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  طلب العروض موضوع: األّول الفصل
 

 موزعين للمحاماة مهنية أو شركات ينمباشر  ينمحامٍ  3اختيارطلب العروض في  يتمّثل موضوع
الخطوط التونسية نيابة ل ،لدى التعقيب مين بجدول المحامينالمرسّ من بين  ،أقساط ثالثةعلى 

لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  اوالدفاع عنه افي حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو 
المتعلقة  الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـباإلج

  .المحمولة على الطرفين المتعاقدين وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
  

  شروط المشاركة:  2الفصل 

  :يمكن المشاركة في طلب العروض
 للمحامين المرسمين بالتعقيب في تاريخ صدور طلب العروض  �

 على ان تتضّمن على محام مرّسم بالتعقيب للشركات المهنية للمحاماة �

  

وال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة 
بمقتضى قرار تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة 

  .1األقصى لقبول العروضخالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ 

                                                 
1

الفتح  لجنة( ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 
بالهيئة العليا للطلب  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينضمن صالحيات إانما يندرج و ، )للغرضالفرز المحدثة و 

عدد  من األمر 16الفصل  ألحكامالعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764

 .المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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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 

و المداولة أو تلك التي بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أ
 لديهايكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل 

  .من مرسوم المحاماة 32اي مانع اخر على معنى الفصل  أو
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 

  .الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماةعلى 
  

  المشاركة كيفية :3الفصل 
 

  :يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض
  

  منفردا  �
   أو

  1في إطار اتفاقية الشراكة  �
  

  أو
  . ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل �

  

  إلى حصص طلب العروض توزيع :4الفصل 
  

    :كاآلتياقساط موزعة  3 منيتكّون طلب العروض 
  
  
  
  

                                                 
1
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  القسط
عدد 

  محل المخابرة  الواليات  االختصاص  الترسيم  المحامين

1  1  

محامي مرسم لدى 
التعقيب او شركة 

مهنية للمحاماة على 
ان تتضّمن على 
االقل محام مرّسم 

  لدى التعقيب

شغلي 
ضمان /

  اجتماعي

  نابل/تونس الكبرى
  الكاف/باجة/جندوبة/سليانة/بنزرت/

  تونس الكبرى

2  1  

محامي مرسم لدى 
التعقيب او شركة 

مهنية للمحاماة على 
ان تتضّمن على 
االقل محام مرّسم 

  لدى التعقيب

  نقل جوي

  نابل/تونس الكبرى
  الكاف/باجة/جندوبة/سليانة/بنزرت/

  تونس الكبرى

3  1  

محامي مرسم لدى 
التعقيب او شركة 

مهنية للمحاماة على 
ان تتضّمن على 

محام مرّسم االقل 
  لدى التعقيب

تحكيم 
وقانون 
  دولي

  نابل/تونس الكبرى
  الكاف/باجة/جندوبة/سليانة/بنزرت/

  تونس الكبرى

  

  مكونات طلب العروض :  5الفصل 

  

  : يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية 
  : لـبالنسبة     

  التعقيبدول المحامين لدى جمحامين المرسمين بال •

 :على ان تتضّمن على األّقل محام لدى التعقيب الشركات المهنّية للمحاماة •

القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحّدد من قبل الهيكل 
العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة طيلة مدة التكليف 

  ي الواحد أو للشركة المهنية للمحاماةبالنسبة للمحام
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  :طلب العروضسحب ملف  :6الفصل 

 يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
(www.marchespublics.gov.tn) الوطنية للمحامين  وموقع الهيئة)https://avocat.org.tn( 

ستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على عد أن يتولى تعمير اإلب الخطوط التونسيةبموقع واب  أو
الكتابة القارة  يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك. الموقع المذكور
  .بدون مقابل للخطوط التونسية لهيئات المداولة

  ضصلوحية العرو : 7الفصل 

من اليوم  اابتداء) ايوم 60( المدة سّتين يوم تقديمهاد ن بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
  .محدد لقبول العروضال األقصى للتاريخالموالي 

  :العروضومالحق ملف طلب  تاإليضاحا :8الفصل 

نشر من تاريخ  أيام) 7(سبعة أقصاه يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل 
  . طلب العروض عن  اإلعالن

اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 
كراس الشروط في أجل ال يتجاوز  ساحبييوجه إلى جميع التي يطلبها المترشحون، و  واالستفسارات

 لمحاميلالبريد اإللكتروني  عبروذلك  أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض) 10(عشرة 
سحب كّراس الشروط المشار إليها ل اإللكترونية االستمارةالمبّين في  كة المهنية للمحاماةلشر أو ل

 2014جانفي  24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الفصل الفقرة الثانية من ب
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات 

  .القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
لكافة  السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه  ،االقتضاءعند كما يجوز 
  .المترشحين
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 شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  للخطوط التونسية يمكنو  ،هذا
 أجل تقديم انتهاءقبل ) 10(عشرة أدناه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل 

  .العروض
  : المالية اتالضمان:9الفصل 
الصفقات  بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

  .العمومّية
  

  :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:10الفصل 

  
المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
   .آخر أجل لتقديم العروضفي تاريخ  المفعول سارية
تجديد شهادة التأمين سنويا إلى  ،الصفقة) ة(أو شركة المحاماة صاحبعلى المحامي  يجبكما 
  .د بهاه تعَ قضية مُ  آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم حين 

من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري
  .)ة(المعني أو شركة المحاماة بها المحامي

قضية  المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  نيبانقضاء أسبوع االغي عقد التأمينويصبح 
معنّية من قبل الشركة التأمين وٕاذا تم إعالم ). ة(المعني أو شركة المحاماة يتعهد بها المحامي
مضمونة معّللة و بمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل  الخطوط التونسية

 المحامي بأنّ  تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ الوصول
 انقضاءعلى  االعتراض، يتم التعاقدّية )ها(التزاماتهب )لم تف( لم يف )ة(المعني أو شركة المحاماة

سّلمها ت الغرضفي وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إّال بشهادة . عقد التأمين
  الخطوط التونسية

  طريقة تقديم العروض:  11الفصل 

  . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

مـن هـذا الكـّراس فـي ) 12(المبّينـة بالفصـل  وجميـع مؤيـداتها العرض الفني والوثـائق اإلدارّيـة نضم يُ 
ال يفــتح : " عبــارة يكتـب عليــه يخــتم و ثالـث خــارجي  يـدرجان فــي ظــرفومختــومين  ظـرفين منفصــلين
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  الخطوط التونسيةتكليف محاٍم إلنابة متعلق ب 2019لسنة  29طلب عروض عدد 

عـن طريـق البريـد والوثـائق اإلداريـة وجميـع المؤيـدات توّجه الظروف المحتويـة علـى العـروض الفنيـة 
 للخطــوطالوصــول أو عــن طريــق البريــد الســريع أو تســّلم مباشــرة إلــى مكتــب الضــبط التــابع  مضــمون
  . مقابل وصل إيداع التونسية

فــي وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 
إلـى  مختومـةحسب ترتيب وصـولها ويجـب أن تبقـى  لصفقات العموميةلشراءات واالخاص باسجّل ال

  .موعد فتحها

   :آلّيا يقصى

  .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 

  .م المحاميخت ال يحملو  يكن مغلقاكّل عرض لم * 

  :كما يقصى

 ايرفعهـلم يتّم المشارك على بنود كّراس الشروط و كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها * 
 .من قبل الهيكل العمومي الممنوح له اإلضافيجل األ خالل

 . كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة* 
  

  .للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويضوال يمكن 
قا للنماذج الملحقة بكراس يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طب

  .الشروط
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  :الوثائق المكّونة للعرض:  12الفصل

مـا  والمؤّيدات المصاحبة لها علىيجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد 
  :يلي

  واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة

  االدارية  الوثائق

المشــــــارك علــــــى كــــــّل  خــــــتم وٕامضــــــاء  ---   كراس الشروط
صـفحة وٕامضـاؤه فــي آخـر الوثيقـة مــع 

  بيان التاريخ

1 اتفاقّيــة شــراكة
يتضــمن وجوبــا بنــدا يحــّدد  

أو رئيس عضــو المجمــع المعــين كــصــراحة 

فـــــــي حالـــــــة (المجمـــــــع مفـــــــّوض لتمثيـــــــل 
التنصيص على إمكانيـة المشـاركة فـي إطـار 

  )مجمع

ع مـــأعضـــاء المجوخـــتم كافـــة إمضـــاء   --- 
  .بيان التاريخفي آخر الوثيقة مع 

  )تحديد القسط المزمع المشاركة فيه(  تعّهدالوثيقة 

  

