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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

للمحاماة، من بين  مهنيةمحاٍم مباشر أو شركة  14اختيار يتمّثل موضوع طلب العروض في 
رعية )مراكز والهياكل الف ن المهنيالتونسية للتكوية الوكال نيابةالمرّسمين بجدول المحامين، ل

 )ها(اع عنهوالدف )ها(في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتب والقيامالجهات( التكوين المهني في 
  .ي بها العملالجار  ام التشريعيةـاألحك تقتضيهلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما 

 الطرفين المتعاقدين.ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمكن المشاركة
  للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:  -

 التعقيب 

 في تاريخ صدور طلب العروض
 /وأو

 للشركات المهنية للمحاماة -

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

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة 
المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو 

                                                 

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

الهيئة العليا ب لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحاميناإنما يندرج ضمن صالحيات و للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

لمحامين بنيابة الهياكل المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ا 2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة  تلك التي
 من مرسوم المحاماة. 32او اي مانع اخر على معنى الفصل  تعمل لديها

 المشاركة كيفية :3الفصل 
 1 اتفاقية الشراكةفي إطار و أمنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.ضمن شركة أو 
 إلى حصص طلب العروض توزيع :4الفصل 

    يتكّون طلب العروض من:
 . 2أقساط 07

 القسط
عدد 

 المحامين
 الترسيم

محل 

 المخابرة
 الواليات

للمحامين المرسمين بجدول المحامين  04 01
شركة مهنية للمحاماة /و لدى التعقيب أو  

تونس وأريانة ومنوبة وبن  تونس الكبرى
 عروس ونابل وزغوان وبنزرت

للمحامين المرسمين بجدول المحامين  02 02
 لدى التعقيب أو/وشركة مهنية للمحاماة

/ جندوبةالكاف  باجة وجندوبة والكاف وسليانة 

للمحامين المرسمين بجدول المحامين  02 03
 لدى التعقيب أو/وشركة مهنية للمحاماة

 /سوسة 

 المنستير
سوسة والمنستير ومهدية 

 والقيروان

للمحامين المرسمين بجدول المحامين  02 04
 لدى التعقيب أو/وشركة مهنية للمحاماة

 صفاقس وسيدي صفاقس
بوزيد   

للمحامين المرسمين بجدول المحامين   02 05
 لدى التعقيب أو/وشركة مهنية للمحاماة

/ قابسقفصة  وقبلي وقفصة وتوزر قابس  

للمحامين المرسمين باالستئناف ولم  01 06
سنوات 5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف   

 مدنين وتطاوين مدنين

للمحامين المرسمين باالستئناف ولم  01 07
سنوات 5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف   

 القصرين القصرين

                                                 

1
هم يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة ووضع جميع امكانيات أكثريقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او  

على وثائق  باإلمضاءمع تحديد مسؤولياتهم وحقوقهم بدقة ومن هو مكلف  الخدمات موضوع طلب العروض إلسداءالمهنية 

 العروض والصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.

2
 بين محام واحد أو شركة مهنية للمحاماة والهيكل العمومي المعني. عقد صفقةيتم إبرام  
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 :: سحب ملف طلب العروض 5الفصل 
ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

)www.marchespublics.gov.tn(  بعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض
 وأموقع الهيئة الوطنية للمحامين من  كراس الشروط كما يمكن سحب على الموقع المذكور.

عند االقتضاء. وباإلضافة إلى  www.atfp.tnالوكالة التونسية للتكوين المهني موقع واب 
 اتإدارة الشراءالمهني الوكالة التونسية للتكوين ذلك، تسحب كراس الشروط مباشرة من 

 مقابل. بدون تونس( -الطابق السادس–نهج ليبيا  21الصفقات )و
 ضصلوحية العرو : 6الفصل 

( ايوم 120) ايوم وعشرون  مئةلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي  ابتداء
 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 

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

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات 
س االمتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كر 

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

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

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

ى المترشحين الذين لالمعطيات التكميلّية إ عند االقتضاء، المهني الوكالة التونسية للتكوين وّجهت
( قبل 10سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

ميلية على أال تمس هذه المعطيات التك تقديم العروضلآخر أجل انتهاء أجل تقديم العروض قبل 
 بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.

 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.atfp.tn/
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 المالية: تالضمانا :8الفصل 
الصفقات  تنظيمبالتراتيب المتعّلقة  تضيهاقتالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .العمومّية
 الشروط:الطعن في كراس  :9الفصل 

اردة لألحكام الو يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 
 من نفس األمر 07المحدثة بالفصل اللجنة يتظلم لدى  أن 2014لسنة  764باألمر عدد 

 الالزمةيدات ت ومدعما بالمؤ االخالالبتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 
 األجلعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)في أجل أقصاه عشرة 

 ( أيام.10) ةعشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة 
معني بطريقة العمومي ال الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  

 .تعطي تاريخا ثابتا
حتى  راءاتاإلجقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 .البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها
عمل من  أيام (10)قرارها في أجل أقصــــــــاه عشــــــــرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 

 اإليضــــــــاحاتو مرفقة بجميع الوثائق المهني الوكالة التونســــــــية للتكوين تاريخ توصــــــــلها ب جابة 
 .اإلجراءاتالمطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق 

 طريقة تقديم العروض :10الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

من هذا الكّراس  (11)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل 
في ظرفين منفصـلين ومختومين يدرجان في ظرف ثال  خارجي يختم ويكتب عليه عبارة: الال 

متعلق بتكليف  2024-2023-2022وات لســـــــــــــن محاماة 01/2022يفتح طلب عروض عدد
 ال.المهني الوكالة التونسية للتكوين محامين إلنابة 

ه الظروف المحتويــة على العروض الفنيــة والوثــائق اإلداريــة وجميع المؤيــدات عن طريق  توجــّ
البريد مضـــــمون الوصـــــول أو عن طريق البريد الســـــريع أو تســـــّلم مباشـــــرة إلى مكتب الضـــــبط 
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 مقابل وصل إيداع. المهني لوكالة التونسية للتكوين المركزي التابع لـ
نية تسّجل في ثاتسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة 

الدفتر الخاص بقبول العروض حســـــــــــــب تاريخ وصـــــــــــــولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد 
 فتحها.

 يقصى آلّيا: 
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 ض لم يتضّمن وثيقة التعهد.كل عر * 
 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض

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

 الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل
 التالية: ثائق الو يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

غير قصاء العرض إل موجباعند فتح العروض  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّل مالحظة:

أنّه يمكن للجنة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارض )ين( المعنيين باستكمال 

 المطلوبةالعمليات   بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

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

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة  الفنيّة  الوثائق

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

المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين اا
ان من جهة ثانية مع بيالمهني التونســـــــــــــية للتكوين  الوكالةو اة من جهة، لشـــــــــــــركة المهنّية للمحاماأو 

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

 فتح الظروف:: 12الفصل 
تم لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يالمهني الوكالة التونسية للتكوين تحدث لدى 
لب قبل اإلعالن عن طالمهني لوكالة التونسية للتكوين لالمدير العام تعيينها بمقرر من 

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

 المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.الظروف الخارجية والظروف 
 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.

  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب
ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضــــــــــهم أو  من األســــــــــباب. كما ال يخوَّ

 إدخال أّي إضافات عليها. 
 .ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض 

ذلك بفتح و  لتسلسل الزمني لتاريخ قبول العروضيتّم الشروع في عملّية الفتح طبقا ل -
 الظرف الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

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

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 
حه في طلب عروض أن يســــــــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصــــــــل  يمكن للمحامي الذي قّدم ترشــــــــّ

عالم أو عن طريق البريد مع اإلالمهني الوكالة التونســـــــــية للتكوين تســـــــــليم، يقّدم مباشـــــــــرة إلى 
( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من 10بالبلوغ في أجل أقصــاه عشــرة )

 .المهنينسية للتكوين الوكالة التو قبل 
 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 
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بهدف  2014لسنة  764من األمر  07المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
 طارإالمحامون المتعهدون في الموافقة عليه. وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو 

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

عدم الرّد من طرفه على تاريخ األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
 لمّدة تجاوزت الذي بقي دون ردّ المهني الوكالة التونسية للتكوين إعالمه بقبوله النهائي من قبل 

 ( أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.10)عشرة 
 تقييم العروض:14 الفصل

 من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 
 وجوبا: اللجنة تقصى

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

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

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

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشاركين 
أجل  يالذين لم يقّدموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم ف

أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع  07ال يتجاوز 
تقصى  حتى الالمهني الوكالة التونسية للتكوين أو ب يداعها مباشرة بمكتب ضبط 

عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في 
 محتواها.

وثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي: كما يمكن أن ترسل ال
olfa.benmesbeh@takwin.atfp.tn  على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب

الضبط او ارسالها عن طريق البريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال 

mailto:olfa.benmesbeh@takwin.atfp.tn
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 االلكتروني.

