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  طلب العروضموضوع: ألّولالفصال

 

مين المرسّ من بين  ،للمحاماة مهنيةشركة أو  مباشر محامٍ )01 عدد(اختيار يتمّثل موضوعطلب العروض في 
لدى المحاكم  اوالدفاع عنه افي حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو اإلذاعة التونسيةنيابة ل ،بجدول المحامين

المتعلقة  الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تفتضيهة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 
 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـباإلج

  .المحمولة على الطرفين المتعاقدين وااللتزاماتن كراس الشروط اإلدارّية الخاصة بدقة الحقوق ويبيّ 
  

  شروط المشاركة :2الفصل 
  

  :في طلب العروض يمكن المشاركة
  .المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروضللمحامين 

  أو      
  .للشركات المهنية للمحاماة

 

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

  .1العروض
نع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت الم

المدير  رئيسالالعمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي و 
أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء  العاملإلذاعة التونسية

من مرسوم  32او اي مانع اخر على معنى الفصل نّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديهاالشركة المه
  .المحاماة

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من 
 .ترسيمهم بجدول المحاماة

                                                 
الفرز لجنةالفتح و ( ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1

لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينبالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق ٕانما يندرج ضمن صالحيات او ، )للغرضالمحدثة 
مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16الفصل  ألحكاممع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية  2014 جانفي 24
 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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  المشاركة كيفية:3الفصل 
  :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

  
  منفرد - 
  أو
  . ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل - 
  

  إلى حصص طلب العروض توزيع:4الفصل 
  

  :يتكّون طلب العروض من
 :موّجه إلى جميع1قسط وحيد

  :العروضلدRالتعقيب في تاريخ صدور طلب المرسمين المحامين  •
  وأ  

 لشركات المهنية للمحاماةا •

ري المحّدد من قبل اإلذاعة ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقدي
   .األداء على القيمة المضافة لكامل مّدة التكليف اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون  التونسية

  :طلب العروضسحب ملف :5الفصل 
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات 

اإللكترونية الموجودة للغرض على  االستمارةعد أن يتولى تعمير ب)www.marchespublics.gov.tn(العمومية
شارع الحرية  71مباشرة من اإلذاعة التونسية يمكن سحب كراس الشروط  ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك. الموقع المذكور

  .بدون مقابل تونس 1002
  

  ضصلوحية العرو : 6الفصل 
من اليوم الموالي  ابتداء) ايوم 90( ايوم تسعينلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
  .محدد لقبول العروضللتاريخاألقصRال

  
  :العروضومالحق ملف طلب  تالتوضيحا :7الفصل 

                                                 
1
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طلب  عن اإلعالننشر من تاريخ  أيام) 7(سبعة يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 
  . العروض

اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات واإلستفسارات التي ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 
أيام قبل التاريخ ) 10(كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة  ساحبييوجه إلى جميع يطلبها المترشحون، و 

المبّين في  لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلالبريد اإللكتروني  عبروذلك  األقصى المحدد لقبول العروض
 2014لسنة  764عدد من األمر 4الفصل الفقرة الثانية من بسحب كّراس الشروط المشار إليها اإللكترونيةل ستمارةإلا
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانفي 24مؤّرخ في ال

  .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
  .لكافة المترشحين السريعبريدعن طريق التعميم ملف طلب العروض المشار إليه ،االقتضاءعند كما يجوز 

شروطقصد مزيد توضيح الإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه لإلذاعة التونسية يمكنو ،هذا
  .العروض أجل تقديم انتهاءقبل ) 10(عشرة أدناه ملف طلب العروض في أجل 

  
  :الماليةتالضمانا :8الفصل 
  .الصفقات العمومّية بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضماناتتقديم المشاركون منيعفى 

  
  :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن تأمين دعق :9الفصل 

  
في  المفعول ساريةفي تأمين المسؤولية المدنية والمهنية، شهادةتقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
  .آخر أجل لتقديم العروضتاريخ 
اإلعالم تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين  ،الصفقة) ة(أو شركة المحاماة صاحبعلى المحامي  يجبكما 

  .د بهاه تعَ قضية مُ  آخرالمتعّلق ببالحكم 
أو شركة  من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بها المحاميبداية أسبوع  انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري

  .)ة(المعني المحاماة
أو  قضية يتعهد بها المحامي المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بانقضاء أسبوع بداية من يوم اغيالعقد التأمينويصبح 

األجل المذكور  انقضاءقبل اإلذاعة التونسية معنّية من قبلالشركة التأمين وٕاذا تم إعالم ). ة(المعنيشركة المحاماة
تعطي تاريخا ثابتا أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعّللة و بمقتضى رسالة وذلك أعاله

على  االعتراض، يتم التعاقدّية )ها(التزاماتهب)لم تف( لم يف )ة(المعني أو شركة المحاماة المحاميبأنّ  لهذا اإلعالم،
ها اإلذاعة سّلمت في الغرضإّال بشهادة  اغيالوفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين . عقد التأمين انقضاء
  .التونسية

  



5 

 

  طريقة تقديم العروض:10الفصل 

  . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

ــــة نضــــم يُ  ــــائق اإلدارّي ــــداتها العــــرض الفنــــي والوث ــــة بالفصــــل  وجميــــع مؤي ــــي ظــــرفين ) 11(المبّين مــــن هــــذا الكــــّراس ف
لســنة  01طلــب عــروض عــدد ال يفــتح "  :عبــارةيكتــب عليــه يخــتم و يــدرجان فــي ظرفثالــث خــارجي ومختومين منفصــلين

  .نابة اإلذاعة التونسيةإل أو شركة مهنية للمحاماة تكليف محامٍ متعلق ب2020

عن طريق البريد مضمونالوصول أو والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية 
  .مقابل وصل إيداع التونسية الضبط لإلذاعةّلم مباشرة إلى مكتب عن طريق البريد السريع أو تس

الخــاص ســجّل الفــي وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 
  .إلى موعد فتحها مختومةحسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى  بالصفقات العمومية

  :آلّيا يقصى

  .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 

  .ومختوما يكن مغلقا كّل عرض لم* 

  :كما يقصى

جـــل ألخالالايرفعهلـــم يـــتّم المشـــارك علـــى بنـــود كـــّراس الشـــروط و كـــّل عـــرض تضـــّمن تغييـــرات أو تحّفظـــات أدخلهـــا * 
 .من قبل اإلذاعة التونسية اإلضافيالممنوح له

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

  
  .ّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويضوال يمكن للمشاركين الذين ت

ويقصى . يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط
  .كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة

  :الوثائق المكّونة للعرض :11الفصل

  :ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها علRما يلي يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض
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        واجبات المشاركواجبات المشاركواجبات المشاركواجبات المشارك        العمليات المطلوبةالعمليات المطلوبةالعمليات المطلوبةالعمليات المطلوبة        يان الوثيقةيان الوثيقةيان الوثيقةيان الوثيقةبببب

        االداريةاالداريةاالداريةاالدارية        الوثائقالوثائقالوثائقالوثائق

المشـــارك علـــى كـــّل  خـــتم وٕامضـــاء  ---   كراس الشروط
صــفحة وٕامضــاؤه فــي آخــر الوثيقــة 

  .مع بيان التاريخ

يتضــمن وجوبــا بنــدا يحــّدد صــراحة 1ّيــة شــراكةاتفاق
أو مفــّوض لتمثيــل رئيس عضـو المجمــع المعــين كــ