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )1(عدد

آخـــر  فـــيوختمـــه  المشـــارك  إمضـــاء
  .الوثيقة مع بيان التاريخ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق   بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
  )2(عدد

فـــــي آخـــــر ء المشـــــارك وختمـــــه إمضـــــا
  . الوثيقة مع بيان التاريخ

بطاقة من مطابقة لألصل نسخة   بطاقة تعريف جبائية
   .التعريف الجبائية

 ---  

  والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوقب انخراط شهادة

  

أو نسخة مطابقة  الشهادة أصل
  .لألصل من الشهادة

الشخص المفّوض له ممضاة من قبل 
  .وختمها مع بيان التاريخ

  لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

  أو

بجـــــــدول  قـــــــرار ترســـــــيم الشـــــــركة المهنيـــــــة للمحامـــــــاة

الشهادة المهنية أو نسخة  أصل
مطابقة لألصل منها أو من قرار 

  . ترسيم الشركة المهنية للمحاماة

 أو الكاتـب العـام للهيئــة العميد إمضاء
رئــــيس الفــــرع الجهــــوي دون ســــواهم أو 

  .مع بيان التاريخوختمه 

                                                 
1


!���ة أو أ��� �A�Bز ا���  ��ّ�+��  ��
	 �!����  أو أ��� أو ?��ّA� رة�F G� ا�$�ق "�(*� 8A� ،�
�
� 	
A) ��3�أو  �

  ا&�$�ق .  )?���ء 875 ا�!���ّ3��
	 ا�
,�َّ  � و���� �+)ا �+�F Jّا�5 1�0وA

	 �)ى �.�L أو �31 ا�A

��N ا���$ّ�ض �

G��
 .ا����N ا�,
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   .المحامين

بالصـــــــندوق الـــــــوطني للضـــــــمان  اإلنخـــــــراطشـــــــهادة 
أو تقــديم  )األعــوانبالنســبة للمعــاونين و ( اإلجتمـاعي 

ـــــى الشـــــرف بعـــــدم  معـــــاونين أو  تشـــــغيلتصـــــريح عل
  .أعوان

من مطابقة لألصل نسخة 
  .الشهادة

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق 
 مـــن الـــوطني للضـــمان اإلجتمـــاعي أو

مـع بيـان وختمـه الشخص المفّوض له 
  .التاريخ

إمضـــاء الـــرئيس المـــدير العـــام لشـــركة   العقدنسخة مطابقة لألصل من   عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
التــامين أو مــن الشــخص المفــّوض لــه 

  .وختمه مع بيان التاريخ

تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعـــدم 
القيـــــام مباشـــــرة أو بواســـــطة الغيـــــر بتقـــــديم وعـــــود أو 
عطايــا أو هــدايا قصــد التــأثير فــي مختلــف إجــراءات 

  .مهّمةالالتعيين ومراحل إنجاز 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )3(عدد

فـــــي آخـــــر وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

مه المشارك بأّنه لم يكن تصريح على الشرف يقدّ 
 مضت، أو الخطوط التونسيةعونا عموميا لدى 

نقطاعه عن العمل به مّدة خمس سنوات على عن إ
   .األقلّ 

أو نسخة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
 اإلعالم نسخة من مكتوب أو مطابقة لألصل منه

 تراتيب الجاري بها العملا للطبق )حسب الحالة(
األمر عدد من  5الفصل وخاّصة منها أحكام 

 1998سبتمبر  28مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875
بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد  المتعلق

 نشاط خاص الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة
  .بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )4( عدد

  

  

فـــــي آخـــــر وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

  

  

  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
  من كّراس الشروط

بالملحق طبقا لألنموذج المدرج 
  )5(عدد    

ـــــان إمضـــــاء  المشـــــارك وختمـــــه مـــــع بي
  .التاريخ

  :العروض  تقييم  في  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

 البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
  .المضمنة بالعرض الخصوصّيةأو /العاّمة و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )6(عدد    

ـــــان المشـــــارك إمضـــــاء  وختمـــــه مـــــع بي
  .التاريخ
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  :قائمة إسمية في

  )منفرد(المحامي  

  )في صورة تجّمع(المباشرين المحامين  أو 

  .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو  

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )7(عدد  

فـــــي آخـــــر  وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

في إطار مجمع منفرد أو (مشارك  التزام لكل محام
 الخطوط التونسيةنيابة ب) و شركة مهنية للمحاماةأ
 )ها(في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو 

لدى المحاكم وسائر الهيئات  )ها(والدفاع عنه
  .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )8(عدد    

آخـــــر فـــــي وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

كـــل محـــام مشـــارك  مضـــاءبإالتعريـــف 
علــــــــــى أن يكــــــــــون تــــــــــاريخ التعريــــــــــف 
باإلمضـــاء وجوبـــا بعـــد صـــدور إعـــالن 

  . طلب العروض

 لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
) في حالة مجمع(أو المحامين المباشرين  المباشر

 اةللمحامشركة المهنّية لل المنتمين للمحامينأو 
  .خيرةخالل الخمس سنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )9(عدد  

في آخر  وختمهإمضاء المشارك 
   .الوثيقة مع بيان التاريخ

 الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل
) في حالة مجمع(أو المحامين المباشرين المباشر 

 اةلمحامالمهنّية للشركة المنتمين ل المحامينأو 
 مجاالت القانون األخيرة فيسنوات الخمس خالل 

  نة بالفصل الرابعالمبيّ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
   )10(عدد  

ي آخـر الوثيقـة فـ وختمـه إمضاء المشـارك
   .مع بيان التاريخ

يقــــّدم المحــــامي المترشــــح نســــخة مطابقــــة 
فــي الــدورة  لألصــل مــن شــهادة المشــاركة

  .المعنية

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
في حالة (أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر ا

لشركة المهنّية المنتمين ل المحامينأو ) مجمع
 في إطار دورات التكوين المستمر اةللمحام

التي تنظمها الهيئة الوطنية  الستكمال الخبرة
لمحامين أو مع المعهد األعلى لتنسيق للمحامين بال

   .في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  ) 11(عدد  

فـــــي آخـــــر وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك 
  الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر أو المحامين  السيرة الذاتّية للمحامي
المنتمين  المحامينأو ) في حالة مجمع(المباشرين 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  ) 12(عدد 

إمضـــــــــاء صـــــــــاحب الســـــــــيرة الذاتّيــــــــــة 
فــي حالـــة ( صــاحب العـــرضٕامضــاء و 
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 .اةلشركة المهنّية للمحامل

  

مــــع بيــــان  )الشــــركة المهنيــــة للمحامــــاة
  .التاريخ

في القضايا موضوع اإلنابات  جدول التعهدات
وسائر الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

   . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )13(عدد 

فـــــي آخـــــر  وختمـــــه إمضـــــاء المشـــــارك
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر أو  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
لشركة المهنّية اأو  المحامين المباشرينمجمع 
من جهة  الخطوط التونسيةاة من جهة، و للمحام
 .ثانية

  

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
  )14(عدد 

محـام منفـرد (صاحب العرض إمضاء 
أو رئيس مجمع أو وكيل شركة مهنيـة 

فـي آخـر الوثيقـة مـع  وختمه) للمحاماة
  .بيان التاريخ


�Nّ :�;ح9*��!- ر%"  
�8 ا��Aا�8  11)م �*)�" ا�F ����و�*�� ا�
5Q- ا�
+(�ص 1
����N ا�,
��G ا�$+�� وا��G �+)رج �
  �*��" ا�,�ض =�TT �  أ=�Tب إ%(�ء ا�,�ض و��Aز� 

�8  أن��  ا�
��ر��   ا�
�7واة�T)أ  ا5��ام ���طV���Aوز ا&%��3ء 1+)� & N�أ G� ،07  م��أ
�W+� �7 ا�,�وض،� X�
�ل ������ �  ��ر���- ���,�وض  ����!�تو �7�+)اتت و����� ا=,��
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  :فتح الظروف: 13الفصل 

رئيس اللجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من  الخطوط التونسيةتحدث لدى 
 المدير العام للخطوط التونسية

المحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 
  . الفنّية

جلسة في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة لاعلنية وتعقد  تكون جلسة فتح العروض
  . إلى المنافسة

لتــــاريخ الــــورود وذلــــك بفــــتح الظــــرف يــــتّم الشــــروع فــــي عملّيــــة الفــــتح طبقــــا للتسلســــل الترتيبــــي  •
 .الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّنـي واالقتصـار علـى التصـريح بوجـود الوثـائق المطلوبـة  •
  .دون تعدادها