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

يتعلق بضــــبط شــــروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى  2014جانفي 
المحاكم ، بعد التثّبت بدّقة في وضــــــــــــــعّياتهم المهنية بالتنســــــــــــــيق مع الهيئة الوطنية للمحامين 

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 :هجيات التاليةإحدى المن العروض وترتيبها حصريا وفقا تقييم تتوّلى هذه اللجنة عملّيةو 

1 . 1  :صصختغير مبإختيار محام  المتعّلقة : منهجّية تقييم العروض4
  ختيار محام او شركة مهنية للمحاماة غير متخصصةالرّية التالية صتعتمد المعايير الح -أ  
 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين المرّسمين التجربة   1
 التعقيبلدى 

 نقطة 60

 نقطة 30 الستكمال الخبرة والتكوينالمؤهالت العلمّية للمحامي  2
ة لــدى المحــاكم خالل الثالث  3 تجربــة المحــامي في نيــابــة الهيــاكــل العموميــّ

 سنوات األخيرة
 نقطة 10

 نقطة 100 العـــــامالمجمــــــوع 

 : إسناد األعداد: -ب
لدى التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين   -

 نقطة(: 60)التعقيب 

ي مع وجوب التقيد بالسقف العدد تعقيب.لبعنوان كل سنة ترسيم با نقطة 10تسند           
 .قصى المشار إليه في الجدولاأل

 قّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه فييالعاّمة،  إلثبات التجرية
 بالتعقيب.
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 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

 الشهادة العلمّية
شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة 

 الماجستير
شهادة الدكتوراه في 

 القانون 

 10 5 العدد المسند

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجا  دورة تكوينية  05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -
صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمّر  مها الخبرة المهنّية التي تنظ تكمالالســـمتخصـــّ

الهيئة الوطنية بالتنســـيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلق ســـقف النقاط بهذا العنوان 
 (.10عشرة )

( لكّل مشــــــــــــاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في 01تســــــــــــند نقطة واحدة ) -
قاط العنوان خمســـــة ن إطار أنشـــــطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلق ســـــقف النقاط بهذا

(05)1. 
إلثبات الشــــــهائد العلمّية والمشــــــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــــــح نســــــخة 

 مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية لدى المحاكم خالل الثالث  -

 نقاط( 10سنوات األخيرة )

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

                                                 

بقضــــــــــايا في الخارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤخذ، باإلضــــــــــافة إلى ذلك، بعين عندما يتعّلق األمر بتكليف محامي  1
ى إلمام للمحامين مدقام بها محامي في إطار أنشـــطة الهياكل الدولّية  االعتبار ضـــمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية

ح بلغة المحكمة المنشـــــــــــورة أمامها القضـــــــــــّية أو اللغة المتّفق عل يها في العقد أو عند االقتضـــــــــــاء اللغة المحامي المترشـــــــــــّ
اإلنجليزية. ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة 

 مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه.
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إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع 
مهّمة تكليف ممضـــــــــــــــاة من قبل الهيكل الهيكل العمومي أو شـــــــــــــــهادة حســـــــــــــــن إنهاء 

 العمومي.
 نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

 
الخاّصة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف  : منهجّية تقييم العروض  4.12
 :سنوات 5

ئناف تتجاوز مّدة ترسيمه باالستلم محام الختيار رّية التالية صتعتمد المعايير الح -أ
 :سنوات 5

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 (سنوات 5لمّدة  اقل من  ستئنافمرّسم باالللمحامي )   التجربة العامة 1
 نقطة 30 المؤهالت العلمّية للمحامي  2
ة 3 و أ نأو األشــــــــــــــخــاص الطبيعيي تجربــة المحــامي في نيــابــة الهيــاكــل العموميــّ

 لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة المعنويين الخواص
 نقطة 20

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
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 : إسناد األعداد: -ب
م باالســــتئناف لمّدة اقل من   -  ســــنوات( 5التجربة العامة للمحامي )مرســــّ
 نقطة(: 50)

 ستئناف.االقسم كل سنة ترسيم بنقاط بعنوان  10 تحذف         

 نقطة(: 30والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلمّية للمحامي  -
شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  الشهادة العلمّية

 شهادة الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند

 تسند األعداد بحسب عدد الدورات إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجا  دورة تكوينية  05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -
صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمّر إلســـتكمال الخبرة المهنّية التي تنظمها  متخصـــّ

مع المعهد االعلى للمحامين ويبلق ســـقف النقاط بهذا العنوان  الهيئة الوطنية بالتنســـيق
 (.10عشرة )

( لكّل مشــــــــــــاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في 01تســــــــــــند نقطة واحدة ) -
إطار أنشـــــطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلق ســـــقف النقاط بهذا العنوان خمســـــة نقاط 

(05)1. 
كة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــــــح نســــــخة إلثبات الشــــــهائد العلمّية والمشــــــار 

                                                 

ين ة، يؤخذ، باإلضــــــــــافة إلى ذلك، بععندما يتعّلق األمر بتكليف محامي بقضــــــــــايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّ  1
ى إلمام للمحامين مدقام بها محامي في إطار أنشـــطة الهياكل الدولّية  االعتبار ضـــمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية

 .غة المتّفق عليها في العقدالمحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضّية أو الل
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 مطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
 

أو  نتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشــــخاط الطبيعيي -
 (ةطنق 20) المعنويين الخواط لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 01تســـند األعداد بخصـــوص هذا المعيار حســـب عدد اإلنابات التي ســـبق للمحامي التعهد بها من 
 إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:  2019جانفي 

 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: -ج 
تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب 

لعمل تثبت إنجاز ا العروض. وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة
 ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.وال يدخل موضوع اإلنابة 

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

مانات الفنّية الســتغاللها طبق مواصــفات تتالءم مع   المســتعملةهيزات الّتجإلكترونّية تراعى فيها الضــّ
 .ضمن عرضهي المجال وذلك لتقديمها ف

 والتقييم: تحسير أعمال لجنة الف: 3.14

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:
  الممضـــــــــاة  على أســـــــــاس المعطيات هاوترتيبالعروض تقييم  التقييمتتوّلى لجنة الفتح و

والمبّينة بعرضـــــــه وبقية المالحق المنصـــــــوص عليها بملف طلب العروض المدعومة 

 
 20و 11ما بين  إنابات  10و 01ما بين 

 إنابة  30أكثر من  إنابة  30و 21ما بين  إنابة 

العدد المســـــــــند بعنوان 
 20 15 10 05 المراجع 
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 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط. بالمؤيدات وطبقا
  تضــــــــــــّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضــــــــــــي من قبل كاّفة أعضــــــــــــاءها

 .اتهبأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفح

  رير بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تق المهنيالوكالة التونســـــــــــية للتكوين تولى ت
نســــخ رقمية( إضــــافة إلى أصــــول العروض  7تقييم العروض )نســــخة أصــــلّية ورقّية و

لوكالة ل المدير العام ويكون مصحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبل
ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للالمهني التونســية للتكوين  طلب إلى الّلجنة المختصــّ

يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الاّلزمة  20العمومي في أجل أقصــــــــــــاه 
 عليها. 

مكن بـــــــالتوازي مع هـــــــذا إرســــــــــــــــــــــال الملف كـــــــامال على العنوان اإللكتروني التـــــــالي يو 
haicop@pm.gov.tn  

 :شركة محاماة تعيين المحامي أو: 15الفصل
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام  تجري اللجنة المختصـــــّ

مراقبتها على  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لســــــــــنة  764من األمر عدد  7الفصــــــــــل 
 نم كدتتّأو شفافيتها.و قيتهااصـــــــدمو وترتيب العروض لمنافسةا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرش
الوكـالـة  قبـل نم المعتمـدة التقييم اييسمقمطـابقـة  نم بـتتتّثو .طهاولشـــــــــــــــر  لةبولمقا لصبغةا

 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء.  وطرلشا اسرّك تلمقتضياالمهني التونسية للتكوين 
لوكالة االلجنة المذكورة قرار تعيين المحامي )ين( إلى  وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه

 لتنفيذه.المهني التونسية للتكوين 

 :د: نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق16الفصل 
لى وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسـة واسـم المتحصـل عالمهني الوكالة التونسـية للتكوين نشـر ت

 اء.االقتضعند  الخاص به الواب موجهة للعموم وعلى وموقع إعالناتعلى لوحة  عقد اإلنابة

يتّم  المشـــــــــــــــاركين الذين لم الهيئة الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقيةإلى  اإلعالنويوجه هذا 
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 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا تعيينهم بهذه النتائج بكل وسيلة مادّية أو المادّية
اإلسناد الصادر عن اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة  يمكن الطعن في قرار

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

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

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

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

( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 
 ( أيام عمل.10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  تاريخ

وفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة 
ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في 

 تتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. طلبات العروض. و 

 نم مايأ سبعة جلأ في وذلكلنيابة ا عقد ءمضاإالمهني الوكالة التونسية للتكوين  تتولى
 تلبياناا نتتضم النيابةعقد  دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم عليهن يتعيو   للجنةا قرار تبليق يخرتا
.ص بالعقدولمنصا المعطياتو 
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 المالحق
 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