فــــــي حالــــــة التنصــــــيص علــــــى إمكانيــــــة (المجمــــــع 
 )الشراكةالمشاركة في إطار 

أعضـــــــــاء وخـــــــــتم كافـــــــــة إمضـــــــــاء   --- 
بيــان ع فـي آخـر الوثيقـة مـع مـالمج

  .التاريخ

  تعّهدالوثيقة 

  

طبقا لألنموذج المدرج 
  )1(بالملحق عدد

فــــي آخــــر وختمه إمضــــاء المشــــارك
  .مع بيان التاريخ الوثيقة 

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

فــي آخــر ء المشــارك وختمــه إمضــا
  . الوثيقة مع بيان التاريخ

من مطابقة لألصل نسخة   بطاقة تعريف جبائية
  .بطاقة التعريف الجبائية

 ---  

  والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوقب انخراطشهادة

  

أو نسخة الشهادة أصل
مطابقة لألصل من 

  .الشهادة

ــــــــــل  الشــــــــــخص ممضــــــــــاة مــــــــــن قب
المفـــــّوض لـــــه وختمهــــــا مـــــع بيــــــان 

  .التاريخ

  لمحامينمهنية في ترسيمبجدوالشهادة 

  أو

ـــــة للمحامـــــاة بجـــــدول  قـــــرار ترســـــيم الشـــــركة المهني
  .المحامين

الشهادة المهنية أو  أصل
نسخة مطابقة لألصل 
منها أو من قرار ترسيم 

  . الشركة المهنية للمحاماة

ـــــــــب العـــــــــام العميدإمضـــــــــاء أو الكات
رئـــــيس الفـــــرع الجهــــــوي أو  للهيئــــــة

مــــــــع بيــــــــان وختمــــــــه دون ســــــــواهم 
  .التاريخ

بالصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان  االنخـــــراطشـــــهادة 
  ).األعوانبالنسبة للمعاونين و (  االجتماعي   

من مطابقة لألصل نسخة 
  .الشهادة

إمضــــــــاء الــــــــرئيس المــــــــدير العــــــــام 
للصــــــــــــندوق الــــــــــــوطني للضــــــــــــمان 
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الشــــــــــخص  مــــــــــن أو االجتمــــــــــاعي
ــــــه  ــــــان وختمــــــه المفــــــّوض ل مــــــع بي

  .التاريخ

نسخة مطابقة لألصل من   عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
  العقد

إمضــــــــاء الــــــــرئيس المــــــــدير العــــــــام 
ــــامين  أو مــــن الشــــخص لشــــركة الت

ــــــان  ــــــه وختمــــــه مــــــع بي المفــــــّوض ل
  .التاريخ

تصريح على الشرف يلتزم بموجبـه المشـارك بعـدم 
القيـــام مباشـــرة أو بواســـطة الغيـــر بتقـــديم وعـــود أو 
ـــــــف  ـــــــأثير فـــــــي مختل ـــــــا أو هـــــــدايا قصـــــــد الت عطاي

  .مهّمةالإجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

طبقا لألنموذج المدرج 
  )3(بالملحق عدد

فــي آخــر وختمــه إمضــاء المشــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

رك بأّنه لم يكن مه المشاتصريح على الشرف يقدّ 
مضتعن أو  عونا عموميا لدى اإلذاعة التونسية ،

عن العمل به مّدة خمس سنوات على  انقطاعه
  .األقلّ 

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

تراتيب الجاري بها ا للطبق )حسب الحالة( اإلعالم
األمر من  5الفصل وخاّصة منها أحكام  العمل
سبتمبر  28مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875عدد 

بضبط الشروط واإلجراءات  المتعلق 1998
المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا 

اشرة بمقابل له عالقة مب لممارسة نشاط خاص
  .بمهامهم

طبقا لألنموذج المدرج 
  )4(بالملحق عدد

  

  

فــي آخــر وختمــه إمضــاء المشــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

  

  

  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 4الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
  من كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
  )5(بالملحق عدد    

وختمــه مــع بيــان المشــارك إمضــاء 
  .التاريخ
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        ::::في فرز العروضفي فرز العروضفي فرز العروضفي فرز العروض        اعتمادهااعتمادهااعتمادهااعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

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

طبقا لألنموذج المدرج 
  )6(بالملحق عدد    

المشــارك وختمــه مــع بيــان إمضــاء 
  .التاريخ

  :قائمة إسمية في

  )منفرد(المحامي  

  )في صورة تجّمع(المباشرين المحامين أو  

  .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج 
  )7(بالملحق عدد  

فــي آخــر  وختمــه إمضــاء المشــارك
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

منفرد أو في إطار (مشارك التزام لكل محام
اإلذاعة  نيابةب) و شركة مهنية للمحاماةمجمع أ

في  القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو التونسية 
لدى المحاكم وسائر الهيئات ا والدفاع عنه احقه

  .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
  )8(بالملحق عدد    

فــي آخــر وختمــه إمضــاء المشــارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

كـــــــــل محـــــــــام  مضـــــــــاءبإالتعريــــــــف 
مشـــــــارك علـــــــى أن يكـــــــون تـــــــاريخ 
التعريـــــف باإلمضــــــاء وجوبــــــا بعــــــد 

  .صدور إعالن طلب العروض

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

شركة المهنّية المنتمينلل للمحامينأو 
  .خيرةخالل الخمس سنوات األاةللمحام

طبقا لألنموذج المدرج 
  )9(بالملحق عدد  

في آخر وختمهإمضاء المشارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر تابعهاا

لشركة المحامينالمنتمين لأو ) في حالة مجمع(
في إطار دورات التكوين  اةالمهنّية للمحام

التي تنظمها الهيئة  الستكمال الخبرة المستمر
تنسيق مع المعهد األعلى الوطنية للمحامين بال

للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية 
  .للمحامين

طبقا لألنموذج المدرج 
  ) 10(بالملحق عدد  

فــي آخــر وختمــه إمضــاء المشــارك 
يقـــــّدم . الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان التـــــاريخ

المحـــامي المترشـــح نســـخة مطابقـــة 
لألصــل مــن شـــهادة المشــاركة فـــي 

  .الدورة المعنية
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المباشر أو المحامين  السيرة الذاتّية للمحامي
المحامينالمنتمين أو ) في حالة مجمع(المباشرين 

  .اةلشركة المهنّية للمحامل

طبقا لألنموذج المدرج 
  ) 11(بالملحق عدد 

الذاتّيــــــة إمضــــــاء صــــــاحب الســــــيرة 
فـــــي ( صـــــاحب العـــــرضٕامضـــــاء و 

 )حالـــــة الشـــــركة المهنيـــــة للمحامـــــاة
  .مع بيان التاريخ

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

  . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
  )12(بالملحق عدد 

فــي آخــر  وختمــه إمضــاء المشــارك
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
لشركة المهنّية اأو المحامين المباشرينمجمع أو 

من جهة جهة، واإلذاعة التونسية اة من للمحام
  .ثانية

طبقا لألنموذج المدرج 
  )13(بالملحق عدد 

محــــام (صــــاحب العــــرض إمضــــاء 
منفــــرد أو رئــــيس مجمــــع أو وكيــــل 

فـي  وختمـه) شركة مهنية للمحامـاة
  .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
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  :فتح الظروف: 12الفصل 