االقتضـــاء، وباســتثناء الوثـــائق  التـــي تــدخل فـــي تقيـــيم العــرض الفّنـــي للمشـــارك، يمكــن، عنـــد 
للجنـــة الخاّصـــة بفـــتح الظـــروف وفرزهـــا أن تـــدعو كتابّيـــا المشـــاركين الـــذين لـــم يقـــّدموا كـــّل الوثــــائق 

أّيـام عمـل مـن تـاريخ جلسـة فـتح الظـروف وذلـك  07المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم فـي أجـل ال يتجـاوز 
ال تقصـــى حتـــى  الخطـــوط التونســـيةعـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو بإيـــداعها مباشـــرة بمكتـــب ضـــبط 

  .عروضهم

  :يمكن ارسال هذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي

Avocat juridique@tunisair.com.tn علـــى ان تـــودع األصـــول، الحقـــا، بمكتـــب الضـــبط او
  .السريع دارسالها عن طريق البري

  .تاريخ اإلرسال االلكترونيويعتمد في هذه الحالة 

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

يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل تســليم، 
ي أجـل أقصـاه خمسـة أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلوغ فـ الخطوط التونسـيةيقّدم مباشرة إلى 
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وذلـك  الخطـوط التونسـيةيوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل ) 15(عشرة 
  .دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب

 .وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها

انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 
  . بهدف الموافقة عليه 2014لسنة  764من األمر ) 7(للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع 

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون إجازة 
الهياكل  التي تنظمها كلّ المشاركة في الصفقات يحرم من  ،من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح

تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد ) 02(العمومية لمّدة سنتين 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله ��ر�X لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 

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

  تقييم العروض: 14 الفصل

مـن هـذا الكـّراس، تتـوّلى هـذه  13بعد فتح العروض مـن قبـل الّلجنـة الخاّصـة المشـار إليهـا بالفصـل 
                    مـن هـذا 15الفصـل بدى المنهجّيات المدرجـة اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلح

  .الكراس

  منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد:  15 الفصل

  

  في صورة اختيار محامي متخصص أو شركة مهنية للمحاماة  منهجّية تقييم العروض:  15.1

  للمحامين باالعتماد، يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنّية

  :حصريا، على المقاييس التاليــة 
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  العدد األقصى المسند  التقييممعايير   العدد

  نقطة 40  المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين  1

  نقطة 20  *المحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـات المعنية  تجـربة  2

  نقطة 10  المؤهالت العلمّية للمحامي   3

ــة   4 حجــم المهــام الموكولــة للمحــامي أو شــركة المحامــاة مــن قبــل الهياكــل العمومّي
  وعددها

  نقطة 30

  نقطة  100  المجمــــــوع العـــــام

  

 إختصاص شغلي وضمان إجتماعي : القسط األول * •

 نقل جّوياختصاص :القسط الثاني •

  وتحكيمقانون دولي : القسط الثالث •

  :وتقصى وجوبا 

  .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني •

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة العروض  •
 .من هذا الكراس 12اإلمهال والمحّددة في الفصل 

 .ثبت أنها مزّورةكل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق  •

 .القسط العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس •

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال 
مؤّرخ في  2014لسنة  764يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

يتعلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى  2014جانفي   24
المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في 

و كذلك مع رئيس وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  أ
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لسنة  764من األمر عدد  15الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 
  .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014

  

  :المبدأ العام في إسناد األعداد:  15.2.

خـــالل  مـــاةللمحاالمراجـــع  العامـــة  للمحـــامي أو ألعضـــاء الشـــركة المهنّيـــة   - أ

 :)نقطة 40( الخمسة سنوات األخيرة

  :كيفية إسناد األعداد. 1.أ

تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 
  .إلى تاريخ تقديم العروض 2014الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب المراجع  
  .لمختلف أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص 
عد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون األحكام ب

  . إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع
عدد 

اإلنابات 

لدى 

  المحاكم

و  40ما بين 

إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 60و 51ما بين 

إنابة خالل 

سة سنوات الخم

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 70و 61ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 80و 71ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 81أكثر من 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

العــــــــــدد 

المســــند 

ـــــوان  بعن

المراجـــع 

  العامة

05  10  20  30  40  
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خـالل الخمسـة  الخصوصـيةفـي اإلنابــات المحامي أو المحـامين الشـركاء  تجـربة  -  ب

 ).نقطة 20( في االختصاصات المبّينة بالفصل الرابع سنوات األخيرة

ــق هــذا المعيــار بتمييــز الجوانــب المتعّلقــة بــالخبرة الخصوصــّية فــي مقــاييس  الهيكــل العمــومي  اختيــاريتعّل
 ميـدان معـّينفـي  باختصـاصالمحـامي وتتمثّـل الخبـرة الخصوصـية فـي إلمـام . لمحـامي أو شـركة محامـاة

   .وقدرته على معالجة إشكالياته القانونية

التــي ســبق للمحــامي التعهــد بهــا فــي الميــدان  اإلنابــاتتســند األعــداد بخصــوص هــذا المعيــار حســب عــدد 
إلـــى تـــاريخ آخـــر أجـــل لتقـــديم  2014جـــانفي  01مـــن  الخطـــوط التونســـية مـــن قبـــل  أو المشـــابه المطلـــوب

  : على النحو المبين في الجدول الموالي العروض وذلك
 

  
 10و 05ما بين 

خالل  إنابات

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 11ما بين 

إنابة  15و

خالل الخمسة 

سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 

  العروض

 20و 16ما بين 

بة خالل إنا

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

  طلب العروض

 25و 21ما بين 

إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 

  العروض

 25أكثر من 

إنابة خالل 

الخمسة 

سنوات 

السابقة 

لتاريخ طلب 

  العروض

العــــــــــدد المســــــــــند 

بعنـــــــوان المراجـــــــع 

  الخصوصية
05  10  15  18  20  

  

  :تقديم العّينات من المؤّيدات صيغ. أ

تبعـــا إلمضـــاء المترّشـــح للتصـــريح علـــى الشـــرف بصـــّحة البيانـــات المتعّلقـــة بالتجربـــة الخصوصـــّية 
عرضـــه بالمؤّيـــدات تأييـــد  المعنـــي إلـــى أولـــى، المترّشـــح، فـــي مرحلـــة ، ال يـــدعى)6الملحـــق عـــدد (والعاّمـــة 
  .بهاالمصّرح 

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

ة تحفـظ حمايـة وحسب طبيعتهـا بطريقـحسب السنوات  وتخزينها مدعو إلى جمعها ويكون المحامي
المعطيــات الشخصــّية والّســر المهنــي فــي أقــراص ممغنطــة أو ليزرّيــة أو كــذلك فــي وســائل حفــظ إلكترونّيــة 

ــة  طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال  الســتغاللهاتراعــى فيهــا الّضــمانات الفنّي
  .كراس الشروط المبّينة للغرض في ةالمواصفات الفنيّ للهيكل العمومي طبق وذلك لتقديمها عند الطلب 

  :تتّم على الّنحو الّتالي من الناحية الفنّية وترتيب العروض التقييمعملّية جب اإلشارة للمترّشحين أّن يو 

وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات المبّينــة فــي الّتصــاريح  تقيــيم لجنــة الفــتح و الفــرزتــوّلى ت •
وبقيـة المالحـق المنصـوص عليهـا بملـف على الّشرف والّسيرة الّذاتّية الممضاة من قبل المترّشحين 

  . المعلنة بكّراس الشروطوطبقا للمعايير والمقاييس طلب العروض 
مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة المختّصـــة  االنتهـــاءبعـــد  الخطـــوط التونســـية قـــومت •

المراقبة الّالزمة عليها طبقا ألحكام الفصـل  العمومي إلجراءبالهيئة العليا للطلب للمراقبة والمتابعة 
أعمــال  اقتضــتوٕاذا مــا  .2014 مــارس 13المــؤرخ فــي  2014لســنة  1039مــن األمــر عــدد  10

مـا تـم التصـريح بـه المضمنة بالتصـاريح أو مؤيـدات إضـافية حـول مؤّيدات الطلب الّلجنة المذكورة 
يوّجــه إلــى المحــامين المعنيــين مــن قبـــل  الطلــب فــإّن هــذا ،بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة

  .الهيكل العمومي

  

  :)نقطة 10(  الت العلمّية للمحاميالمؤهّ ب 

إلــى  وباالســتنادباإلنابــة مــن المتــدخلين للقيــام  األمثــليهــدف هــذا المقيــاس إلــى تحديــد العــدد 
مــــن ناحيــــة وٕالــــى  الخطــــوط التونســــية مــــن قبــــل أو المشــــابه الخبــــرة المتمّيــــزة فــــي الميــــدان المطلــــوب