صاحب ي المهنالوكالة التونسية للتكوين : تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 4ملحق عدد 
 طلب العروض

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

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

و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 7ملحق عدد 
 
 المحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية 
 
و ا

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8لحق عدد م

 
و ا

 
امين للمحا

لى تاريخ فتح العروض(  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين  )من تاريخ الترسيم ا 
 سنوات(  5يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف ): 9ملحق عدد 

شخاص الطبيعييقائمة 
 
و اال

 
و المعنويين  نالمراجع المبّينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية ا

 
ا

خيرة )الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات 
 
لى تاريخ فتح العروض( 2019جانفي 1من اال  ا 

 دراساتوالالعلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة  الشهائد: 10ملحق عدد 
 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

 لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 11ملحق عدد 
خيرة                         

 
 للمحامين ذو تكوين عام( )بالنسبة اال

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

 
ة المهنّية لشركاا

 .والهيكل عمــومي للمحاماة،
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 1 ملحق عدد
  تعّهدالوثيقة 

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

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

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

ب نابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها قالوثائجميع على  االطالعبعد و 
 المحامي:

 ملف طلب العروض. (1) 
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 
 عقد النيابة.( 3) 

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

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

جرة المحّددة األمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .بنود العقدطبق 

 من ( أيام03ثالث ) موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 العقد.نص عليه يوفقا لما اإلعالم به   تاريخ

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

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

                                                 

قبل مجمع، تدرج عبارة الإني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(ال دون إدراج في صورة، تقديم العرض من 1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.البيانات المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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حساب الى تحويلها إلو بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالق المهني الوكالة التونسية للتكوين دفع ت
أو البريد:  البنكفتو  بالم

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

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

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

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

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

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

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

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

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

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
 
 

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

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو 

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 
 يالمهنالوكالة التونسية للتكوين تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروض
 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

الوكالة التونسية للتكوين أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. المهني

 

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

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

 البلوغ عند االقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 
 

 إحدىتصريح على الشرف بعدم الوجود في 
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوط عليها بالفصل 

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

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

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

 .................................................................................................حّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( المعيّن م

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

، عند أصوووووووّرح على شووووووورفي أنّي وكافّة أعضووووووواء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين

ال نوجد في إحدى حاالت المنع المنصوووووووو  عليها بالمرسووووووووم المنّ م لمهنة  اإلقتضووووووواء،

 المحاماة.

كما أصووووّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصووووو  عليها بالفقرة األخيرة من الفصوووول 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض
 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

اّمة ا في اللك التجربة العبم أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هالا العرض
 .و/ أو الخصوصيّة

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام
 المهنيالوكالة التونسية للتكوين أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية لدى المحاكم و سائر 
 

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

جاز )ألتزم( بالن والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي الكرهم يلتزم ، عند اإلقتضاء،الفريأ المتدخل بأنّ 

 المعلومات الواردة بهالا العرض: كافّةكما أقّر بصحة المهّمة 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 وختم المشارك()إمضاء  
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 8عـدد  ملحق

أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمين

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 
 

 
  قباللو االسم

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

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

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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  سنوات( 5محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باإلستئناف )يتعّلق فقط باختيار   9عـدد ملحق
 نلتجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية أو األشخاط الطبيعييقائمة المراجع المبّينة 

إلى  2019جانفي 1من ) أو المعنويين الخواط لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة 
 تاريخ فتح العروض(

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

 العدد الرتبي

     

 
 

1 

     

 
 

2 

     

 
 

3 

     

 
 

4 

     

 
 

5 

     

 
 

6 

      7 

      8 

      9 

      10 

     

 
 

11 

     

 
 

12 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال  10عـدد  ملحق
 .و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة الخبرة

 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

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

  1 
  2 

  3 

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

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .شهادة المعنيةاليقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من   
  يقّدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر. 
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  ()يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عام 11عدد  ملحق
 

دى ل المهنيالوكالة التونسية للتكوين قائمة تجربة المحامي في نيابة 
 سنوات األخيرة الثالثالمحاكم خالل 

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
التي قام المحامي أو   مالقطاع العا

 شركة المحاماة بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 

 وختم المترشح إمضاء  
 

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

يقّدم المحامي نســـخا من عقود اإلنابات أو االتفاتيات المبرمة مع الهيكل العمومي أو شـــهادة حســـن إنهاء مهّمة تكلي  
 ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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 12عدد  ملحق

المباشر أو  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
لشركة المهنّية اأو مجمع المحامين المباشرين 

 1 المهنيالوكالة التونسية للتكوين  اة ، وللمحام
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

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

 القانونيّة اءاتجميع اإلجرالقيام بو المهنيالوكالة التونسية للتكوين طبأ هاله االتفاقية في نيابة 
اللك س أو كنسواء في تولدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه

 .خارجها عند االقتضاء

 تونس 1002 ليبيا نهج :21  امخابرتهوالمعين محل 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

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

 

: األتعــاب 3الفصل 
2
 : 

تضبط أتعاب المحاماة بخصو  المهامّ المشار إليها بالفصل األّول أع ه بصفة جمليّة جزافيّة 
طبأ أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل 

تعلّقة المدون تلك معاليم نشر القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، 
 األحكام. راجباستخ

 

                                                 

1
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.

2
 .على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب بجب المحافظة 
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(40) أربعةقضية كحد أدنى و (02)يتم تجميع 
1
قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية  

 واحدة في صورة توفر الشروط التالية:

  القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالن ر إلى وحدة الموضوع أو

 أو المادة. بالسب

  طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو القضايا أو األالون على العرائض بالن ر إلى

 سهولة معالجتها ن را الستقرار فقه القضاء بشأنها

 إالا ما تبين له ان المحامي قد بالل العناية ال زمة وحقأ ،المهنيلوكالة التونسية للتكوين ليمكن 
ة تقّدر أن يسند له منحة تكميلي ،تشعبهانتائج إيجابية بالن ر الي القضية المتعهد بها ودرجة 

واللك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.   من قبله وإمضاء ملحأ في الغرض بين الطرفين
مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة  يتّم عرض مشروع الملحأ

 لمحامي.العليا للطلب العمومي على أن تدخل هاله المنحة ضمن السقف المحّدد ل
 

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

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

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

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

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

نقضاء قبل ا نيالمهالوكالة التونسية للتكوين وإالا تم إع م شركة التأمين المعنيّة من قبل  
األجل المالكور أع ه واللك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ أو 
بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهالا اإلع م، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( 

في هاله أمين. ولم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد الت
كوين الوكالة التونسية للتسلّمها تالحالة، ال يصبر عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض 

 المهني
 

  :المهنيالوكالة التونسية للتكوين : االلتزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 

بتوفير ال روف الم ئمة إلنجاز المحامي  المهنيالوكالة التونسية للتكوين لتزم ت -أ

لمهّمته. ولهالا الغرض، يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي 

                                                 

1
دى في إحمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو يبجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي  

 ر التقاضياطوأ
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تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من 

المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمالكرة توضيحية تلخ  معطيات الملف وطلبات 

 .المهنية التونسية للتكوين الوكال

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

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

عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ت

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات  المهنيلوكالة التونسية للتكوين لال يمكن  -ث
العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى 

المتعّلق  2014جانفي   28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  15من الفصل 
بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات 

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

  

 يلي:يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما 

قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض  -

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

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

ابعة في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمت اوفي هذه الحالة يقّدم المشتري العمومي تقرير 
ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة 
في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين 

 بذلك. 

ته له أمام عند نياب المهنية للتكوين الوكالة التونسيبالل العناية ال زمة للدفاع عن مصالر  -

 المحاكم أو الهيئات القضائيّة.

سية الوكالة التونحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإع م  -

كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلع ن عنها  المهنيللتكوين 

 من الجهة المتعّهدة.
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االجتماعات المخّصصة للن ر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  حضور -

 بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

 ولهالا الغرض،
د دعوته كتابيا سواء عن طريأ الفاكس أو البري المهنيالوكالة التونسية للتكوين تولى ت 

 ي لحضور هاله االجتماعات واللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.ناإللكترو
، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل المهنيالوكالة التونسية للتكوين تمكين  -

 لمهنياللتكوين  الوكالة التونسية إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء

بم ح ات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد اللك 

 اإلجراءات التي يقتضيها القانون موافقة ضمنية منه على محتواها وإالن للمحامي بمواصلة
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
 يتّم خ   صاحب العقد عن طريأ:

 الجاري لصاحب العقدتحويل إلى الحساب  □
 يتولى الخ  :

 .المهنيلوكالة التونسية للتكوين لاإلدارة الماليّة  

 : شروط الخالص 8الفصل 
 :دفع قسط أّول على الحساب  1.8

ال يجوز من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و % 10تسند نسبة  
  ه.ب طلبا صريحا للتمتعهالا القسط إال في صورة تقديمه  العقدمنر صاحب  للهيكل العمومي

 األتعاب: تقديم مذكرة  - 2.8

خ    رةمالكب المهنيوكالة التونسية للتكوين ليتّم خ   صاحب العقد بناء على موافاته لـ
 أتعاب.