المدير العام لإلذاعة رئيس الالعروض يتم تعيينها بمقرر من  تقييملجنة خاصة بفتح و  تحدث لدى اإلذاعة التونسية
 .التونسية

  .الفنّية العروضالوثائق اإلدارية و المحتوية على الخارجية والظروف الظروف تجتمع اللجنة المذكورة لفتح 

  .غير علنّية تكون جلسة فتح العروض

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

  .دة لقبول العروضال تفتح إّال العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّ  •
  .أية تغييرات وٕاال أعتبر هذا العرض الغيا عرضهعلى عارض أن يدخل  ال يمكن أليّ  •

الظـــرف الخـــارجي للعـــرض  وذلـــك بفـــتحيـــتّم الشـــروع فـــي عملّيـــة الفـــتح طبقـــا للتسلســـل الترتيبـــي لتـــاريخ الـــورود  -
 .الوثائق اإلدارّية المطلوبة كلّ  وجود والتثّبت من

  .التصريح بوجود الوثائق المطلوبة دون تعدادها واالقتصار علىفتح الظرف المحتوي على العرض الفّني  -

بفتح  للجنة الخاّصة ،االقتضاءعند  ،يمكنتدخل في تقييم العرض الفّني للمشارك الوثائقالتيوباستثناء
ال  في أجل إتمام ملفاتهمإلى  أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم يقّدموا كّل الوثائق المطلوبةوفرزها  الظروف
بمكتب ضبط  مباشرة يداعهاأو بإ السريع من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد عمل أّيام 07يتجاوز

  .حتى التقصى عروضهم لإلذاعة التونسية

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

يقــّدم مباشــرة إلــى  ،مقابــل وصــل تســليم ،بطلــب كتــابيّ  هيســحب فــي طلــب عــروض أن هقــّدم ترّشــحي الــذ ييمكــن للمحــام
يومــا مــن تــاريخ آخــر ) 15(عشــرة  أقصــاه خمســةأجــل  بــالبلوغ فــيمــع اإلعــالم  أو عــن طريــق البريــد اإلذاعـة التونســية

  .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلكالتونسية قبل اإلذاعةمن عليه العروض المعلن  لقبولأجل 
  .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتباراألجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء

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

أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون إجازة من اللجنة وبعد  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 
، تحتسب) 02(الهياكل العمومية لمّدة سنتين  المشاركة في الصفقات التي تنظمهاكلّ يحرم من  ،عملية الفتح إتمام

  عدم .�ر�P من  أوفي الفقرة األولى من هذا الفصل من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك  حسب الحالة،
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 .أيام عمل )10(عشرة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت  النهائي الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله

  العروض متقيي :14الفصل

 تقيـيم هـذه اللجنـة كـذلكتتـوّلى من هذا الكـّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 
  .من هذا الكراس 15 الفصلبالمدرجة  حدى المنهجّياتالعروض المقبولة وترتيبها وفقا إل

  وٕاسناد األعدادمنهجّية تقييم العروض  :15الفصل

  :منهجّية تقييم العروض :51.1

العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنّية للمحامين باالعتماد، حصريا، على المقاييس  تقييميتّم 
  :التاليــة

 

  العدد األقصى المسند  معايير الفرز  العدد

  نقطة 50  المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين  1

  نقطة 20  المؤهالت العلمّية للمحامي  2

حجـــــم المهـــــام الموكولـــــة للمحـــــامي أو شـــــركة المحامـــــاة مـــــن قبـــــل الهياكـــــل   3
  العمومّية وعددها

  نقطة 30

  نقطة 100  المجمــــــوع العـــــام

  

  :وجوباوتقصى 

 .للتقييمالفنيالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة  -

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

 .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 -

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل 
تعلق والم 2014جانفي   24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية 
والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة 
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من  15ي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل أو كذلك مع رئيس الفرع الجهو   للمحامين الوطنية
  .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

  

  :إسناد األعداد :52.1

ـــة للمحـــامين خـــالل الخمســـة ســـنوات  العامـــة للمحـــامي المراجـــع-أ أو ألعضـــاء الشـــركة المهنّي

 ):نقطة 50(األخيرة

  :كيفية إسناد األعداد. 1.أ

أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل الخمس سنوات  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 
  .إلى تاريخ تقديم العروض 2015من الفترة الممتّدة بين غرة فيفرياألخيرة أي 

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

العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكام بعد  احتسابوبهدف 
معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص 

 .المذكورين بهذه األحكام والمراجع

 

و  40 ما بين  كمعدد اإلنابات لدى المحا
إنابة خالل  50

الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 51ما بين 
إنابة  60و

خالل الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
  طلب العروض

 61ما بين 
إنابة  70و

خالل الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
  طلب العروض

 71ما بين 
إنابة  80و

خالل الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
  طلب العروض

 81من أكثر 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
  طلب العروض

  50  40  30  20  10  العدد المسند بعنوان المراجع العامة

  :صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات. أ

الملحــق عــدد (تبعــا إلمضــاء المترّشــح للتصــريح علــى الشــرف بصــّحة البيانــات المتعّلقــة بالتجربــة الخصوصــّية والعاّمــة 
  .بهاالمعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح  أولى، المترّشح، ال يدعى، في مرحلة )6

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

ـــة المعطيـــات  ويكـــون المحـــامي ـــى جمعهـــا وتخزينهـــا حســـب الســـنوات وحســـب طبيعتهـــا بطريقـــة تحفـــظ حماي مـــدعو إل
الشخصـّية والّســر المهنــي فـي أقــراص ممغنطــة أو ليزرّيــة أو كـذلك فــي وســائل حفــظ إلكترونّيـة تراعــى فيهــا الّضــمانات 

لإلذاعــة طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد الطلــب  تغاللهاالســالفنّيــة 
  .طبق المواصفات الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروطالتونسية

  :تتّم على الّنحو التّالي من الناحية الفنّية وترتيب العروض التقييمويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عملّية 

وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات المبّينــة فــي الّتصــاريح لجنــة الفــتح والفــرز تقييمتــوّلى ت •
وبقية المالحق المنصوص عليها بملـف على الّشرف والّسيرة الّذاتّية الممضاة من قبل المترّشحين

  .المعلنة بكّراس الشروطوطبقا للمعايير والمقاييس طلب العروض
مــن هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلــى الّلجنــة المختّصــة  النتهــاءابعــد  تقــوم اإلذاعــة التونســية •

المراقبــة الّالزمــة عليهــا طبقــا ألحكــام  العمــومي إلجــراءللمراقبــة والمتابعــة بالهيئــة العليــا للطلــب 
 اقتضـتوٕاذا ما . 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  10الفصل 

ّيــدات المضــمنة بالتصــاريح أو مؤيــدات إضــافية حــول مــا تــم أعمــال الّلجنــة المــذكورة طلــب المؤ 
ـــة،  ـــة والمهني ـــه بخصـــوص المـــؤهالت العلمي ـــإّن هـــذاالتصـــريح ب ـــى المحـــامين  ف ـــه إل ـــب يوّج الطل

 .إلذاعة التونسيةالمعنيين من قبال

  
  ):نقطة 20(العلمّية للمحامي المؤّهالت-ب 

ان إلـى الخبـرة المتمّيـزة فـي الميـد وباالسـتناديهدف هذا المقياس إلـى تحديـد العـدد األمثـل مـن المتـدخلين للقيـام باإلنابـة 
 وذلـــك حســـبمـــن ناحيـــة وٕالـــى المـــؤهالت العلميـــة للمترشـــح مـــن ناحيـــة أخـــرى،  المطلـــوب مـــن قبـــل اإلذاعـــة التونســـية