  : التصنيف التالي وذلك حسب المؤهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى،

 .التعقيب لدى المحامون المباشرون •

  . شركة المحاماةأعضاء  •
 

وعـــدد تســـند األعـــداد بحســـب إضـــافة إلـــى الشـــهادات العلمّيـــة التـــي تحّصـــل عليهـــا المحـــامي 
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  :على النحو التاليالدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها 
  
نقــاط لكــّل محــام شــارك فعليــا أو تــابع بنجــاح دورة تكوينيــة متخّصصــة  05تســند بصــفة آليــة  •

التـــي تنظمهـــا الهيئـــة الوطنيـــة  ال الخبـــرة المهنيـــةالســـتكم فــي إطـــار دورات التكـــوين المســـتمرّ 
 ).05(ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة  .بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين

ــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار ) 01(تســند نقطــة واحــدة  • لكــّل مشــاركة ناجحــة فــي دورة تكوينّي
 .1)05(لعنوان خمسة ويبلغ سقف النقاط بهذا ا. أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين

 

  
وإلثبــات المشــاركة فــي هــذه الــدورات، يقــّدم المحــامي المترشــح نســخة مطابقــة لألصــل مــن 

  .شهادة المشاركة في الدورة المعنية
ــة  -ج حجــم المهــام الموكولــة للمحــامي أو شــركة المحامــاة مــن قبــل الهياكــل العمومّي

 )نقطة 30(وعددها 

لــذلك بقــدر مــا يكــون المحــامي . للمترّشــحين المتفــّرغين يهــدف هــذا المعيــار إلــى إعطــاء أكثــر فــرص
المترشح متفّرغا للمهّمة بقـدر مـا يرتفـع العـدد المسـند إليـه بهـذا العنـوان والعكـس بـالعكس وذلـك علـى 

  :النحو التالي

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في  -
  .نقاط 10على أال تتجاوز  للمشاركة في طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح 

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في    -
  .نقاط 10على أال تتجاوز  تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

 ت معنوية او ماديةذا يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو  -
على أال تتجاوز  لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض ةخاص
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  .نقاط 10
  

  : محاماةلل المهنية شركةالأو  المحاميتعيين :  16 الفصل
ــــة   ــــةالفــــتح  تعــــّد لجن ــــرز المحدث ــــرا مفّصــــال حــــول معــــايير إختيــــار  الخطــــوط التونســــيةلــــدى  والف تقري

كيفّية ترتيب المترّشـحين وأسـباب إقصـاء فيه فرز على ضوء ذلك توّضح الالمترّشحين ونتائج أعمال 
  .حصل ذلكبعض العروض إن 

بالهيئـة لمتابعـة والمراقبـة المحدثـة المختّصـة لجنـة إلـى الل هـذا التقريـروجوبـا  الخطوط التونسية وّجهتو 
 24والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7طبقــا ألحكــام الفصــل عمــومي العليــا للطلــب ال

وٕاعـــادة  مـــن األمـــر الســـالف الـــذكر 8إلجـــراء مراقبتهـــا عليهـــا طبقـــا لمقتضـــيات الفصــل 2014 جــانفي
  .عند اإلقتضاء ،النظر فيها

  .المعني لتنفيذهوبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي 

  : والّشروع في المهّمة العقدإمضاء: 17الفصل 
فـــي العنـــوان  الخطـــوط التونســـيةمـــن قبـــل  ااختيارهـــ ي تـــمّ تـــال أو شـــركة المحامـــاة المحـــاميإعـــالم  يـــتمّ 

طبــق النمــوذج المصــاحب  المحــرر باللغــة العربيــة عقــدالويجــب عليــه إمضــاء . دن بوثيقــة التعّهــالمبــيّ 
حسـب مقتضـيات وواقـع وذلـك وضرورة توضيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضافة بنود يمكنو . لهذا

  . نشاط الهيكل العمومي
اتخاذ كل  يتولىل المحامي أو شركة المحاماة، يتم إعالم ئهوٕامضا العقدعلى إثر المصادقة على و 

   .بذلك ذناإلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقاإلجراءات الضرورية لضمان 
يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهاإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 

��ر�X تحتسب من ) 02(الهياكل العمومية لمّدة سنتين  المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ 

أيام ) 10(عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
  .عمل
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  المالحق
  

  و���� ا��ّ��:  ����1 ��د 

�ل ا����رك: ����2 ��د �  $#�"� إر �دات ���� 

��* 01 �/��. إ-*اءات ا����+ و�*ا�( إ)'�ز ا���ّ�� : ����3 ��د 
ٔ
  89*67 ��5 ا��*ف $�م ا���

   ا�/#�ط ا���)س��89*67 ��5 ا��*ف $�م �=� *ة ا��( ��ى : ����4 ��د 

8�ص ����� $��8A( : ����5 ��د Cا�� ��ّD�8"Eت اFى ا������د 01 إ-��+  894*67 ��5 ا��*ف $�م ا�

  Hّ*اس ا��*وط

�رة 01 / 89*67 ��5 ا��*ف $8ّ�� ا�=��)�ت  وا��*ا-J ا��ّ�� و: ����6 ��د HLا�� ��ّM�  ا�*ضاو ا�/8

و ا������+ ا��=� *7+ ) ا��AC*د(ا�����0 س��ـ� 01 إ"���D : ����7 ��د 
ٔ
�رة J�ّ'9(اM 01 ( ء�T�

ٔ
و ا

ٔ
ا

  ا��*�H ا���Cّ�� �������ة 

و ا������+ ا��=� *7+ ) ا��AC*د(ا�����0  ا��Vام: ����8 ��د 
ٔ
�رة J�ّ'9(اM 01 (  

����Tء ا��*�H ا���Cّ�� �������ة $��C$� ا���W( ا�
ٔ
و ا

ٔ
�0 ��ى ا����YH و س�D* ا���ائت ا��D�Tّ�� ا

���7�  وا�������W واEدار�7ّ وا��

و ا������+ ا��=� *7+      ا��=� * ��'*$� ا���� ��������D�"0 ا��*ا-J ا��=�C�ّ �: ����9 ��د 
ٔ
���� (ا 01

J�'� ( و
ٔ
  �ة�*�H ا���Cّ�� �������� �������+ ا�����C+ا

ٔ
Fات ا�Cة[\ل ا�/�] س*�]  

و ا������+ ا��=� *7+ ا��=� *  ا�/8���D�" �$*'�0������ ��ّM ا��*ا-J ا��=�C�ّ �� :����10 ��د 
ٔ
01 (ا

J�'� ����و ) 
ٔ
�ات ا�/�] [\ل  �ة��*�H ا���Cّ�� ������ا�����C+ � ا������+اCة 01 س*�]

ٔ
Fا

J$8( ا�*اA��$ �C�=ت ا���M�8�]Fا  

���C7 : ����11 ��د Wا��ورات ا�� ��D�"ا ��و ا������+ ا��=� *7+ �����0 ا��=� * ا���/�88 ا��$�9 0
ٔ
ا

)J�'� ����و ) 01 
ٔ
�7+ ا��س��* ا���H*�� 0 ا���Cّ�� ������ا�����C+ � ا������+اWة 01 إ_�ر دورات ا���

)�#� ا����H( ا��و��� 
ٔ
و 01 إ_�ر ا

ٔ
��5 �������+ ا

ٔ
Fا ���aC9�� ا���`� ا��_C���$ +������� ��Cس�� �J ا��

��+�����.  

  س�ـــ*ة ذا�9ـــ�: ����12 ��د 

�رة ��ى ا����YH  -�ول ا����ات: ����13 ��د �C� الV9 F 0ت ا�'�ر�7 وا���$�(Eع ا�e�� �7�T01 ا��

 ��D�Tا���ائت ا�� *Dوس� ��ّ��W��7ّ وا����  �واEدار�7 وا��

�رة ��ى ا����YH  -�ول ا����ات: ����14 ��د �C� الV9 F 0ت ا�'�ر�7 وا���$�(Eع ا�e�� �7�T01 ا��

 ��D�Tا���ائت ا�� *Dوس� ��ّ��W��7ّ وا����  �واEدار�7 وا��

  ���  :����15 ��د 

و �'�J ا������+ ا��=� *7+  �����0ا���C$� ا��=*م $�+ ا
ٔ
و ا��=� * ا

ٔ
وا�/#�ط �ة ��*�H ا���Cّ�� ������اا

  ا���)س��
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 1 ملحق عدد

  

  تعّهدالوثيقة 

  )............ذكر القسط المشارك فيه(
 ...........................................................1)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله - 

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

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

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

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

 .عقد النيابة  )3( 

  .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 
   :يليوألتزم بما  أتعّهد

 .قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ) 1 

طبق  ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّية المطلوبة ) 2
  .التراتيب القانونّية في الميدان

 الجلسة تاريخ من ايام 10 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم) 3
  .عقد النيابةنص عليه تلما  وفقا

  .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال) 4
  .آلخر أجل محدد لقبول العروض يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5
في و . قانونيحجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح )مثلها ليستالتي أشركة ال أو أنّ (لست أنني شهد أ) 6

  .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت 
  

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

  .النخراط لدى صندوق الحيطة و التقاعدالبيانات المتعلقة 
  

  يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 :البريدأو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ العمومي  الهيكليدفع 
  )أو البريدية البنكية ذكر الهوّية.......................... ( :عددتحت ............................ 