 :1تسديد المستحقات -   3.8

 من نسخة من شهادة في خ   معاليم الضمان المهنيالوكالة التونسية للتكوين يتّم تمكين  -

 وما يفيد الحبطة والتقاعد للمحامين  االجتماعي وخ   معاليم انخراطه في صندوق

 تعاب.واللك وجوبا قبل خ   االمسؤوليته المدنيّة قيامه بتأمين  س مة وضعيّته الجبائيّة و

( 45) خمس وأربعونل يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أج -

 .الحكم التصريرمستوفية الشروط وبعد  األتعاب مالكرةيوما من تاريخ إست م 

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

  ،األجل المالكورة أع هالالي يلي انتهاء 

شهاد وكاللك أجرة عدول اإلأجر عدول التنفيال  المهنيالوكالة التونسية للتكوين تحمل على       
 والخبراء ومصاريف الترسيم بالدارة الملكية العقارية.

                                                 

1
ي المستحقات الجزئيّة ف يمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة على تسديد 

 صورة اللجوء إلى تجميع اإلنابات.
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 مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال المهنيالوكالة التونسية للتكوين تحّمل تكما  

اوز عندما تتج التي حيث عيّنت محّل مخابرتهم منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات

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

حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف 

 الوزير المكلفو اإلنابة واللك طبقا للتعريفة المنصو  عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل

 .2016أفريل  22بالتجارة المؤرخ في 

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

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

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

من األمر  07مشروع ملحأ يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أن ار اللجنة المحدثة بالفصل 

 من هالا العقد المتعلأ باألتعاب. 03واللك بصرف الن ر عن الفصل عدد  764عدد 

تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل إالّ أنّه وفي صورة 
العمومي خ صها على أساس فواتير مثبتة لهاله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال 

 موضوع االسترجاع واللك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.
 

 : العقد: مّدة  9الفصل 
 

 مّدة العقد بـث ثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين. تضبط
وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة 
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 

قد مواصلة هاله القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة واللك إلى حين فيتولى صاحب الع العمومي
 والتصرير بالحكم.انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 : تنفيذ العقد : 10الفصل 

 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيال مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث أمر  11الصورة المنصو  عليها بالفصل للهيكل العمومي تغيير المحامي اال في 

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

 النيابة إلى أي محام أخر.
االت المنصو  عليها بالفصل بخ ف الح و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد(

 بهدف المستوجبةيتّخال الهيكل العمومي اإلجراءات  حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة أو 11

 ن()أ العام عوضا عن المحامي المتخليتعيين محام )ين( أخر ضمانا الستمرارية سير المرف
 .2014لسنة  764من األمر  5عن المهّمة تطبيقا للفصل 

العمومي تطبيأ المّطة األولى من في هاله الصورة األخيرة على الهيكل  كما يجب 
 الفصل السادس لهالا العقد.

 
 :العقد :فسخ 11الفصل 
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 ، تفسخ هالا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

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

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

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

 ،ا األجلهال التنبيه. وبانقضاءمن تاريخ تبليغ  عن عشرة أيام ابتداء د ال يقلّ أجل محدّ 

ل تطبيأ المّطة األولى من الفصو العقدفسخ  المهنيلوكالة التونسية للتكوين ليمكن 

 السادس لهالا العقد.

إهدار وبالتزامه  العقد إخ ل صاحب المهنيالوكالة التونسية للتكوين لدى إالا ثبت   -

اسطة مباشرة أو بو هقيامفي التقاضي أو ثبت  المهنيالوكالة التونسية للتكوين حأ 

عقد الإبرام  تمختلف إجراءا الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

 .وانجازه

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

 

 تغيير صاحب العقد دون وجود المهنيالوكالة التونسية للتكوين صورة قرار  في:13الفصل 
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لاللك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هاله الحالة،تصرف له 
وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من هاله االتفاقية واللك عم  بأحكام 

والمتعلّأ بتن يم  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79مرسوم عدد من ال 40الفصل 

 مهنة المحاماة.
 الحفاظ على السرية :14الفصل 

ويخضع الطرفان لكل  صبغة السرية من حيث شروط التنفيذيكتسي كامل العقد 
 االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية.

 النزاهة :15الفصل 

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

 

  :  فّض النزاعات: 16الفصل 
، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهالا العقدفي حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هالا 

صل مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الف المهنيالوكالة التونسية للتكوين  أوال الغرض يتولى

المتعّلق بضبط شروط  2014 جانفي  28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  (7)
وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 

فض القترا  تسوية صلحّية أو تقديم مقتر  أخر لدون سواها  والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 الخالف.
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روض محامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعوفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية لل
 عليها بالحسنى.  

وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخ ف 
مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه ل األكثر حرصاوديّا، فيمكن للطرف 

 لدى المحكمة المختّصة.
 

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

 :العقدصحة : 18الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إال بعدا العقد نافالا كون هاليال 

 المهنيلوكالة التونسية للتكوين لالمدير العام  □
 

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

ريأ ط نعاللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك 
 فيال.نإع م بواسطة عدل الت

 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                      المهنيالوكالة التونسية للتكوين   

 أو                                                                                          
 تجمع المحامين                                                                                   

 أو                           
الشركة                                                                   
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 2019نوان سنة القضايا املنشورة لدى املحاكم بع

 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

 صدر الحكم برفض الدعوى  د لقاء فاتورة باسم املركز القطاعي للتكوين في الصناعات االلكترونية بتونس1234,106طلب إستخالص دين قيمته  ناحية تونس 2019/42466/1111 1

 في قرار اعفائه من خطة مدير مركز دون موجب وبقرار أحادي وغير شرعي من السيد املدير العام ،  إلطعن- إبتدائية سوسة 56995 2

 معاقبته بالحط من صفته كمدير مركز معين بموافقة الوزير املكلف إلى صفة مكون  -

ألعوان الوكالة املنصوص دون إعتبار ضوابط القانون األساس ي  2018أوت 7إلغاء جميع املنح من تاريخ إنهاء املهام بتاريخ -

 .2018و 2017كما أشار إلى أنه لم يتمتع بعطلته السنوية التي تعّد  خمسون يوما بعنوان سنتي   79و 69عليها بالفصلين 

 صدر الحكم بعدم سماع الدعوى  

 

 صدر الحكم بعدم سماع الدعوى  الطعن في قرار العزل  ابتدائية تونس 71088 3

ملف اداري عدد  4

2019/5060/9796 

 في طور التقاض ي  طلب التعويض على اثر تعرضه لحادث شغل اثناء التكوين باملركز القطاعي للتكوين في االلية العمومية بقرمبالية  ابتدائية تونس

 طلب تسوية مسار منهي واحتساب رتبة مترتبة عن تقديمها لشهادة املرحلة الثالثة   ابتدائية تونس 36/71694 5

 وتعيين خبير ملراجعة العدد اإلداري وحرمانها من املشاركة في مناظرة للترقيات 

 احتساب مستحقاتها عن الحط من عدد منحة اإلنتاج 

 حرمانها من تذاكر االكل وزي الشغل 

 صدر الحكم بإقرار طلبات الخصم وتم إستئنافه

 

طلب تعيين خبير لضبط جملة املستحقات عن الحرمان من االجر والحرمان من املنحة الوظيفية  واملن الزيادات القانونية  إبتدائية تونس 36/71695 6

 واملنح واالمتيازات والترقيات .

 صدر الجكم بإقرار طلبات الخصم  وتم إستئنافه 

 صدر الحكم بعدم سماع الدعوى  ة آلية حسبما هو منصوص عليه في النظام األساس ي الجديداالعتراض على حرمانه من الترقية في الرتب بصف ابتدائية املهدية 2019/185 7

بإلزام الوكالة بأداء تعويض صدر الحكم  تعويض  عن اعتداء بالعنف  ابتدائية سليانة -- 8

 5االف د مقابل تعويض بدني و 10بقيمة 

 االف لقاء ضررها املعنوي 

 وتم إستئنافه

لقاء النقص في  3.109,101لفائدة الضد بأداء  2018جويلية  13الطعن في الحكم االبتدائي الصادر لفائدة الضد  في  تونساستئناف  38733 9

د لقاء 1.295,854د لقاء النقص في منحة اإلنتاجية و927,233د بقاء النقص في منحة الثالث عشر و 245,433الجر  و

 زاد عن ذلك النقص في الزبادة في االجر و رفض الدعوى فيما

 

 للتصريح بالحكم

 إقرار الحكم اإلبتدائي الصادر لفائدتها.