  : التصنيف التالي

 .لدى التعقيب المحامون المباشرون -

 .المحاماةشركة أعضاء  -

 . ولهذا الغرض، يجب على المترشح التنصيص على أعضاء الفريق المقترح من المتعاقدين

 

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحـامي تسـند األعـداد بحسـب وعـدد الـدورات التكوينّيـة 
  :التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي
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نقـاط لكـّل محـام شـارك فعليـا أو تـابع بنجـاح دورة تكوينيـة متخّصصـة فـي إطـار دورات  05تسند بصفة آليـة  -
 التي تنظمهـا الهيئـة الوطنيـة بالتنسـيق مـع المعهـد االعلـى للمحـامين الخبرة المهنّية الستكمالالتكوين المستمرّ 

 .)10(العنوان عشرة ويبلغ سقف النقاط بهذا 

ــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة الهياكــل لكــّل مشــاركة ناج) 01(تســند نقطــة واحــدة  - حــة فــي دورة تكوينّي
 .1)10( عشرةالدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

  

إلثبـات المشــاركة فــي هــذه الــدورات، يقــّدم المحــامي المترشـح نســخة مطابقــة لألصــل مــن شــهادة المشــاركة فــي 
  .الدورة المعنية

 )نقطة 30(المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية وعددها  حجم-ج

  
  
  
 

  

تـاريخ تقـديم الترّشـح  االبتـدائي فـيهيكـل عمـومي فـي الطـور  جاريـة، لفائـدةعن كّل قضّية  نصف نقطةيتّم حذف   -
  .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضللمشاركة في 

تــاريخ تقــديم الترّشــح  االســتئناف فــييــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي فــي طــور  -
  .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضللمشاركة في 

فـي تـاريخ تقـديم  خـاص لدRمحكمـة التعقيـبيتّم حـذف نصـف نقطـة عـن كـّل قضـّية جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي أو  -
 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضالترّشح للمشاركة في 

  :محاماةشركة أو  المحاميتعيين : 61الفصل 

  
المترّشــحين ونتــائج أعمــال  اختيــارتقريــرا مفّصــال حــول معــايير  اإلذاعــة التونســيةلــدى  والتقيــيم المحدثــةالفتح تعــّد لجنــة  

  .حصل ذلككيفّية ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن فيه على ضوء ذلك توّضح التقييم 

                                                 
1

 Dّ5 � ���ا[�� �#5$\ ����� �'���8 +� ا�]�رج �6 ,�" ا�%$��" ا� ���$ّ�، ��E3�� ،XZW+� إ�U ذ�?، � $6 ا>)��ر 6�E ھXYا )�
6$����5 ��ى إ���Yم ا�����Y� ا����YT5� OY�ّ ا���#��Y ,�م �%� ����� +� إط�ر أ&��N ا�%$��" ا��و�$ّ�  ا�� $�ر ا�-�)� دورات .#���$ّ��

و���X� ،6#?، ا[Y � XYZ$6 ا>)��Yر إ�YE+� . أو ا��T5 ا��-Dّ )5$%� +� ا� '� أو )�� ا>,�8ء ا��T5 ا3&50$^��ا�����رة أ���%� ا�'$8ّ� 
_��  .إ�U ھXه ا��'��$A، ا&�8اء ا������ أو ���� ا������ة +� ��#� �%�$ّ� دو�$ّ� ��#�./ �����ة �6 )

 

ــّرغين ــحين المتف ــر فــرص للمترّش ــى إعطــاء أكث ــار إل ــدر مــا يكــون المحــامي . يهــدف هــذا المعي ــذلك بق ل
وذلـك علـى المترشح متفّرغـا للمهّمـة بقـدر مـا يرتفـع العـدد المسـند إليـه بهـذا العنـوان والعكـس بـالعكس 

  :النحو التالي
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بالهيئـــة العليـــا للطلـــب لمتابعـــة والمراقبـــة المحدثـــة المختّصـــة لجنـــة إلـــى الل هـــذا التقريـــروجوبـــا  اإلذاعـــة التونســـيةوّجهتو 
إلجــراء مراقبتهــا 2014 جــانفي 24والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7طبقــا ألحكــام الفصــل العمــومي 

  .االقتضاءعند  ،وٕاعادة النظر فيها من األمر السالف الذكر 8عليها طبقا لمقتضيات الفصل 
  .لتنفيذه المعنيةاإلذاعة التونسية مذكورة قرارها إلى توّجه اللجنة ال األعمال،من هذه  االنتهاءوبعد 

  : والّشروع في المهّمة دإمضاء العق: 71الفصل 
. دن بوثيقـة التعهّـفـي العنـوان المبـيّ  اإلذاعـة التونسـيةمـن قبـل  ااختيارهـ ي تـمّ التـ أو شـركة المحامـاة المحاميإعالم  يتمّ 

يــرى الطــرفين  إضــافة بنــود يمكــنو . طبق النمــوذج المصــاحب لهــذاالمحــرر باللغــة العربيــة عقــدالويجــب عليــه إمضــاء 
  . اإلذاعة التونسيةحسب مقتضيات وواقع نشاط وذلك وضرورة توضيحها  تهاأهميّ 

اتخاذ كل اإلجراءات  يتولىالمحامي أو شركة المحاماةل، يتم إعالم ئهوٕامضا العقدعلى إثر المصادقة على و 
  .بذلكذناإلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقالضرورية لضمان 

المشاركة في الصفقات يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهاتمإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله .�ر�P تحتسب من ) 02(الهياكل العمومية لمّدة سنتين  التي تنظمها كلّ 

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

  وثيقة التعّهد: 1ملحق عدد 

  بطاقة ٕارشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

ثير في مختلف ٕاجراءات التعيين ومراحل ٕانجاز المهّمة : 3ملحق عدد 
ٔ
  تصريح على الشرف بعدم التا

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

كّراس من  4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ٕاحدى الحاالت إالقصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد 

  الشروط

  او الخصوصّية المذكورة في العرض/ تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 

و المحامين المباشرين ) المنفرد(المحامي سميـة في إ قائمة : 7ملحق عدد 
ٔ
عضاء الشركة المهنّية ) في صورة تجّمع(ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

  للمحاماة 

و المحامين المباشرين ) المنفرد(المحامي التزام: 8ملحق عدد 
ٔ
  ) في صورة تجّمع(ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 
ٔ
و ا

ٔ
سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية  إالذاعة التونسيةا لدى المحاكم و 

  وإالدارّية والتعديلية

و المحامين المباشرين     المباشر  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 
ٔ
و ) في حالة مجمع(ا

ٔ
ا

  اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمينلل
ٔ
سنوات اال   خيرةخالل الخمس 

و المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
ٔ
في حالة (ا

و ) مجمع
ٔ
اة في ٕاطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية المهنّية للمحاملشركة المحامينالمنتمين لا

نشطة الهياكل الدولية للمحامين
ٔ
و في ٕاطار ا

ٔ
على للمحامين ا

ٔ
  .للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

  سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

سائر الهيائت لتي ال تزال منشورة لدى المحاكم جدول التعهداتفي القضايا موضوع إالنابات الجارية وا: 12ملحق عدد  و

  ةوإالدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
ٔ
و المباشر ا

ٔ
اة ، لشركة المهنّية للمحاماا

  .والهيكل عمــومي
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 1 ملحق عدد

  
  تعّهدالوثيقة 

  
................................................................ )والخطةاالسم واللقب ( إني الممضي أسفله - 

 

: ولحسابالمتصرف باسم  - 
...................................................................................... 