  

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

  )مشاركالوختم إمضاء (                                                 
 

   ")صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك يكتب ال( 
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   2ملحق عدد

  

  

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  

  ..............................:................................المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
  ...............................:.........................................المحاماةتاريخ الترسيم في 

  ...............................:........................................................ عنوان المقرّ 

!��G ��%	 واب عنوان�  : ....................................................................��%	 ا��اب إذا ��ن �

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

!��G  أو ?��� ا�
!���ة  العنوان�� Gو�����Bا:......................................................  

  ....................:...............................................المعّرف الجبائيرقم 
  .......)...................................خطةاالسم واللقب وال(إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
  

  ......................في.................. ر بـ حرّ 
  )المشاركوختم  إمضاء(                                                 

  
  

  . ة بهتقديم الوثيقة الخاصّ عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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  3ملحق عدد 

  
  تصريح على الشرف بعدم التأثير

  مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

  
  ................................................................................................................) ا��م وا
�ّ�ب(إّ� ا
		�� أ���� 

 ��ّ�	
�	�ن		ّ�ل ا
�ر�� ا�	�
................................................................................................. .........................  

 ����
��تا
	�ّ!ل  # ��ّ�ر�'...........................................&دد  ا
وط# ..............................................................  

�	ل(ا
	*ّ�ن 	�ّل 	(� ر#�  ـ �
وان ا*
  ..................................................................................................) ا

 ��� �	�+ ,	ّ�	
�رك"ا�	
  "ا

�م 	 ��رة أو  وا�ط� ا
.�ر  #�د�م و&ود أو ��
� أ3ّرح &�, �ر+�  *دم �1�	� وأ
#زم  *دم ا��&ط

�د أو ھدا�� 31د ا
#��6ر +� 	(#�ف إ!راءات��د#� إ��
 ���3
  .ا

  

  ..........................................�G  .............................5ّ�ر �ـ                                         

  ) المشارك  وختم  إمضاء(
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  4ملحق عدد 

  

  
  لدى  مباشرة العملتصريح على الشرف بعدم 

  صاحب طلب العروضالخطوط التونسية 

  
  

  ................................................................................................................) وا
�ّ�ب ا�8م(إّ� ا
		�� أ���� 

 ��ّ�	
�	�ن		ّ�ل ا
�ر�� ا�	�
.................................................................. .........................................................  

 ����
��تا
	�ّ!ل  # ��ّ�ر�'.........................................&دد  ا
وط# ..............................................................  

�	ل(ا
	*ّ�ن 	�ّل 	(� ر#�  ـ �
وان ا*
  ..................................................................................................) ا

 ��� �	�+ ,	ّ�	
�رك"ا�	
  "ا


م أ�ن  �  الخطوط التونسية  أو إط�رات  أ&	ل �	ن أ&وانأ3ّرح &�, �ر+� أّ
  .أو 	�ت &ن إ�ط�&� &ن ا
*	ل  �� 	ّدة (	س �وات &�, ا19لّ  

�م ا9	;ر &;دد (;���م  <&=م ا
���;ل ط ;ق أ��
�  1875و+� 3ورة ا;�
، +#ر+;ق �;(� 	;ن 1998

	�#وب ا�&=م 	ؤّ�ر &��� 	ن 1 ل ا
���ل �وB�ّ  د1ّ;� #;�ر�' ذ
;ك أو ا�د8ء  *=	;� ا
 �;وغ &;د 

  .)ا��#1�ء

  

  ............................�G ............................. 5ّ�ر �ـ 

  ) المشارك  وختم  إمضاء(
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  5ملحق عدد 

  

  
  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

  من كرّاس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

  
  ................................................................................................................) ا�8م وا
�ّ�ب(إّ� ا
		�� أ���� 

�	�ن�	�
 ��ّ�	
  ............................................. ............................................................................		ّ�ل ا
�ر�� ا

�ت &دد # ��ّ
���� ا
وط��ر�' ..........................................ا
	�ّ!ل  # ..........................................................  

�	ل(ا
	*ّ�ن 	�ّل 	(� ر#�  ـ �
وان ا*
  ....................................................................................................) ا

 ��� �	�+ ,	ّ�	
�رك"ا�	
  "ا

�	�ن ا
	�#ر��ن 8 و!د +� إ�;دى �	
أ3ّرح &�, �ر+� أّ� و��ّ+� أ&��ء ا
�ر�ق ا
	#دّ(ل 	ن ا

�ة	��	
� ا�	
ّظم 	

	ر�وم ا�  �3وص &���	
G ا	
�8ت ا�.  

�8ت ;�
و!د +� إ�;دى ا 8 �� أ3ّرح أّ	� ��;�

��رة ا9(�;رة 	;ن ا
�3;ل ا�;  �3;وص &���;	
ا

   .	ن �راس �روط ط�ب ا
*روض

  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  ) إمضاء وختم المشارك(
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  6ملحق عدد 
  

  
  تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

  رضعال في والمذكورةالخصوصّية  او/ العاّمة و والمراجع

  
  

  ................................................................................................................) وا
�ّ�ب ا�8م(إّ� ا
		�� أ���� 

 ��ّ�	
�	�ن		ّ�ل ا
�ر�� ا�	�
................................................. ........................................................................  

 ����
��تا
	�ّ!ل  # ��ّ�ر�'.........................................&دد  ا
وط# .............................................................  

�	ل(ا
	*ّ�ن 	�ّل 	(� ر#�  ـ �
وان ا*
  ..................................................................................................) ا

 ��� �	�+ ,	ّ�	
�رك"ا�	
  "ا


�ّ	� ا
#� 1ّد	#�� +� ھذا أ3ّرح &�, ا*
�ت وا
	را!G ا
(3و3ّ�� وا�� 
  .ا
*رضّ�رف  3ّ�� ا

�رز �  ��ّ��	
� ا!ّ�

*دم #�د�	�  �وّ�� +� 3ورة � وت (=ف ذ
ك أو # *��
وأ#�ّ	ل 	�ؤو
ّ�#� ا


	ّدة ##! �ّ	 �� 	ن و���ق  *د ط� ��# �� �	
�  .وز &�رة أّ��م
  

  

  ............................�G ............................. 5ّ�ر �ـ 

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  7عدد  ملحق

  

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

  أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة
  

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

    
 

10 

    

  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  8عـدد ملحق
  

  )في صورة تجّمع(أو المحامين المباشرين ) المنفرد(المحامي  التزام

  الخطوط التونسيةأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

  القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية وسائر الهيئاتلدى المحاكم 

  

 أ1ّر  6نّ ………….............................................………………………………………………) وا
�ّ�ب ا�8م( إ� ا
		�� أ����

�دة اI#� ذ�رھم ��#زم�
�ز ا
	�ّ	�)أ
#زم( ا
�ر�ق ا
	#د(ل وا
	#�ّون 	ن ا
�ّ�دات وا!> .  ��� أ1ّر  3	��ّ+�� 

  :ا
	*�و	�ت ا
واردة  �ذا ا
*رض

  
 قب  اللو   سماال

  
 الترسيم

 

  محل المخابرة

  

المحامي    إمضاء

معرف به
1

  
 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  

  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  )المشاركوختم  إمضاء  (

                                                 
1 ّ)<
��  ا�
,+��  ا�3�Bء �G ا�>��� ا�_(�
1�Nّ� 0 ا�  ّ�,����3�B�� 4ء ��Nّ�� �).  G��!� N وا(5 �+�"�,��8A ا� �
�

��3�B�� 4ء و���� �,) F)ور إQ1ن ط�8 ا�,��,�  .وض���رك 1�0 أن ���ن ��ر�X ا�
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  9عـدد  ملحق

في (أو المحامين المباشرين      المباشر لتجربة العامة للمحاميالمبّينة لقائمة المراجع 

  خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو ) حالة مجمع

 )إلى تاريخ فتح العروض  2014 جانفي 1من ( 

 

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

  الطور
 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

  االنابات  عدد 

ن ا����

������ ا
����ر أو ا ����

��ر�� ا  ���2014 

 10 مدني تونس ابتدائي

   20  

     

     

  

ن ا����

������ ا
����ر أو ا ����

��ر�� ا  ���2015 
    

     

     

     

ن ا����

������ ا
����ر أو ا ����

��ر�� ا  ���2016 

     
    

     

     

ن ا����

������ ا
����ر أو ا ����

��ر�� ا  ���2017  

     

     

     

     

ن ا����

������ ا
����ر أو ا ����

��ر�� ا  ���2018  

     

     

     

     

�رح ��� �

�����ت ا ����
  "$ل ا
"�س ��وات ا
�دد ا
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 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

  
  

  بداية وانتهاء  تاريخ
  المهّمة

  الطور
 عدد القضّية 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

       

       

       

       

     

  
 

     

  
 

     

  
 

  

  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  ) إمضاء وختم المشارك(

  

  ايا المقترح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقض •
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  10عـدد  ملحق

  
  

في (أو المحامين المباشرين المباشر  الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل

األخيرة سنوات الخمس خالل  اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينأو ) حالة مجمع

  االختصاصات المبّينة بالفصل الرابع في مجال

  )إلى تاريخ فتح العروض 2014جانفي 1من ( 
 

 جدول تأليفي للمراجع

  الطور
 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

  عدد القضايا 


��ر�� ا���و"
ن  ا����

������ ا
����ر أو ا  ���2014 
    

     

     

     

  


��ر�� ا�ّ��و"
ن  ا����

������ ا
����ر أو ا  ���2015 
    

     

     

     


��ر�� ا �ّ��و"
ن ا����

������ ا
����ر أو ا  ���2016 

     
    

     

     


��ر�� ا�ّ��و"
ن  ا����

������ ا
����ر أو ا  ���2017  

     

     

     

     


��ر�� ا�ّ��و"
ن  ا����

������ ا
����ر أو ا  ���2018  
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........................... 

  

�رح ����

�����ت ا ����
  "$ل ا
"�س ��وات ا
�دد ا

 

  
 

  

  

  

  الخصوصّية جدول تفصيلي للمراجع
  

  بداية وانتهاء  تاريخ
  المهّمة

  الطور
 

 عدد القضّية

  
  المحكمة

  

  موضوع اإلنابة
 

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي  
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  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  ) إمضاء وختم المشارك(

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

اة في إطار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينأو ) في حالة مجمع(

للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية 

  .في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين
 ع ر المحور السنة

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

 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   6  

   7  

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   5  

    

  ............................�G............................. 5ّ�ر �ـ

  )إمضاء وختم المشارك(

  .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة  
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  12عدد  ملحق
  

  سيـــرة ذاتيـــة
  

  ...............................................................................................................................................: واللقب اإلسم* 
  ................................................................................................................................: تاريخ الوالدة ومكانها* 

  ................................................................................................................: تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية *
  ................................................................................................................:تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف *
  ................................................................................................................: تاريخ الترسيم بقسم التعقيب* 

  ......................................................................: إن وجد وفقا لإلجرءات القانونّيةعنوان موقع الواب * 

  
ــ����
�ّ  ا
�ـ�ــ�'د ا���
  : ل (��� ا
��ر�)ا

  

�	*��ا
	ؤ���  ج�� ا
#ـ(ـرّ !
 ا
��ـ�دة ا
*�	ّ�� ا

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

  
  : ��ّ"ص ا
"�رة ا
��ّ�� +� ا
�����ة

  

  
ا
���'- ا
��ّ		� أو ���'- 

 ا/(��ل ا
���زة

  
 0 ھذه ا/(��ل إ���ز ��ر

  
دان ا
�زاع � 

6ل ا
��و�� �
 ا
���ط� +� �ر�6ا
أو ا
ا
�� �9م ا
����� أو  ا
	ط�ع ا
"�ص

����� �ر�6 ا
�����ة ��
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  ثا
درا��ت وا
��و
-  
-  
-   
-   
-  
-   

���ّ"ص ��و"
  )أو ا
��ّدة ا
�ط�و�� ان و�د ا;"���صذ6ر  (+� ���� ا
�����ة  ا
"�رة ا
  

  
ا
���'- ا
��ّ		� أو ���'- 

 ا/(��ل ا
���زة

  
 ��ر0 إ���ز ھذه ا/(��ل 

  
دان ا
�زاع � 

6ل ا
��و�� أو ا
�ر�6 ا
���ط� +� �
ا
ا
	ط�ع ا
"�ص ا
�� �9م ا
����� أو 

����� �ر�6 ا
�����ة ��
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رى ا
��ر�)  - ��
�9$ ��
��ّ�� أھ�� ذ6رھ� +� ا
��ط�ت ا<=�+� ا�
���ط? +� ا

 :إ
�� ا
��رّ�)

 .ا
�6ون +� ا
�@�ت •

 

�@�
  ����ز  �د �دا  �د  ��و�ط  ا

          

          

          

  

  

        

  

 

• 

�����ةا
�ر�م +� ا"�رة +� �دان ��ن �9ل ا. 

-   

-    

 


��6ب �����ة • �ّ
 ا<�=واء +� ���6 دو

  

-  

  

   

  إمضاء صاحب السيرة الذاتية
  

  ............................في............................. حرّر بـ                                                       

  

  
 )كالمشار   وختم  إمضاء(                                           
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  13عدد  ملحق
  

� �و=وع ا<����ت ا
��ر� وا
�� ; �زال ���ورة  �دول ا
���دات�=	
+� ا

دى ا
���6م  �'�=	
'�ت ا�
� و��'ر اّ�6��
ّ وا� �وا<دار� وا
��د

 

 
�ا��Cل   ا<����ت ا
��ر

 ��ا
�	ر
<����ء ا<����ت 

�  ا
��رّ

 �ا
�$�ظ�ت ا<=�+
راھ�  ��
� ا�وا
�و=
 �ا
��ر�) أّ��� =رورّ


��دد �دول 
ذ6رھ� 
  ا
���دات

(دد 
  ا<����ت

�و=وع 
  ا<����ت

ا
���6م أو 
'�ت �
ا

ا
���ورة 
��=	
  أ����� ا

  

6ل   ا
طور�
ا
  ا
��و��

�"ص 
  "�ص

               

                

          

  

      

          

  

      

                

                

                

                
  

  

  

  المترشح  إمضاء وختم         
  

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

المباشر أو مجمع  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا

اة ، لشركة المهنّية للمحاماأو المحامين المباشرين 

  1والخطوط التونسية
 

  

�ل ا/ّول�
  :��رف ا
��ّ�ـ�: ا

  : ##	ّ�ل 	�	�
  ..........................................................................................ا#�9�ذ  
  أو 
�	�ن 	و�وع ا#����1 ا
�را��( �	
  ...................................................) 	!ّ	G ا

  أو
�ة( 	��	�
 ��ّ�	
  .......................................... .) ........................ا
�ر�� ا

 � �� �+ ��1��م  و ا
(طوط ا
#و���ط ق ھذه ا�#8��
وّ�� !	�G ا�!راءاتا��
��� ا �+ �وا
د+�ع 
�&�  ������
�ت ا���
��م و���ر ا�	

دى ا ��ّ	���#
س أو �واء +� #و �وا�دار�� وا
#*د���ّ وا

د ا��#1�ء& �  .�ذ
ك (�ر!�

 

�ل  �

�	د	ا
�ط�ّ وا
�را�ب ا
��ر� :  2ا�� �:  

Gر��#�
 ���3
�ري  �� ا
*	لاو #(�G ھذه ا!

#را#�ب ا.  G�)� ��ب ا
*�د �	�3 ,
وأ&وا� إ
�ري ا
	�*ول +� ا
	�دا�
� نا
#�ر�G ا	�
��� وا !
 .ا�!#	�&� نا

 

�ل �
  :ا/��ــ�ب :  3ا

�م ا
�رار ��
�3ل ا9ّول أ&=ه ط ق أ�  ���
�ر إ�	
�ّم ا�	
�ة  (3وص ا	��	
#� ط أ#*�ب ا

�م �ر �*	 ��رة وا
#� #�	ل أ��!#
�3�در &ن وز�ر ا
*دل وا
وز�ر ا
	��ف  
ا
	�#رك ا


�م ����� و	* !
� وا
طوا G ا����
3�ر�ف ا
	�# ّ��ا	
�م  وا���فو	 �N #6	�ن أ  .وا
#*��ب ا#�8�
  

 G�	!# (02)�#م  ��	و( ,�د أد� ����د أ31, +� �س ا
طور وا
#� #*د ) �1)05� ����1
 �

ظر إ
, و�دة ا
	و�وع أو ا�  �� أو  ب	ر# ط�   *������
�دة أو ظرا 
ط �*� ا	
أو ا

� وا
#� #*# ر أ#*�ب ���1 وا�دة�#!
�*	 �
� أو ��و�
� أو #داو�� ��#.  
  

