونيال 

 المكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة الات الصبغة اإلداريّة □

 رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية  □

 المدير العام للمؤسسات العمومية الغير إدارية.  □

 الات األغلبية العموميّة. والمنشأةأالعمومية نشأة مالمدير العام لل رئيسال □
 

 : محّل المخـابرة:20الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المالكور أع ه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

طريأ  نعاللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك 

 فيال.نإع م بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي               الهيكل العمومي  

 أو                                                                                          
 تجمع المحامين                                                                                   

 أو                           
 الشركة                                                                   

 
 
 

 
 