 تم تعقيب الحكم 

الوكالة بأداء مبلغ   بالزاموالقاض ي     13/7/2018تطلب املستأنفة إقرار الحكم االبتدائي الصادر لفائدتها بتاريخ  أستئناف تونس 33932 10

د لقاء النقص في منحة 927.233د لقاء النقص في منحة الثالث عشر، 245.433د لقاء النقص في األجر، 3109.101

 د لقاء النقص في الزيادة في األجر و رفض الدعوى فيما زاد على ذلك.1295.854اإلنتاجية الثالثية،

 تطلب التعويض عما فاتها من ترقيات كما 

 في طور التقاض ي ال زال 

 

الزام الوكالة بأداء  مبلغ لفائدتها والقاض ي ب 13/7/2018تطلب املستأنفة إقرار الحكم االبتدائي الصادر  في  استئناف تونس 33930 11

د لقاء النقص في منحة 927.233د لقاء النقص في منحة الثالث عشر ، 245.433د لقاء النقص في األجر، 3109.101

 د لقاء النقص في الزيادة في األجر ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.1295.854ثية،اإلنتاجية الثال

 الزال في طور التقاض ي 
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 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

  كما تطلب التعويض عما فاتها من ترقيات

12 38369  

 استئناف تونس

د لقاء النقص 1744,000بتمكينها من مبلغ تطعن املستانفة في الحكم االبتدائي الصادر لفائدتها والقاض ي بالزام الوكالة 

 د لقاء النقص في املنحة الكيلومترية "،855,000في منحة املشروع ومبلغ 

 وتطلب الحكم بإعادة ترتيب مسارها املنهي من تاريخ استحقاقها لرتبة مساعد تقني بدال عن عون تقني إلى اليوم  وإلزام

 3طبقا ألحكام امللحق عدد2017إلى  1999الوكالة بأداء جملة املنح املتعلقة برتبة مساعد تقني والرتب التي تليها من سنة 

د، و احتياطيا بتكليف خبير ثان إلجراء 15.452,000واملتعلق بشروط االرتقاء الداخلي بمسالك الفنيين و قدر ذلك ب

 اختبار تكميلي

 الزال في طور التقاض ي 

 

 الطعن في الحكم االبتدائي الصادر لفائدة الوكالة بعدم سماع الدعوى . استئناف تونس 38904 13

 والتمسك بطلباته بالطعن في قرار اعفائه من خطة مقتصد واعتبار أنه تعرض لعقوبتين على نفس الخطأ

 من النظام األساس ي ألعوان الوكالة  128و 73و  48ومخالفة الفصول 

 صدر الحكم بإقرار الحكم االبتدائي وتم تعقيبه 

 الزال في طور التقاض ي 2012الطعن في الحكم اإلبتدائي في خصوص تسوية الوضعية اإلدارية للضد وتثبيته في خطة رئيس مصلحة منذ  استئناف تونس -- 14

وترقية آلية في الصنف  2001الصنف السابع منذ سنة الطعن في الحكم االبتدائي القاض ي بإعادة ترتيب الضد في  إستئناف تونس -- 15

 بالصنف التاسع. 2012وترقية باالختيار بعنوان  2009الثامن 

 صدر الحكم باقرار الحكم االبتدائي  وتم تعقيبه 

القاض ي بالنقض واالحالة وطلب إقرار  59775عدد  إعادة نشر القضية الراجعة من التعقيب بموجب القرار التعقيبي استئناف تونس 39729 16

د بوصفها معقول تحت يدها ، وهو مبلغ يفوق املبالغ 37.811,405الحكم االبتدائي القاض ي بالزام الوكالة بأداء مبلغ 

 التي بحوزة الوكالة 

صدر الحكم بالزام الوكالة بأداء املبالغ التي تحت 

 يدها 

إعادة نشر القضية بعد الطعن بالتعقيب في القرار اإلستئنافي القاض ي بنقض الحكم اإلبتدائي القاض ي بإلزام الوكالة  إستئناف املنستير 55609 17

 د مقابل فسخ عقد املناولة )تنظيف / خدمات قيم(16.945,908بأداء مبلغ 

قررت املحكمة إيداع ملف القضية لكتابة املحكمة 

د فين بععلى ان يعاد نشره من قبل االحرص من الطر 

 دفع التسبقة املاذون بها.

 1/2/2013إستئناف الحكم الصادر لفائدة الوكالة والقاض ي بأداء مستحقات كراء غير خالصة عن الفترة املمتدة من  إستئناف تونس 18956 18

 د9.666,760واملحددة ب  28/2/2014الى 

صدر الحكم بأداء مستحقات الكراء غير الخالصة 

 وفي طور التنفيذ

الطعن في الحكم االستئنافي القاض ي بإقرار الحكم االبتدائي الصادر ضد الوكالة  والقاض ي باعتبار الحادث الذي تعرض  محكمة التعقيب  19

د  عن نسبة سقوط بدني 1.297,850جراية عمرية سنوية قدرها   له املدعي يكتس ي صبغة شغلية والزم الوكالة باداء

الى 2009فيفري 11د من تاريخ البرء النهائي في 324,626تصرف له أقساط ثالثية قدر كل قسط %40مستمر قدرها 

 انتفاء املوجب.

 صدر الحكم بالنقض واالحالة 

د لكل من 5.000د لكل واحد من والديه و 10.000الطعن في القرار االستئنافي القاض ي بإقرار الحكم االبتدائي مبلغ   محكمة التعقيب  20

 د(50.000اشقائه الستة )

  2019فيفري 

 صدر الحكم بإقرار الحكم االبتدائي  وتم تنفيذه  الطعن في الحكم االستئنافي القاض ي بإقرار الحكم االبتدائي والزام الوكالة بأداء مبالغ  للضد  محكمة التعقيب 80277 21

 الطعن في القرار االستئنافي القاض ي بالزام الوكالة بأداء كامل قيمة الفواتير التي يطالب بها الضد محكمة التعقيب  22

 املوافقة على تامين املبلع بالخزينة 

 صدر الحكم بإقرار الحكم وتم تنفيذه 

 صدر الحكم بالنقض واالحالة الطعن في القرار االستئنافي القاض ي بنقض الحكم اإلبتدائي الصادر لفائدة الخصم بترقية للصنف السابع محكمة التعقيب  23

 صدر الحكم بالنقض واالحالة  الطعن في القرار االستئنافي القاض ي بنقض الحكم اإلبتدائي الصادر لفائدة الخصم بترقية للصنف السابع محكمة التعقيب  24
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 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

 39الطعن في القرار االستئنافي القاض ي بإقرار الحكم االبتدائي لفائدة الوكالة القاض ي ببطالن القرار القضائي عدد  محكمة التعقيب 83302 25

 وإلغاء مفعوله 30/4/2012املؤرخ في 

 صدر الحكم بعدم سماع الدعوى 

  31/3/2008طلب أداء مستحقات عن القيام باشغال بموجب الصفقة املبرمة بتاريخ  إستئناف 155934 26

. )ثمن خام مع إضافة 22/2/2009د مع الفائض القانوني على اصل الدين يقع احتسابه من تاريخ 137.413,315بقيمة  

 األداء على القيمة املضافة (  

 ال تزال في طور التقاض ي 

د 24.372أداء مستحقات تهيئة وصيانة مبيت وإدارة مركز التكوين والتدريب املنهي بماطر واملقدرة ب طلب   ابتدائي- 156861 27

 د21.344,551و

 في طور التقاض ي

 إستئناف القرار اإلبتدائي القاض ي بعدم اإلختصاص   استئناف 21264 28

ل لعدم اإلستظهار بموافقة املؤسسة التي يعمطعن في قرار إدارة مركز اللحوم الحمراء بعدم الترسيم في السنة الثانية  

 بها  /  في حين ترد إدارة املركز بأن املعني إنقطع عن التكوين حسب أوراق الحضور 

 صدر الحكم بعدم قبول مطلب اإلستئناف 

اجة (وطلب دريب املنهي ببطلب الغاء مقرر اداري )القاض ي بتكليف نبيل الحسيني خلفا له على راس مركز التكوين والت إبتدائي 157352 29

 تعويض مادي ومعنوي 

 في طور التقاض ي 

 في طور التقاض ي الطعن في قرار الفيئة الوطنية ملكافحة الفساد استئناف 158006 30

 في طور التقاض ي  الطعن في القرار االستئنافي  تعقيب - 31

 التقاض يفي طور  الطعن في قرار هيئة النفاذ للمعلومة  استئناف - 32

 صدر القرار لصالح الوكالة برفض طلب الخصم إيقاف تنفيذ  إبتدائي 4104166/158452 33

الذي تم بواسطة رسالة مضمونة الوصول عن طريق املدير العام في  13/2017طلب إلغاء قرار فسخ الصفقة  ابتدائي 158452 34

10/9/2019 

 في طور التقاض ي
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 2020القضايا املنشورة لدى املحاكم خالل سنة 

 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

طلب تعيين خبير إلحتساب قيمة املبالغ املستحقة باإلعتماد على الحكم االبتدائي  الصادر والقاض ي بترقية الخصم ترقيتين للصنف  ابتدائية تونس 34/72747 1

 االسبع وللصنف الثامن 

 في طور التقاض ي              

 في طور التقاض ي  2020إعتبارها في غياب غير شرعي  رغم تقدمها  بشهادات طبية وإيقاف املرتب  منذ شهر جانفي   بخصوص إيتدائية تونس 73174 2