                                                 
1����ّ�F�)_ت و����B4 أو ا�
��Tّت ا�V�
�  إ���� �(�ل أ_�ى وذ�' 875 ��. 
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��O إ�!� ��  ، إذا
�(طوط ا
#و����	�ن #��� ا
=ز	� و��ق *
�	� 1د  ذل ا�	
� # �ن 
� ان ا	
�� #�	���� #�ّدر 	ن 1 �� وإ	��ء 	 �

ظر ا
� ا
���� ا
	#*�د  �� ودر!� #�* ��، أن ��د � 
� *� وا
	را1 � #	�
 �3ّ#)	
� ا!�
�ق +� ا
.رض  �ن ا
طر+�ن �#ّم &ر�� 	� �� &�, ا�	

��*

���� ا��د��  	
�	�ا�	�
�ّدد 	
�� �	ن ا
��ف ا	

�ط�ب ا
*	و	� &�, أن #د(ل ھذه ا �.  
  

  

�ل �
6ل ا
��و�� :   4ا�
  :ا<
�ـزا��ت ا
�و=و(� (�E �6ھل ا

    


	�ّ	#� ا
(طوط ا
#و����#زم #  - أ �	��	
�ز ا!� �	�=	
و
�ذا ا
.رض، .  #و+�ر ا
ظروف ا
 G	 ن	ّ�# ��	� ر+*��	
� ا
#� #ط�ب 	ن ا����
��3 #و+�ر �ل أ3ول 	ؤ�دات ا) ,
##و

�	��	

� ا
#���ف 	�� ل و3ل #��ّم 		�, 	ن ا�� ��ّ	ن ا
	�ف و!و �  	ذ�رة . ر�	�
 و���ا
(طوط ا
##و����� #�(ص 	*ط��ت ا
	�ف وط� �ت 

��	� أو ا
����   - ب	
�	� 	ن ا
	*ط��ت ا
	ط�و � �واء 	ن طر+� أو 	ن طرف ا�	
#	��ن ا
� 1 ل 	و&د ا
!���، أو ا8!#	�ع،  �6 وع &�, ا19ل*	
 .أو ا
���ل ا

� � ا
���ل ا
*	و	�  - ت��	� وا
	ؤ�دات ا
#� 1ّد	�� +� إط�ر �	
�ر�ر ا�# Gر أو #وز�� .&دم 

�	� أو  �
�(طوط ا
#و��8 �	�ن  -ث�	
�  ��ّ�*#	

ّ�� وا
	ؤ�دات ا
*�	ّ�� ا�	
��ف ا
	*ط��ت ا

�م ا
��رة ا9و
, 	ن ا
�3ل ���1د 	*� ط ق أ*#	
�ة ا	��	
لسنة  764عدد 	ن ا9	ر  15 �ر�� ا
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014

  .كم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالهياكل العمومية لدى المحا
  
 

�ل�
  :طرق "$ص ���ب ا
�	د:  5ا

  
 �	�	
�ب ا�
ّ�� ا
	ر�ز�� 
�ا�دارة (=ص #و
, ا
و# كّ 3&ن طر�ق �#ّم (=ص 3�
(طوط 	� 

���  .ا
#و

�ب ا
���3 +� أ!ل أ31�ه �=�ون 	ن #�ر�' إ�داع �3

N ا
را!*� � 	
�#ّم إ3دار ا9	ر  3رف ا
��دة �
��م 3�درا 
��ذ�� إذا ��ن ا#

�(� ا���م أو ا�&=م  
�#ورة  *د 3دور ا�
ا
(طوط ا

�����ذ و#�	ل &����  ا
#و#
� (أ!ر &دول ا����
�ء ا�#���ور +� 	
ة 
دى طور ا
#*��ب و#�ك ا

�م #���م ا
و���ق وا
	ؤ�دات�*	 �	��	
�	ل +��� ا#� �#
��	� ا�دار�� ا	
�ر�� وا�*
��	� ا	
  ).ا

&دول ا����د وا
( راء و	3�ر�ف ا
#ر��م  <دارة ا
	���� أ!رة   ا
(طوط ا
#و���و#�	ل &�, 
�ر���*
  .ا

 # ��ّ	ل �	#����ت ( ا
(طوط ا
#و ���  ��ّ�*#	
�ل ا#
�رج 	!�ل 	ط�� #وس 	3�ر�ف ا
 �	��	
�ل ا
#� ��ط*�� ا#
�وز 	��+� ا!## �أو أ&��ء ا
� رى أو (�رج 	را�ز ا
و�8�ت &د	

�ة	��	
3ّ��، أو ��م  30
�ذا ا
.رض  �ر�� ا)� ،�	��	�
 �# ��
�ل ا
�*�ّ�� وا#
�8ت ا��دود  �+

� ��ة ا
	#*ّ�د�ن  	�ّف ا�	��	
9&��ء �ر�� ا.  
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ّ�ل  وإذا 	� إ1#�ت#
�رج، �#��ّل ا
���ل ا
*	و	�  #�ّ	ل 	3�ر�ف ا)�
�ّل #
�رورة ا
	�ّف ا
� �و	� ا
ذھ�ب وا
ر!وع��+ �	  ��دود أّ��م ا
	�ّ	� دون �واھ �+ ��3رّ� �	�  .وا�1

�رج 	و�وع )

�ل وا�1�	� +� ا�  ��ّ�*#	
�ت ا
#�د�ر�� ا��
�8ت، �!ب أن #�ون ا�
و+� �ل ا
�	 � ��بإّ#��ق �#*#9�  ���*#	
 .رد و	� ق  �ن ا
طر+�ن وذ
ك  3رف ا
ظر &ن ا�#8���1 ا

�ة، 	��	
�	� أو �ر�� ا�	
3�ر�ف 	ن 1 ل ا	
##و
ّ, ا
(طوط إ8ّ أّ� و+� 3ورة #� �� ا
���
#ورا ا
#و��ل  ت(=�3� &�, أ��س +	&9���	�ن  �
��ن ا*	

�ذه ا9&	�ل 	��ّ	� 	ن ا �# �	

�ز ا
	�ّ	�	و�وع ا�8#ر!�ع !� ��*�
  .وذ
ك إ�ر ا
#� ت 	ن ا
ط� G ا
  

  

�ل �

������ة :  6ا ����
  :ا;
�زا��ت ا
�و=و(� (�E �6ھل ا
����� أو ا
�ر�6 ا
    

��� ��ة  		��	
�	� أو �ر�� ا�	
  :��#زم ا
��م أو  -�	

� أ	�م ا �# ��
B ا
���ل ا
*	و	� &د ���� ا
=ز	� 
�د+�ع &ن 	3*
�ت  ذل ا���
ا

��	���#
��ّ�� و ا
#*د���� وا��
 .ا

�ت  ��� أو  وا�ط� 	��&د��، &د ا�#18�ء، وإ&=م  -��!
��ور �ل ا��� ا
(طوط ا
#و

��دھ�*� +� أ!ل أ31�ه �=�� أ��م 	ن #�ر�' ا�
Q	  �� �� 	ن ا
!�� ا
	#*ّ�دة �#� .أو ا�&=ن &

- 
��ل ا�	
ظر +� ا�
 �33ّ)	
�ت ا&�زا&�ت ��ور ا8!#	  ���*#	���أو  ا
(طوط ا
#و
�ط� �� 31د إ داء رأ�� +��� أو إ�  �����# G1و �#
�ت ا��	
�  ا
(طوط ا
#و��� درا�� ا�. 