  ...................................... :عدد والتقاعد تحتالحيطة  صندوقبمنخرطال - 
) بالكاملذكرالعنوان (بـمحل مخابرته المعّين- 

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

  : ............................................................................بصفتي
  
لإلذاعة محامي بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  1اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

  التونسية
  ملف طلب العروض(1)

 مّثل وثيقةااللتزامتي توثيقة التعهد ال)2( 

 )التعاقدّية البنود(كراس الشروط اإلداريةالخاصة)3( 

  .الخدمات المزمع انجازهاطبيعة وشروط يرت علRمسؤوليتدّ 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

اإلعالم بالطلب منتاريخسبعة أيام موضوع الصفقة خالل مدة قدرها ارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمالتق تسليم) 3
  .اإلدارية الخاصة نص عليه كراس الشروطتوفقا لما 

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

  .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ يتمفإنه  ،ذلك خالفثبوت 

                                                 
  يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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 :البريدأو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبةالمبالغ اإلذاعة التونسيةيدفع 

  )أو البريدية ذكر الهوّيةالبنكية.......................... ( :عددتحت ............................ 
  
  

  ......................في.................. حرر بـ 
  )مشاركالوختم إمضاء (                                                 

 

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

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  

  .................................................. :المحـاماةإسم شركة واللقب أو  االسم
  .: ...........................................................المحاماةتاريخ الترسيم في 

  .: ........................................................................المقرّ عنوان 
  ................................: ........و+'� �K	�اءات ا�'�&�&$ّ� ���� ��,7 واب��,7 ا��اب إذا ��ن ��5 عنوان

  .: ..............................................................................لهاتفا
  ........................................ :ا������ة����  �����5� أوا#�3�و&�  العنوان

  .: ................................................................................الجبائيالمعّرف رقم 
  .) .........................والخطةاالسم واللقب (العرض إلمضاء وثائق ض 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(ا���� أ	��� إّ�� 

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

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

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

 �����&دد  اوط�ّ�� #�تا�	ّ!ل  

�ر�'...........................................# .........................................  

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

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

 ��� ���+ ,�ّ	��رك"ا��  "ا

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

��د#� 8	��دا#��7ر +� �(#�ف إ!راءا#� ���.  .ا

  

  ..........................................+� ............................. ;ّ�ر �ـ 

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  4ملحق عدد 
  

        

  اإلذاعة التونسيةلدى  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
  صاحب طلب العروض

        
        

) وا�ّ�ب ا9	م(إّ�� ا���� أ	��� 

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

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

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

 �����&دد  اوط�ّ�� #�تا�	ّ!ل  

�ر�'.........................................# ...........................................  

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

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

 ��� ���+ ,�ّ	��رك"ا��  "ا

أو ��ت &ن إ��ط�&� &ن ا*�ل  اإلذاعة التونسيةأو إط�رات  أ&وانأ&�ل ��ن أ.ّرح &�, �ر+� أّ�� م أ�ن 

� �ّدة (�س 	�وات &�, ا:/لّ � .        
  

�م  8&>م (���م ا:�=ر &=دد اإلذاعة التونسية و+� .ورة ا��، +#ر+=ق �	=(� �=ن ��#=وب 1998	=��  1875ط ق أ

  .)ا9/#��ءا�&>م �ؤّ�ر &��� �ن / ل ا���ل �وّ�B  دّ/� #�ر�' ذك أو ا�د9ء  *>�� ا �وغ &�د 

  

  ............................+� ............................. ;ّ�ر �ـ 

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  5ملحق عدد 
  
        

  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
        من كرّاس الشروط 4الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

        
) وا�ّ�ب ا9	م(إّ�� ا���� أ	��� 

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

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

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

 ����� ..........................................&دد  اوط�ّ�� #�تا�	ّ!ل  

�ر�'# ...........................................................  

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

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

 ��� ���+ ,�ّ	��رك"ا��  "ا

�9ت =����ن ا��#=ر��ن 9 �و!=د +=� إ�=دى =�� ا��=Eأ.ّرح &�, �ر+� أّ�� و��ّ+� أ&��ء ا�ر�=ق ا�#=دّ(ل �=ن ا

�ة�����ر	وم ا��ّظم ���� ا�  �  .ا��.وص &���

��9ت ا��.وص &������رة ا:(�رة �ن  ��� أ.ّرح أّ��� 9 �و!د +� إ�دى ا���� �=ن  =� �=راس �=روطا�.=ل ا

  .ط�ب ا*روض

  

  ............................+�............................. ;ّ�ر �ـ

  ) المشارك  وختم  إمضاء(
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  6ملحق عدد 
        

        

  تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
  او الخصوصّية المذكورة في العرض/ والمراجع العاّمة و

        
        

) ا9	م وا�ّ�ب(إّ�� ا���� أ	��� 

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

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

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

���� اوط�ّ�� #�ت &دد �ا�	ّ!ل  

�ر�'.........................................# ..............................................................  

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

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

 ��� ���+ ,�ّ	��رك"ا��  "ا

�ّ�� ا#� /ّد�#�� +� ھذا ا*رض*�ت وا�را!E ا(.و.ّ�� وا���   .أ.ّرح &�, اّ�رف  .ّ�� ا
�# �� ���رز �  ��ّ���*دم #�د��� �ّ!�� ا ���و�ّ�� +� .ورة � وت (>ف ذك أو # *�� �ن وأ#�ّ�ل �	ؤوّ�#� ا

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

  

  ............................+� ............................. ;ّ�ر �ـ 

  )إمضاء وختم المشارك(
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  7عدد  ملحق
  

        

  )في صورة تجّمع(أو المحامين المباشرين ) المنفرد(المحامي سميـة في إقائمة 
 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو 

  
  

 ع رع رع رع ر االسمواللقباالسمواللقباالسمواللقباالسمواللقب الشهادة المحرز عليهاالشهادة المحرز عليهاالشهادة المحرز عليهاالشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئةتاريخ الترسيم بالهيئةتاريخ الترسيم بالهيئةتاريخ الترسيم بالهيئة

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

    
 

10 

    
  ............................+�............................. ;ّ�ر �ـ

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  8عـدد ملحق
  ) في صورة تجّمع(أو المحامين المباشرين ) المنفرد(التزامالمحامي 

  اإلذاعة التونسيةة المهنّية للمحاماة بنيابة أو أعضاء الشرك
  القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية وسائر الهيئاتلدى المحاكم  

) وا�ّ�ب ا9	م( إ�� ا���� أ	���

أ/ّر ………….............................................………………………………………………

�دة اI#� ذ�رھم ��#زم  7نّ 	�ز ا��ّ��)أ#زم(ا�ر�ق ا�#د(ل وا�#�ّون �ن ا	ّ�دات وا!�8 .  ��� أ/ّر  .���ّ+�� 

  :ا�*�و��ت اواردة  �ذا ا*رض

  
 قب  اللسم و اإل

  
 قـار

  
 غير قـار

المحكمة المرّسم بها  
إن كان خبيرا    الخبير

  محليـّا لدى المحاكم

  
  المحاميإمضاء

  1معرف به
 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  ............................+�............................. ;ّ�ر �ـ

  ) المشاركوختم  إمضاء  (

                                                 
1 "ّ� U5( 6ّ$ � ّH[ا�]�&� ا�� �5$6 ا�� �$$6 ا�8�3ء +Z���� �0/ ا� ��\ ���8�3ء �#" ����� ���رك . �H �#ّ" وا;� ��%�ا��

�ور إ)Iن ط5/ ا� �وض* �  .)U5 أن �#�ن .�ر�P ا� ��\ ���8�3ء و	��� � 
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  9عـدد  ملحق
للمحامين أو ) في حالة مجمع(المباشرين المباشرأو المحامين  لتجربة العامة للمحاميالمبّينة لقائمة المراجع 

  خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحامالمنتمينلل
 )إلى تاريخ فتح العروض 2015فيفري  1من ( 

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

  الطور
 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

  القضاياعدد   
�ر�� ا����� ������� ا�����ر أو ا������ن ا�� ���................. 