 في طور التقاض ي  الطعن في قرار نقلتها نقلة تأديبية  ابتدائية تونس 73350 3

 في طور التقاض ي  بخصوص مراجعة املسار املنهي   تونسابتدائية  74184 4

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص    تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو   AC07/2016 LOT 05طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92088/24 5

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015LOT 50الصفقة  طلب أداء مستحقات موضوع  إبتدائية تونس 92077/24 6

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT 52طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92085/24 7

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT 49طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92093/24 8

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   بالعارضة وما فاتها من ربحتعويض عن الخسارة الالحقة و  .AC07/2016 LOT 01طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92082/24 9

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT47طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92079/24 10

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC10/2017 LOT 02الصفقة  طلب أداء مستحقات موضوع  إبتدائية تونس 92083/24 11

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT 62طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92084/24 12

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو  .AC 07/2016 LOT 11طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92095/24 13

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   بالعارضة وما فاتها من ربح تعويض عن الخسارة الالحقةو AC 13/2015 LOT 51طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92080/24 14

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT 45طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92089/24 15

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC07/2016 LOT23طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92091/24 16

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   ربحتعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من و AC 12/2015 LOT 01-02-03طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92081/24 17

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT48طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92092/24 18

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT02طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92090/24 19

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC13/2015 LOT43طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92087/24 20

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC07/2016 LOT 06طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   تونس إبتدائية 92094/24 21

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   ربحتعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من و AC13/2015 LOT 07طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92086/24 22

 صدر الحكم بعدم  اإلختصاص   تعويض عن الخسارة الالحقة بالعارضة وما فاتها من ربحو AC07/2016 LOT 13طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة   إبتدائية تونس 92078/24 23

 صدر الحكم لفائدة الوكالة كف شغب   ابتدائية تونس 52312 24

 تعيين خبير مختص ملعاينة وحصر وتشخيص االضرار الواقع معاينتها من طرف عدل تنفيذ باملكرى الكائن بنهج البرازيل  ابتدائية تونس 95909 25

 وتقدير قيمة إصالحها والوقت املستلزم لذلك 

 في طور التقاض ي 

 في طور التقاض ي  إحتساب مستحقاته املالية. 2004القاض ي بتسوية وضعية املعني وإعادة ترتيبه في الصنف الثامن منذ سنة  الطعن في الحكم اإلبتدائي االستئناف تونس 56990 26
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 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

27 54065/2019 والزام الوكالة بأن تؤدي  3191املقرر عدد  والتي صدر الحكم فيها بنقض القرار القاض ي بالغاء 58662إعادة نشر القضبة التعقيبية عدد  االستئناف تونس 

  2015الى فيفري  2012د(لقاء املنحة الوظيفية من اوت 1.178,000د ( مقابل املبلغ املقتطع من األجر ) 2.681,100)

 .2015الى فيفري  2012( لقاء الفارق في منحة .... من اوت 310,000)

 في طور التقاض ي 

 صدر الحكم برفض الدعوى  في الحكم االبتدائي وطلب نعيين خبير ثاني الحتساب املنح واالمتيازات عن فترة العزل الطعن  استئناف تونس 56411 28

 في طور التقاض ي  االف لقاء ضررها املعنوي  5االف د مقابل تعويض بدني و 10الطعن في الحكم اإلبتدائي القاض ي بإلزام الوكالة بأداء تعويض بقيمة  إستئناف سليانة 3428 29

صدر الحكم بإقرار الحكم اإلبتدائي  إعادة نشر قضية  بخصوص جبر الضرر الناتج عن الحادث الذي تعرض له املتكون نجم الدين الحنش ي   إبتدائية القصرين 15174 30

 )لفائدة الخصم( 

صدر الحكم بقبول االستئناف وفي األصل  6963التعقيبي عددإعادة نشر امام محكمة األستئناف للطعن في القرار  إستئناف نابل 33216 31

 برفض الدعوى )لصالح الوكالة(

 بخصوص احتساب غرامات التأخير في تسوية مستحقاته حسب العقد املبرم مع الوكالة  إداري إبتدائي  تونس 161215 32

 )صفقة أشغال بناء وحدة مبيت بن عروس(

 في طور التقاض ي 

 في طور التقاض ي الطعن في الحكم االبتدئي وطلب الزام الوكالة بأداء مبلغ التعويض املقدم في طلبات الطور االبتدائي استئناف  تونس إداري  214330 33

خ االلحاق تاريالقاض ي بإقرار الحكم االبتدائي القاض ي بتمتيع الخصم بترقيتين آليتين من  26/38733الطعن في القرار االستئنافي عدد  محكمة التعقيب  34

 وليس من تاريخ االدماج

 صدر الحكم بالنقض  واالحالة

صدر الحكم بإحالة امللف على السيد  الطعن في قرار محكمة االستئناف اثر إعادة نشر القضية وإقرار الحكم االبتدائي القاض ي بترقية الضد محكمة التعقيب  35

 الرئيس  األول ملحكمة التعقيب 

 صدر الحكم بالرفض  الطعن في قرار محكمة االستئناف اثر إعادة نشر القضية وإقرار الحكم االبتدائي القاض ي بترقية الضد محكمة التعقيب  36

 صدر الحكم بالنقض واالحالة  الطعن في قرار محكمة اإلستئناف الصادر إثر إعادة نشر القضية  محكمة التعقيب  37

 في طور التقاض ي  مطلب تسجيل  املحكمة العقارية  38

 في طور التقاض ي  تحرير عقود تكميلية وترسيم حق ملكية الوكالة في إدارة امللكية العقارية وإصدار شهادة ملكية  املحكمة العقارية  39

 في طور التقاض ي  تحرير عقود تكميلية وترسيم حق ملكية الوكالة في إدارة امللكية العقارية وإصدار شهادة ملكية املحكمة العقارية  40

  صدر الحكم مطلب تسجيل  املحكمة العقارية  41

 في طور التحقيق  تقديم شكاية جزائية ضد أحد أعوان الوكالة  لشبهة سوء التصرف  والتالعب باألموال العمومية والتدليس ابتدائية تونس  42

 في طور التحقيق لشبهو استغالل مركزه  وممارسة نشاط ثاني دون موافقة مسبقة تقديم شكاية جزائية ضد أحد أعوان الوكالة    ابتدائية تونس  43

 في طور التحقيق تقديم شكاية جزائية ضد أحد أعوان الوكالة  لشبهة تدليس  ابتدائية أريانة  44

 في طور التحقيق املركز وبعض أعوان الوكالة من االدعاءات املوجهة لهم من طرف زميلتهم  انابة  مدير ابتدائية اريانة  45 



 

6 

 

 2021القضايا املنشورة لدى املحاكم خالل سنة 

 املآالت املوضوع املحكمة عدد القضية ع

الطعن في الحكم القاض ي بإلزام الوكالة بأداء فارق  71694الطعن في الحكم االبتدائي عدد محكمة االستئناف  تونس 89507/2021 1

 متعلق باالجر والشهادة العلمية

 في طور التقاض ي 

الطعن في الحكم القاض ي بإلزام الوكالة بأداء فارق في  71695الطعن في الحكم االبتدائي عدد محكمة االستئناف تونس 89508/2021 2

 االجر واملنحة الوظيفية

 طور التقاض يفي طور التقاض ي في 

 في طور التقاض ي اعتراض على عدم ترسيم دين عقاري  املحكمةاالبتدائية  قفصة  3

طلب إحتساب األجور التي لم يقع إحتسابها في الحكم البات الصادر لفائدته لعدم وجود  املحكمة االبتدائية تونس 35/76289 4

 شهادات أجور .

 في طور التقاض ي 

القاض ي بإلغاء قرار اعفائه من خطة مقتصد وارجاعه  38904الطعن في الحكم االستئنافي عدد  محكمة التعقيب -- 5

 ملهامه

صدر الحكم بالنقض واإلحالة )لفائدة 

 الوكالة

 في طور التقاض ي  طلب  تعويض عن حادث شغل  محكمة ناحية قفصة 1002 6

 في طور التقاض ي   اشهر متفرقة لدى مركز التكوين والتدريب املنهي بالبطان  4طلب ترسيمه مقابل عمله لفترة  املحكمة االبتدائية بمنوبة 11908 7

الطعن في عدم ادراج اسمه في املناظرة للترقية في األصناف من الصنف التاسع للصنف العاشر  إبتدائية املهدية 2021/310 8

 2020بعنوان سنة 

 في طور التقاض ي 

 

الصادر فيها الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص إدعاء  66856/17استئناف القضية عدد  محكمة االستئناف بتونس 69514 9

 2014الخصم حرمانه من إجتياز املناظرة املفتوحة لالرتقاء في األصناف بعنوان سنة 

 في طور التقاض ي 

من النظام األساس ي بتكليف محامي لتمثيل أعوان املركز أمام القضاء في  15تفعيل الفصل  املحكمة االبتدائية بمدنين  10