  و
�ذا ا
.رض،
 # ,
��س أو ا
 ر�د ا�
�#رو �ا
(طوط ا
#و��#و�
� �واء &ن طر�ق ا� ���ور د&و#� �#
 �

�دھ� و+� �ّ�ز�*�ت وذ
ك 1 ل ا&�  .ز	� 	*�ول ھذه ا8!#	
�#, # دي  ا
(طوط ا
#و���#	��ن  - ����� ل و3ل #��ّم، 	ن 	�روع ا
*ر��� 1 ل إ	��	

���+ �� +� أ!ل أ31�ه أر *� أ��م &	ل 	ن   ھ�و+� 3ورة &دم إ داء. رأ���
�ظ�ت �و=	 
�	 ���ر�' #��	�� 	ن 1 ��، +�*ّد ذ
ك 	وا+�� �	#��	�  	وا��3  �	�
�#واھ� وإذن 	 ,�&

ونا���
� ا���#�� �#
 .!راءات ا


�م  ا
(طوط ا
#و���#	��ن  -��ن ا8!#	�&� و(=ص 	*	�

�م ا�	ن ���دة +� (=ص 	*
وذ
ك و!و � 1 ل (=ص 	�ؤو
�#� ا
	دّ�� ا(راط� +� 3دوق ا
#6	�ن و	� ���د �1�	�  #6	�ن 

 .ا#8*�ب

�ل �
  :�ّدة ا<��ــ�9� :  7ا
  

  ....................و##�� +�  .....................	ن �وات # دأ  #� ط 	ّدة ا�#8���1  ـ�=��
 ��ّ�	� أو �ر�� 	���ر�' ا9(�ر و
م �#م #*��ن 	#
�ر�� +� ھذا ا! ���و+� 3ورة و!ود �1


�ط�ب ا
*	و	� ���*

���� ا��د��  	
� *� وا
	را1 � ا#	�
 �3ّ#)	
� ا!�
�ة 	ن 1 ل ا	��	�
  ,
+�#و
�ري، دون !
�ء طورھ� ا�#��ن ا ,
ّ�� وذ
ك إ�	
��� ا*
� و+ق 1وا&د ا����
	وا��3 ھذه ا

3�در +��� ا
(طوط ا
#و����واه، و#	��ن 
��م ا
  .	ن ّص ا
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�ل �
د ��ر6�� ا
�رق ا
��دّ"ـل :  8اّ	�
  :ا

  

�ر�� +� ط�ب ا
*روض 	ن ��ث ا
*دد �	
�ب ا
*�د  #و+�ر ا
�ر�ق ا
ذي رّ��� +� ا���#زم 3
�ء، ّ�� دون �واه إ8ّ أّ� و+� 3ورة #.��ر ا
#ر�� � +� ا�9�	
وا
	�#وى ا
*�	� وا
#!ر � ا

�	� إ&=م �	
�	�  ا
(طوط ا
#و���+�!ب &�, ا�	
� و#.��ر ا� �&ن ) ن (ا
	#(�� ) ن( ذ
ك �#
 �
وات &�, أن ) م(ا
	�ّ	�  	ن �
ّ�� و�س ا
#!ر � 	ن ��ث &دد ا�	
�س ا
	ؤھ=ت ا
*	��� وا

� &�, ھذا ا
#.��ر وإ	��ء 	��ق +� ا
.رض  �ن � �#� �*	
�ظ, ذ
ك، 	�ّ ��،  	وا+�� ا
���ل ا�
 ����
��د��  	
� *� وا
	را1 � ا#	�
 �3ّ#)	
� ا!�

�ط�ب ا
طر+�ن �#ّم &ر�� 	� �� &�, ا ���*
ا

  .ا
*	و	�
�ت �راس ا
�روط ا
ذي ��#�	
و+� (=ف ذ
ك، و+� 3ورة #*ّذر #و+�ر 	#ر�B !د�د ��#!�ب 

 G	 1د�*#	
� &�,  ا
(طوط ا
#و���#ّم &�, أ���� ا(#��ر ا*	
أو+� 3ورة &دم 	وا+�� ا
���ل ا

�1د 	*� &ن طر�ق ا
	#رB�ّ ا
	�#رح، +�� �ّق +�' &�د ا
���3  *د إ3دار # �� +� ا
.رض *#	�


�  6!ل إ��+� أ31�ه (	س &�رة ��و	� إن 
م ��G &�, إ�ره #دارك ا
�ص ) 15(&دل #��ذ وإ	�
  .أو إ3=ح ا
(�ل 	��ر� 	G ا
*رض ا
	�ّدم 	ن 1 ��

  

�ل �
  :+�0 ا;���9�: 9ا

�8ت8	G 	را&�ة 	�#���ت ا
��رة ا9(�رة وا
�3ل �
� +� ا�

�� ، #��' ھذه ا�#8���1، آ�#
  ،   :ا

� G أ&=ه -�

�3ل ا�  ���
�ر إ�	
�ء 	ّدة ا
#���ف ا�# .ا

�ة و+�ة -	��	�
 ���	
�	� أو �ل ا
�ر�� ا�	
��رة ا 	

� &�, &دم ا�� .أو ا�

�1د�� -*#

#زا	�#� ا��ب ا
*�د  � ا
(طوط ا
#و���و!� 
� #ھذه ا
3ورة  و+�. &دم إ���ء 3


#زا	�#� +� أ!ل 	�دّ ��م  ��

� 	�	و� ا
و3ول �د&وه +��� إ
, ا��  وا�ط� ر��� د 8 #
 ��&ن &�رة أ��م ا #داء 	ن #�ر�' # ��N  ��لّ #
�ء. ا���
�(طوط �	�ن  ،ھذا ا9!ل و 

����ز دون أيّ  ا
*�د+�'  ا
#و!��ب ا�!راء ا
ذي ه إ!راء آ(ر أو #���ف 	ن �#و
, إ
� .�راه 	=�	


دى إذا � ت   -����ب ا
(طوط ا
#و�
#زا	�  ا
*�د إ(=ل 3� ����� أو  ��وإھدار �#
+� ا
� أو ھدا�� 31د ا
#��6ر +� ��1�	� ت ����رة أو  وا�ط� ا
.�ر  #�د�م و&ود أو &ط 	 

�زهإ رام  ت	(#�ف إ!راءا!  .ا
*�د وا

(�رة و�� �ن ط���� و�و
E ا
����� إر��ع ا
و�F'ق ا
�� ��وز�? +� أ�ل أ9��ه "��� 
6ل ا
��و���
� �ن �9ل اّ���6.  

  

�ل �
  :10ا

وّ�� أو وا1*��  ا
(طوط ا
#و��� +� 3ورة 1رار ��ب ا
*�د دون و!ود 	 ررات 1�#.��ر 3
 �#
�	�� ا� � �
�، #3رف 
� و!و � أ#*��

ذ
ك ، +� �1ّ�� 8 زا
ت !�ر��، +�� ھذه ا �# ��


ث��
�م ا
�3ل ا���م ا
�3ل  #�#�ب ط ق أ��	ن ا
	ر�وم  40	ن ھذه ا�#8���1 وذ
ك &	=  6
�  79&دد �
�ة 2011أوت  20ا
	ؤّرخ +�  2011	��	
  .وا
	#*�ّق  #ظ�م 	�� ا
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�ل �
    :+ّض ا
�زا(�ت ا
����	� ��ذه ا;���9� :   11ا

��م ھذه ا�#8���1، # ّ!ل، و!و ���وب (=ف +� #6و�ل أ �
�� �+ �&��	
�3���، ا
و
�ذا . ا

�ّد��  	�#�, ا
�3ل ا
(طوط ا
#و���#و
, ا
.رض #	
� ا!ّ�
 764عدد من األمر  )7(	��# � ا
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 

  .ديلية والتحكيميةالهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتع
�ء أ!ل ��ر دون +3ل ا
(=ف ودّ��، +�	�ن 
�طرف ا9�رص 	وا��3 ا�!راءات ���و 

�3ّ#)	
��	� ا	

�د+�ع &ن ��و�1 
دى ا �و�� ا
#� �راھ��
  .ا
  

  

�ل �
ل :  12ا���
�ـ�رف ا�:    

�	ل 	3�ر�ف ا
#�!�ل &�, #�	��	
  .ا

  :العقدصحة : 13الفصل 
� 3 ا ا
*�د�ون ھذ�8 ����م  ر��سا
�� 	ن 1 ل إ	�� إ8  *د*

�(طوط ا
#و���ا
	د�ر ا. 

 

�ل �
  :��لّ ا
�"ـ��رة: 14ا

�Tر أّ� �	�ن 9�د ا
طر+�ن #.��ر ذ
ك . &ّ�ن �ل طرف 	�ل 	(� ر#� +� &وا� ا
	ذ�ور أ&=ه

 �وغ 
�طرف اI(ر أو �ذ
ك �
� 	�	و� ا
و3ول 	G ا�&=م  �م طر�ق إ&= ن& 	�#�, ر�

#
  .��ذ وا�ط� &دل ا
  

  ..................+� ......... �ــّرر �ـ

  

  

  

  ا<�=ــ�ءات 

   

     �  ا
��ـــــــــ���                   ا
"طوط ا
�و��

  أو                                                                                 

ن                                                                          ����
  ���� ا

  أو                              

 �ر�6 ا
��ــ��ـــ�ة                                               