    

     

     

     
  

�ر�� ا����� ������� ا�����ر أو ا������ن ا�� ���................. 

    

     

     

     
�ر�� ا����� ������� ا�����ر أو ا������ن ا�� ���................. 

     
    

     

     
�ر�� ا����� ������� ا�����ر أو ا������ن ا�� ���.................  

     

     

     

     
�ر�� ا����� ������� ا�����ر أو ا������ن ا�� ���.................  
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  جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
  

  بداية وانتهاء  تاريخ
  المهّمة

  الطور
 عدد القضّية 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

 

أو شركة القطاع  اإلذاعة التونسية
 الخاص

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

       

       

       

       

     

  
 

     

  
 

     

  
 

       

       

       
 

  ............................+�............................. ;ّ�ر �ـ

  ) إمضاء وختم المشارك(
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  10عـدد  ملحق
أو ) في حالة مجمع(أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين لشركة المهنّية للمحامالمحامينالمنتمين ل
  .المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامينبالتنسيق مع 

 ع رع رع رع ر المحورالمحورالمحورالمحور السنةالسنةالسنةالسنة

        الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينو شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل          الدورات التكوينيةالدورات التكوينيةالدورات التكوينيةالدورات التكوينية
   

 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

 أنشطة الهياكل الدوليةأنشطة الهياكل الدوليةأنشطة الهياكل الدوليةأنشطة الهياكل الدولية        الدورات التكوينية للمحامين في اطارالدورات التكوينية للمحامين في اطارالدورات التكوينية للمحامين في اطارالدورات التكوينية للمحامين في اطار

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   5  

    
  ............................+�............................. ;ّ�ر �ـ

  )إمضاء وختم المشارك(

  .يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية
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  11عدد  ملحق
  

        سيـــرة ذاتيـــةسيـــرة ذاتيـــةسيـــرة ذاتيـــةسيـــرة ذاتيـــة
        

  .....................................................: ........................................واللقباالسم* 
  ..............................................................: .......................تاريخ الوالدة ومكانها* 
  .............................................................................. :الوطنّيةتاريخ الترسيم بالهيئة *
  .......: ......................................................................االستئنافتاريخ الترسيم بقسم  *
  ............................................: ....................................تاريخ الترسيم بقسم التعقيب* 
  .......................: ...................................القانونّيةوفقا لإلجرءات عنوان موقع الواب إن وجد*

................................................................................................................................  
  :ا���ر�%ل #���� ا����"ّ  ا��ـ�ــ�د ا�����ــ�

  

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

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 �  :ا������ة��ّ)ص ا�)�رة ا���ّ�� &

  

  
ا����* ا���ّ��� أو 

* ا+#��ل ���
 ا����زة

  
 ھذه ا+#��ل إ���ز ��ر�- 

  
 ��دان ا��زاع 

 �ر��ا�أو ا�ذا#� ا��و����
�ا���  ا��ط�ع ا�)�ص ا����ط� &

�4م ا������ أو �ر�� ا������ة 
�������� 
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  ا�درا��ت وا���وث
-  
-  
-  
-   
-   
-  
-   

  )أو ا���ّدة ا��ط�و�� ان و�د ا6)�"�صذ�ر  (&� ���� ا������ة  ا�)�رة ا�)"و"����ّ)ص 
  

  
ا����* ا���ّ��� أو 

* ا+#��ل ���
 ا����زة

  
 ��ر�- إ���ز ھذه ا+#��ل 

  
 ��دان ا��زاع 

أو ا��ر��  ا�ذا#� ا��و����
 �ا����ط� &� ا��ط�ع ا�)�ص ا��
�4م ا������ أو �ر�� ا������ة 

�������� 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
-  ����ط8 &� ا��47� �����ّ�� ا���رّ�% ا���ط��ت ا���&�� ا��� �رى ا���ر�% أھ��� ذ�رھ� &

 :إ����

•  � .ا���9تا���و�ن &

 

  ����ز  ��د �دا  ��د  ��و�ط  ا��9�
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 .ا�)�رة &� ��دان ���ن 4�ل ا��ر��م &� ا������ة •

-  

-  

-   

 

��� دو�ّ�� ����ب �����ة •� � ا���واء &

  
-  

-  

-  

  
  إمضاء صاحب السيرة الذاتية

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

  )إمضاء وختم المشارك(                                            
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  12عدد  ملحق
  

��م ���ر�� وا#� 9 #زال ���ورة دى ا!�ت ا �� �و�وع ا���������� !دول ا#*�دا#�� ا���ت ا���و	��ر ا
 ��ّ����#  �وا�دار�� وا#*د���ّ وا

  

ا>��ل   ا�����ت ا���ر��
 ���ا���ر�
�����ء 
ا�����ت 
  ا���رّ��

ا���7ظ�ت 
ا���&�� 

 �وا��و����� ا��
�راھ� ا���ر�% 
أّ��� �رورّ�� 
�ذ�رھ� ���د�د 
�دول ا����دات  

#دد 
  ا�����ت

�و�وع 
  ا�����ت

ا�����م أو ا����ت 
ا����ورة أ����� 

  ا������
  )ا�طور( 

ا�ذا#� 
  ا��و����

�)ص 
  )�ص

              

              

              

              

              

              

              

              

  
  

  
  

  المترشحوختم   إمضاء  
        
  ............................في............................. حرّر بـ
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  13عدد  ملحق
  

أو المحامين المباشرين المباشر أومجمع لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
  واإلذاعة التونسيةللمحاماة لشركة المهنّيةا

 

  
  :��ر�ف ا���ّ�ـ�: ا�<"ل ا+ّول

  
  : ##�ّ�ل ����

  ..........................................................................................ا:	#�ذ  
  أو 
���ن�( ��  .)..................................................�و�وع ا#��/�� ا�را�� !ّ�E ا

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

�� �+ ��/��م  واإلذاعة التونسية� � ط ق ھذه ا�#9����و�ّ�� !��E ا�!راءاتا���� +� ا���م  �واد+�ع &�� ��دى ا

 �������ت ا�������ّ�� و	��ر ا#  .س أو �ذك (�ر!�� &�د ا�/#��ء�	واء +� #و �وا�دار�� وا#*د���ّ وا
 

�����د�ا��ط�ّ وا��را��ب ا���ر�@ :2ا�<"ل   �:  

�#�ر�*و ���.�ري  �� ا*�لا#(�E ھذه ا!#را#�ب ا.  E�)� ��ب ا*�د ���. ,�ري وأ&وا�� إ	ا#�ر�E ا
� نا��*ول +� ا��دا����� وا !�&��ا�#!��. 