 خصوص اإلدعاءات املوجهة من املتكونة درة الشويخي 

 في طور التحقيق 

وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية  106979 11

 1بتونس 

 في طور التحقيق   لنفسه أو لغيرهاستغالل موظف عمومي لصفته الستخالص فائدة ال وجه لها 
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  2021و 2020و  2019سنوات  املحاكم بعنوانالقضايا املنشورة أمام 

 والتقديرات املالية ألتعاب املحامين املكلفون بها
 

( قضايا كحد أدنى وتعتبر األتعاب أتعاب 2مالحظة هامة: يقع تجميع القضايا التي في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة في حدود )*

  قضية واحدة

 املجموع 2021 2020 2019 نوعية القضية درجة التقاض ي

 2 1 - 1 ناحية 

 

 إبتدائي

  4 4 6 شغلي

 - - - اجتماعيضمان  37

 1 21 1 مدني/تجاري 

 

 إستئناف

  3 3 7 شغلي

 - - - ضمان اجتماعي 19

 - 3 3 مدني/تجاري 

 12 1 4 7 محكمة التعقيب

 

 املحكمة اإلدارية

  - 1 4 ابتدائي 

 - 1 4 أستئناف 11

 - - 1 تعقيب

 4 1 3 - قضايا عقارية 

 5 1 4 - شكاوى وقضايا جزائية

 90 11 45 34 املجموع
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االستئنافاألقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم   

 و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة املحامي   

 عدد القضايا
املحامين لدى التعقيب أو/و الشركات 

 عدد األقساط الوالية املركز العنوان املهنية للمحاماة

76 04 

21 تونس  1002نهج ليبا    املقر االجتماعي للوكالة  

 

 

 

 

 تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1قسط عدد   

 

تونس 1000أفريل  9شارع  45عدد   املركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة املعدات البيوطبية 
تونس  1068نهج فاس رأس الطابية  1عدد   املركز القطاعي للتكوين في االكساء بتونس 

تونس 1005شارع الجيش الوطني العمران   املركز القطاعي للتكوين في الصناعات االلكترونية والكهربائية بتونس 
الوردية 1009طريق سوسة ديبوزفيل  2كلم   املركز القطاعي للتكوين في الصيانة الصناعية بالوردية 
حلق الوادي 2060شارع الهادي شاكر  18عدد   املركز القطاعي للتكوين في االكساء بحلق الوادي 

قمرت 2078طريق رواد  6كلم   املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت 
قمرت 2078طريق رواد  6كلم   املركز القطاعي للتكوين في املصوغ وتقنيات الساعات بقمرت 

حي الخضراء 1003عن طريق آالن سفاري   املركز القطاعي للتكوين في االتصاالت بحي الخضراء 
تونس 2052أوت حي الزهور  13نهج   املركز القطاعي للتكوين في مهن اللحوم الحمراء بتونس 

حي الخضراء 1003عن طريق آالن سفاري   املركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء 
01 تونس  1007شارع مصطفى خزندار النجاح   مركز التكوين والتدريب املنهي باملالسين 

تونس 2052أوت حي الزهور  13نهج   مركز التكوين والتدريب املنهي بالزهور  
11 املرس ى 2070شارع قرطاج حي الوفاق   مركز التكوين والتدريب املنهي باملرس ى 

 مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بالكرم الكرم الغربي سيدي عمر قرب معهد الكرم
العمران تونس -1005حي الزياتين   مركز التكوين والتدريب املنهي بالعمران 

سيدي فتح هللا202حي أحمد التليلي،  61، ص ب 9042نهج   مركز التكوين والتدريب املنهي بسيدي فتح هللا 
 املركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بابن سيناء قرب منتزه ابن سيناء

10 الجلودجبل  1046نهج بليدة   مركز التكوين والتدريب املنهي بجبل الجلود 
32 تونس 1008نهج سيدي عياد باب الجديد   مركز التكوين والتدريب املنهي بسيدي عياد 

قمرت 2078طريق رواد  6كلم   وحدة املبيت واملطعم قمرت 

أريانة 2080شارع أحمد الخبثاني  13عدد  ميكانيك السيارات والنقل بأريانةاملركز القطاعي للتكوين في    

 أريانة

 

 

أريانة 2080شارع االستقالل  25عدد   املركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة 

أريانة -2080شارع أحمد الخبثاني   مركز التكوين والتدريب املنهي بأريانة 

حي  659ب  نوفمبر،ص7شارع فرحات حشاد قرب املدرسة االبتدائية 

2041التضامن   
 مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بالتضامن

أريانة 2080شارع أحمد الخبثاني  13عدد   وحدة املبيت واملطعم بأريانة 
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املرناقية 2071سيدي علي الحطاب   املركز القطاعي للتكوين في األشغال العمومية باملرناقية 
 منوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1قسط عدد   

 

الدندان 2011،  70نهج السرول ص ب  7عدد   املركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان 

منوبة 2010نهج ابن أبي الضياف  18عدد   املركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة 

20 منوبة 2011نهج االستقالل  قريانةمركز التكوين والتدريب املنهي بوادي    
البطان 1114( 22نهج طارق بن زياد )ص.ب.  مركز التكوين والتدريب املنهي بالبطان 
املرناقية 2071سيدي علي الحطاب   وحدة املبيت واملطعم باملرناقية 

بن عروس 2013نهج فرحات حشاد  6عدد   املركز القطاعي للتكوين في البناء ببن عروس 

 

 

 

 

 بن عروس

بن عروس 2059 - 19املنطقة الصناعية بئر القصعة نهج حسين باي ص ب   املركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة 
حمام األنف 2050نهج الطاهر بن عاشور  35عدد   املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بحمام األنف  

برج السدرية 2084محطة األرتال  للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية املركز القطاعي   
برج السدرية 2084محطة األرتال   املركز القطاعي للتكوين في امليكاترونيك ببرج السدرية 
مقرين الرياض 2014شارع املحطة   املركز القطاعي للتكوين والتقنيات التطبيقية في الجلد بمقرين 

فوشانة بن عروس 2082املنطقة الصناعية فوشانة   مركز اإلمتياز في مهن الطيران باملغيرة 
برج السدرية 2084محطة األرتال   وحدة املبيت واملطعم ببرج السدرية 

بن عروس 2013نهج فرحات حشاد  6عدد   وحدة املبيت واملطعم بن عروس 

(153نابل )ص ب  8000الحي الصناعي طريق تونس  القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل ااملركز    

 نابل

نابل 8062، 60طريق الحمامات، ثامر ص ب   املركز التكوين في الحرف الفنية بنابل 
سليمان 8020طريق الشاطئ   املركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان 

قرمبالية )قبالة القاعة الرياضية( 8030طريق سوسة   املركز القطاعي للتكوين في اآللية العامة بقرمبالية  
تازركة 8024مكتب البريد  73املنطقة الصناعية  املزرعة ص ب   املركز القطاعي للتكوين في الجلود واألحذية بتازركة  

نابل 8000سيدي عاشور  1934مارس  2نهج   مركز التكوين والتدريب املنهي بسيدي عاشور نابل 
قربة  8070نهج املسرح   مركز التكوين والتدريب املنهي بقربة 

قليبية 8090طريق منزل تميم قرب تعاضدية حشاد   مركز التكوين والتدريب املنهي بقليبية 
ي قرية طريق بني خالد ص ب 

َ
قرمبالية 8030مكتب البريد  164بل  مركز الفتاة الريفية بباطرو  

زغوان 1100، 188ص ب املنطقة الصناعية   زغوان مركز التكوين والتدريب املنهي بزغوان 
بئر مشارقة زغوان 1193املحطة   مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقة 

منزل بورقيبة  7050، 242بئر طعشون ص ب   املركز القطاعي للتكوين في البناء املعدني بمنزل بورقيبة 

 بنزرت

بنزرت 7000املرج شارع فرحات حشاد واد   مركز التكوين والتدريب املنهي ببنزرت 

ماطر 7030طريق طبرقة   1كلم   مركز التكوين والتدريب املنهي  بماطر 

منزل بورقيبة 275ص ب  7050نهج حيفاء   مركز التكوين والتدريب املنهي بمنزل بورقيبة 

سجنان بنزرت 7010نهج غرة جوان   مركز الفتاة الريفية بسجنان 

بنزرت 7000ساحة الرحبة   مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بسيدي عيس ى 
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 األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف

 الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة املحامي و التوزيع

 عدد القضايا
املحامين لدى التعقيب أو /والشركات 

 املهنية للمحاماة
 الوالية املركز العنوان

 عدد

 األقساط

02 02 

 الفندقية بطبرقةاملركز القطاعي للتكوين في التقنيات  8109طبرقة  350طريق تونس  ص ب  7كلم 

             جندوبة

 

 

 

قسط عدد 

2 

 

 

 

 املركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بطبرقة طبرقة8110، 348طريق تونس ص ب  7كلم 

 مركز التكوين والتدريب املنهي بجندوبة جندوبة -8100 1938أفريل  9شارع 

 مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل ببوسالم بوسالم 8170، 146ص ب  1طريق تونس كلم 