 

  :ا+��ــ�ب:3ا�<"ل 
  

�در &ن .�م ا�رار ا��#رك ا���.ل ا:ّول أ&>ه ط ق أ�  ����ر إ���ّم ا���ة  (.وص ا����#� ط أ#*�ب ا
�م�*� ��رة وا#� #��ل أ��!#��م طوا E  وز�ر ا*دل واوز�ر ا���ف  �����و�* !� واطوا E ا������ر ا

�م ا�	#���+7وا#*��ب����و� �N #7��ن أ��  .#	!�ل ا9
  

  :التونسيةاإلذاعة ���و�و#� #�A ��ھل ا���ـزا���:4ا�<"ل 

    

��ّ�#� اإلذاعة التونسية#�#زم   - أ ������ز ا!�� ���<��.� .  #و+�ر اظروف ا) ,و�ذا ا1رض، ##و

� ا#���ف ��� ل و.ل ���� ر+*�� #�ّ�ن �E ر	��� ا#� #ط�ب �ن ا����#و+�ر �ل أ.ول �ؤ�دات ا
�����#�(ص �*ط��ت ا��ف وط� �ت  ��� ��ّ�ن ا��ف و!و �  �ذ�رة #و�����. #	�ّم ���, �ن ا

 تونسيةاإلذاعة ال

��� �ن ا�*ط��ت ا�ط�و � 	واء �ن طر+� أو �ن طرف ا  - ب��اإلذاعة ����� أو ا���� أو #���ن ا
 ./ ل �و&د ا!�	�، أو ا9!#��ع،  7	 وع &�, ا:/ل التونسية

��� وا�ؤ�دات ا#� /دّ   - ت���ر�ر ا�# Eدم ��ر أو #وز�& � � .اإلذاعة التونسية��� +� إط�ر ��
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�ة لتونسية اإلذاعة ا���ن  9-ث������� أو  �ر�� ا���  ��ّ�*#�ّ�� وا�ؤ�دات ا*��ّ�� ا����ف ا�*ط��ت ا

�م ا��رة ا:و, �ن ا�.ل ���/د �*� ط ق أ*#� 2014 جانفي 24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد �ن ا:�ر  15ا
المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى 

  .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
  
 

  :طرق )7ص "��ب ا���د :5ا�<"ل 
  

�ب ا���� &ن طر�ق �#ّم (>��ب ا*�دص .�.�ري !�ب ا	��و�ل إ, ا# .  
  

ّ�� �#و, ا(>ص ��Pذا&� ا#و�	��ا�دارة ا.  

�ب ا.��� +� أ!ل أ/.�ه �>�ون �.N ارا!*� � ��و�� �ن #�ر�' إ�داع ) 30(�#ّم إ.دار ا:�ر  .رف ا

��دة ���م .�درا �	(� ا#���ذ�� إذا ��ن ا���م أو ا�&>م  �#ورة  *د .دور ا�  .اإلذاعة التونسيةا

� (أ!ر &دول ا#���ذ اإلذاعة التونسية و#��ل &�, �����ء ا��#	� �+  �����طور ا#*��ب و#�ك ا���ورة دى ا

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

�ر��اإلذاعة التونسية &�, و#��ل �*  .أ!رة &دول ا����د وا( راء و�.�ر�ف ا#ر	�م  8دارة ا����� ا

 # ��ت (�رج �!�ل ��ط�� #و�س ا� رى أو (�رج �را�ز �.�ر�ف اإلذاعة التونسية #�ّ�ل �� ����  ��ّ�*#�ا#��ل ا

 ������وز �	�+� ا#��ل ا#� ��ط*�� ا!## ��ةاو�9�ت &�د������دود ��م  30�ذا ا1رض  أو أ&��ء �ر�� ا �+

�ة ا�#*ّ�د�ن ����ّ��، أو :&��ء �ر�� ا.)� ،������ �# ���9ت ا#��ل ا�*�ّ�� وا�� �  . ��ّف ا��

 ّ��#�رج، ##��ّل وإذا �� إ/#�ت �رورة ا��ّف ا)��.رّ�� +�  اإلذاعة التونسيةل  ����ّ�ل �.�ر�ف ا#�ّ�ل وا�/# 

� �و�� اذھ�ب وار!وع��+ ��  ��دود أّ��م ا��ّ�� دون 	واھ.  

�+ �����ل وا�/�  ��ّ�*#��ت ا#�د�ر�� ا����9ت، �!ب أن #�ون ا��رج �و�وع  و+� �ل ا)� � ���رد  ا#��قا#�
�ب*#:�  ���*#� .و�	 ق  �ن اطر+�ن وذك  .رف ا�ظر &ن ا�#9�/�� ا

��� أو �ر����ر�ف �ن / ل ا.��ة، ##و, إ9ّ أّ�� و+� .ورة #	 �� ا����� &�,  اإلذاعة التونسية� ا�.<)

#ورا��ل �و�وع ا9	#ر!�ع وذك إ�ر ا#� ت �ن  تأ	�س +�&:�����ن  ��ذه ا:&��ل �	�ّ�� �ن ا�*���ن ا �# ��
��ّ���ز ا!�� ��*�  .اط� E ا

  
  :�������ةا��6زا��ت ا��و�و#� #�A ��ھل ا������ أو ا��ر�� ا������  :6ا�<"ل 

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

-  ����*B  ا>ز�� ذل ا��اإلذاعة التونسية �د+�ع &ن �. �# ��&�د ��  ��ّ�����ت ا�����م أو ا��أ��م ا

������# .وا#*د���� وا

�ت  ��	� أو  وا	ط� �	�&د��، &�د ا9/#��ء، وإ&>م  -	�!� +� أ!ل  ا�ذا&� ا#و�	����ور �ل ا�Q�  �� �#�
� .ن &��� �ن ا!�� ا�#*ّ�دةأو ا�&> أ/.�ه �>�� أ��م �ن #�ر�' ا�*��دھ
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��ل -	���ظر +� ا �..ّ)��ت ا&��ت ا#�  اإلذاعة التونسيةا�#*���  �زا&�ت  ��ور ا9!#����أو  درا	� ا

� /.د إ داء ر�  �����# E/ط� و��� اإلذاعة التونسيةأ�� +��� أو إ��+. 

  و�ذا ا1رض،

 ##,��س أو ا ر�د ا��#رو اإلذاعة التونسية و�� 	واء &ن طر�ق ا� ��ت �د&و#� �#&���ور ھذه ا9!#� �

  .وذك / ل ا�*��دھ� و+� �ّ�ز ز��� �*�ول

�#, # دي رأ��� + التونسية،اإلذاعة #���ن  - ����� ل و.ل #	�ّم، �ن ��روع ا*ر��� / ل إ�����و+� . ��

�اإلذاعة التونسية .ورة &دم إ داء �+� أ!ل أ/.�ه أر *� أ��م &�ل �ن #�ر�' #	���� �ن / ��،   �>�ظ�ت �و

��ون�� ا���#�� �#���  �وا.�� ا�!راءات ا��� .+�*ّد ذك �وا+�� ����� ��� &�, ��#واھ� وإذن 

�م ا�(راط� +� .�دوق  اإلذاعة التونسية#���ن  -��ن ا9!#��&� و(>ص �*���م ا��ن ���دة +� (>ص �*

 .وذك و!و � / ل (>ص ا#9*�ب�	ؤو�#� ا�د�ّ�� /����  #7��ن  ا#7��ن و�� ���د

  :ا��<ــ�4���ّدة  :7ا�<"ل 
  
�#!د�د 	�� أ(رى &�, # �� ��/د �>�� 	�وات ة##!�وز �دأ9� ط �ّدة ا�#9�/��  ـ	�� وا�دة /*## دأ �ن  ا

  ....................و#�#�� +� ..................... 
�ة �ن / ل و+� .ورة �������� أو �ر�� ���ّ�� ��ر�' ا:(�ر وم �#م #*��ن �#�ر�� +� ھذا ا! ���و!ود /�

� و+ق /وا&د �����ط�ب ا*�و����#و, �وا.�� ھذه ا ���*���� ا��د��  �� *� وا�را/ � ا#�� �.ّ#)�ا�!�� ا

!��ن ا�#��ء طورھ� ا ,��� ا���ّ�� وذك إ�*�در  اإلذاعة التونسية، و#���ن �ري، دون 	واها.��م ا�ن �ّص ا

���+.  
  

  :ا���دّ)ـلا���ّ�د ��ر���� ا�<ر�ق  :8ا�<"ل 
  

 ���*�ر�� +� ط�ب ا*روض �ن ��ث ا*دد وا�	#وى ا���ب ا*�د  #و+�ر ا�ر�ق اذي رّ��� +� ا���#زم .

��� إ&>م � ا:���وا#!ر � ا���ّ�� دون 	واه إ9ّ أّ�� و+� .ورة #��1ر ا#ر�� � +��اإلذاعة ء، +�!ب &�, ا
���  التونسية��� و#��1ر ا� ���س ا�ؤھ>ت ا*���� وا���ّ�� ) م(&ن ا��ّ��  �ن � ) ن (ا�#(�� ) ن( ذك �#

� &�, ھذا ا#��1ر � �#� ��*�و��س ا#!ر � �ن ��ث &دد ا	�وات &�, أن ��ظ, ذك، �	ّ ��،  �وا+�� ا���ل ا
����� وإ���ء ���ق +� ا1رض  �ن اطر+�ن �#ّم &ر�� �	 �� &�, ا��د��  �� *� وا�را/ � ا#�� �.ّ#)�!�� ا

�ط�ب ا*�و�� ���*  .ا
 �	��ت �راس ا�روط اذي #ّم &�, أ	��#��و+� (>ف ذك، و+� .ورة #*ّذر #و+�ر �#ر�B !د�د �	#!�ب 

�/د �E ا(#*#��ّق +	' أو+� .ورة &دم �وا+�� ا���ل ا�*�� &�, ا�#رB�ّ ا��#رح،  اإلذاعة التونسية��ر ا ��+

�  7!ل إ��+� أ/.�ه (�س ��/د �*� &ن طر�ق &دل #���ذ وإ��*#��&�د ا.���  *د إ.دار #� �� +� ا1رض 
  .�و�� إن م ��E &�, إ�ره #دارك ا��ص أو إ.>ح ا(�ل ���ر�� �E ا*رض ا��ّدم �ن / ��) 15(&�رة 

  
  :ا�6<�4�� &�-: 9ا�<"ل 

  
�9ت 8(�رة وا�.ل �E �را&�ة ��#���ت ا��رة ا:�� +� ا���، #�	' ھذه ا�#9�/��، آ�#  :ا

  
� E أ&>ه -	�.ل ا�  ����ر إ�� .ا�#��ء �ّدة ا#���ف ا

�ة و+�ة -����� �������� أو �ل ا�ر�� ا����رة ا �� &�, &دم ا�� .أو ا�
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�/د�� -*##زا��#� ا��ب ا*�د  ��  وا	ط�  ا�ذا&� ا#و�	��ھذه ا.ورة �و!� �  و+�. &دم إ���ء .�� �#
#زا��#� +� أ!ل ��دّ ��م  ��� ���و�� او.ول �د&وه +��� إ, ا�&ن &�رة أ��م ا #داء �ن  د 9 ��لّ ر	

 N�� # 'ر��#�� �#�ء. ا����إ!راء آ(ر أو #���ف  دون أيّ  ا*�د+	'  لإلذاعة التونسية���ن  ،ھذا ا:!ل و 

�	ب ا�!راء ه �ن �#و, إ�!�ز� .اذي �راه �>��

�باإلذاعة التونسية دىإذا � ت  -�#زا��  ا*�د إ(>ل .���� أو  اإلذاعة التونسيةوإھدار �ق  �#+� ا

� أو ھدا�� /.د ا#��7ر +� �/���� ت ��إ رام  ت�(#�ف إ!راءا � ��رة أو  وا	ط� ا�1ر  #�د�م و&ود أو &ط
  .ا*�د وا�!�زه

ق �Cع ا�و����وز�8 &� أ�ل أ4"�ه )��� #�رة �و�� �ن ط��و��و�A ا������ إر �اإلذاعة �� ����ّ�� �ن 4�ل ا��
  .التونسية

  
  :10ا�<"ل 

  

�ب ا*�د دون و!ود � ررات /��و�ّ�� أو وا/*�� �� #�  اإلذاعة التونسية+� .ورة /رار �ذك،#��1ر .  ��ّ�/ �+

ث �ن ھذه ���م ا�.ل ا���#	ب ط ق أ# �#���� ا� � ��، #.رف � و!و � أ#*��9 زات !�ر��، +�� ھذه ا
�م ا�.ل ��وا�#*�ّق  2011أوت  20ا�ؤّرخ +�  2011	��  79�ن ا�ر	وم &دد  40ا�#9�/�� وذك &�>  7

�ة����  . #�ظ�م ���� ا
  
  

  :ا�6<�4��ا��زا#�ت ا������� ��ذه  &ضّ : 11ا�<"ل 
    

����.�&� ا	��م ھذه ا�#9�/��، # ّ!ل، و!و �، ا��� ��وب (>ف +� #7و�ل أ�� �+ .�ذا ا1رض ##و, و

�ّد��  ��#�, ا�.ل اإلذاعة التونسية� جانفي 24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  )7(���# � ا�ّ!�� ا
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية  2014

  .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 ���و��� ا#� �راھ��ء أ!ل ��ر دون +.ل ا(>ف ودّ��، +���ن �طرف ا:�رص �وا.�� ا�!راءات ا����و 

�د+�ع &ن ��و/�.ّ#)����� ا�دى ا �.  
  
  

  :ا�����ل�"ـ�ر�ف  :12ا�<"ل 
    

��ل �.�ر�ف ا#	!�ل &�, #�����  .ا

  :العقدصحة : 13الفصل 

  
� . ا ا*�د�ون ھذ�9 �����م P ر��سا�� �ن / ل إ9  *دإ��*  .ذا&� ا#و�	��ا�د�ر ا

  
  :��لّ ا��)ـ��رة: 14ا�<"ل 
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� . &ّ�ن �ل طرف ��ل �(� ر#� +� &�وا�� ا�ذ�ور أ&>ه��Tر أّ�� ���ن :�د اطر+�ن #��1ر ذك  ��#�, ر	
 �وغ �طرف اI(ر أو �ذك �  .��ذ�طر�ق إ&>م  وا	ط� &دل ا# ن&���و�� او.ول �E ا�&>م  

  
� ......... �ــّرر �ـ&..................  

  ا���ــ�ءات  
  
  

  ����ـــــــــ���ر ا����ا�ر�س ا��د�
  

  أو    �Fذا#� ا��و����
��@ ا������ن     �  

  أو
 �ر�� ا���ــ��ـــ�ة    