 مركز التكوين والتدريب املنهي بطبرقة طبرقة 8110طريق عين دراهم  208ص ب  1كلم 

 مركز الفتاة الريفية بوسالم بوسالم  8170، 206ضيعة الهادي خليل ص ب 

 التقليدية بعين دراهم مركز التكوين والتدريب في الحرف ورشة الخزف طريق املستشفى
باجة )قبالة املستشفى الجهوي – 9000شارع الحبيب بورقيبة 

 بباجة(
 مركز التكوين والتدريب املنهي بباجة

 مركز التكوين والتدريب املنهي بتيبار تيبار– 9022طريق تبرسق  باجة

 مجاز البابمركز الفتاة الريفية  مجاز الباب باجة 9070نهج غانم الكبير 

 مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بعمدون  باجة 9030شارع البيئة عمدون 

 املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسليانة 6100سليانة – 56نهج فرحات حشاد  ص ب 

 سليانة
 مركز التكوين والتدريب املنهي بسليانة شارع ابن خلدون سليانة

العروسة  73بوعرادة العروسة ص ب -طريق الكاف 1,5كلم 

6116 
 مركز الفتاة الريفية بالعروسة

 مركز التكوين والتدريب املنهي بمكثر مكثر 6140املنطقة الصناعية 

 املركز القطاعي للتكوين في املعدات الفالحية بالكاف الكاف 7121برنوصة  111شارع الحرية ص ب 

 الكاف

 مركز التكوين والتدريب املنهي بالسرس 7180السرس  85جانفي ص ب  14شارع 

 مركز التكوين والتدريب املنهي بالدهماني الدهماني 7170- 137حي امللعب ص ب 

 مركز التكوين والتدريب املنهي بالكاف 7100الكاف  262نهج طه حسين صندوق البريد 

 مركز الفتاة الريفية بالسرس الكاف 7180السرس   74عمادة املرجى ص ب 
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املحامي األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة  

 عدد القضايا
املحامين لدى التعقيب أو/و 

املهنية للمحاماة الشركات  
 العنوان

 

 املركز
 عدد األقساط الوالية

04 02 

4000سوسة  466طريق الزاوية حي العوينة ص ب   املركز القطاعي للتكوين في االلكترونيك بسوسة 

 سوسة

 القسط

ــ ــــــــــــ دد3عــــــــــــــــــ  

بوفيشة 4010السلوم  الفندقية بالحمامات الجنوبيةاملركز القطاعي للتكوين في التقنيات    
سوسة 4029طريق الطفالة   املركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك بسوسة 

سوسة 4003، 656شارع ابن خلدون طريق املنستيرص ب   املركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة 
سوسة 4000، 147شارع ابن خلدون ص ب  القطاعي للمعدات بسوسةاملركز    

مساكن -4070طريق وردانين   مركز التكوين والتدريب املنهي  بمساكن 
192النفيضة ص ب  4030طريق القيروان  5كلم   مركز التكوين والتدريب املنهي في البناء وتوابعه بالنفيضة 

القلعة الكبرى  4060املنطقة الصناعية الكبرى  والتدريب املنهي بالقلعة الكبرى مركز التكوين    
122 حمام سوسة 4011، 44نهج الهادي شاكر ص ب  مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بحمام سوسة 

مساكن 4070نهج الطيب املهيري  2.5طريق املنستير كلم   مركز التكوين والتدريب املنهي في النقل بمساكن 
سوسةالنفيضة  4030حي التحرير   مركز الفتاة الريفية بالنفيضة 

القلعة الكبرى  4060املنطقة الصناعية الكبرى   وحدة املبيت واملطعم بالقلعة الكبرى  

القيروان 3100شارع بيت الحكمة  16عدد   املركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان 

 القيروان
16 القيروان 3100شارع بيت الحكمة   التكوين والتدريب املنهي بالقيروانمركز    

حفوز  3130حي الحرس الوطني   مركز التكوين والتدريب املنهي بحفوز  
بو حجلة القيروان 3180نهج الحبيب ثامر   مركز الفتاة الريفية ببوحجلة 

القيروان 3100نهج طارق بن زياد )وراء محطة طوطال(  التقليدية بالقيروانمركز التكوين والتدريب في الحرف    
5000املنستير  79شارع األرض ص ب   املركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب باملنستير 

 املنستير

5000املنستير  88شارع األرض ص ب   املركز القطاعي للتكوين في االكساء باملنستير 
بنبلة 5021نهج طارق ابن زياد   املركز القطاعي للتكوين في االكساء والزرد ببنبلة 

قصر هالل 5070طريق جمال   املركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل 
خنيس 5100نهج قرطاج طريق جمال   املركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس 

الوردانين -5010، 8طريق الساحلين ص ب  والتدريب املنهي بالوردانينمركز التكوين    
طبلبة– 5080شارع الجمهورية   مركز التكوين والتدريب املنهي بطبلبة 

5050نهج الحاج محمد زخامة املكنين   مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل باملكنين 
املنستير 5000شارع املغرب نهج ليبيا  باملنستيرمركز التكوين والتدريب املنهي    

5000املنستير  79شارع األرض ص ب   وحدة املبيت واملطعم باملنستير 
املهدية- 5100طريق رجيش   مركز التكوين والتدريب املنهي باملهدية 

الجم 5160نهج محمد علي حي الجديد  املهدية  مركز التكوين والتدريب املنهي بالجم 
الجم 5160صفاقسنوفمبر طريق  7شارع   مركز التكوين والتدريب املنهي في الجلود واألحذية بالجم 
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املحامي األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة  

 عدد القضايا
املحامين لدى التعقيب أو/و 

 الشركات املهنية للمحاماة
 الوالية املركز العنوان

 عدد

 األقساط

05 02 

قابس 6011، 66املنارة ص ب   املركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس 

 قابس

 قسط

ـدد5عـــــــــــــــ  

قابس 6072زريق، قرب امللعب الرياض ي،  - 37ص. ب.   املركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس 
6020الحامة  219قرب املستشفى املحلي بالحامة ص ب   مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل  بالحامة 

6002قابس  156نهج فلسطين ص.ب   مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس 
قبلي 4200 -33طريق املنصورة ص ب رقم   مركز التكوين والتدريب  املنهي بقبلي 

 قبلي
قبلي -دوز  4260شارع الطيب املهيري  التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز مركز    

، قفصة271املنطقة الصناعية ص ب  10طريق توزر كلم   مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بقفصة عقيلة 
 قفصة

قفصة قصر 2111، 70نوفمبر ص ب  7شارع   مركز التكوين والتدريب  املنهي بقفصة قصر 

توزر 2243الشرفة  24طريق املطار ص ب   توزر مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بتوزر 
 

املحامي األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة  

التعقيب أو/و املحامين لدى  عدد القضايا

 الشركات املهنية للمحاماة
 الوالية  املركز العنوان 

 

 عدد األقساط

0 02 

51البستان صفاقس ص ب  3099طريق املهدية  3كلم   املركز القطاعي للتكوين في االكساء محمد علي صفاقس 

 صفاقس

 

 

 

 

 القسط 

ـــدد 4عــــــــ  

صفاقسساقية الزيت  3021نهج مختار الزيادي  20عدد   املركز القطاعي للتكوين في االلكترونيك بساقية الزيت صفاقس 

صفاقس 3031مركز بو عصيدة  72طريق تونس ص ب  11كلم   املركز القطاعي للتكوين في الجلود واألحذية بساقية الزيت صفاقس 

67 صفاقس قرب معرض صفاقس الدولي 3000نهج علي باش حانمبه   مركز التكوين والتدريب املنهي بباش حانبة صفاقس 

جبنيانة 3080 - 2طريق املهدية كلم  مركز التكوين والتدريب املنهي بجبنيانة 

قرقنة 3035العطايا   مركز التكوين والتدريب  املنهي بقرقنة 

صفاقس 3063، 55، ص ب 6طريق سيدي منصور كلم  املنهي بسيدي منصور مركز التكوين والتدريب     

صفاقس 3060نهج تونس املحرس   مركز التكوين والتدريب املنهي باملحرس 

3014 منزل شاكر بوثدي صفاقس   مركز الفتاة الريفية ببوثدي 

7 صفاقس 3049 -116نهج موريطانيا مكتب بريد املغرب ص ب    وحدة املبيت واملطعم بصفاقس 

سيدي بوزيد 9100طريق املعهد   سيدي بوزيد مركز التكوين والتدريب املنهي بسيدي بوزيد 
95املكناس ي ص ب  9140شارع الحبيب بورقيبة   مركز التكوين والتدريب املنهي باملكناس ي 

املكناس ي سيدي بوزيد 9140نهج بشير بوصبيع   مركز الفتاة الريفية باملكناس ي 
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 األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف 

 و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة املحامي

ذي لم  عدد القضايا
ّ
تتجاوز مدة املحامين ال

سنوات 5ترسيمهم باالستئناف   
 الوالية  املركز  العنوان 

 عدد

 األقساط

02 01 

جربة 4180نهج الطيب املهيري حومة السوق   املركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة 

 مدنين
 قسط

ــ  ـــــدد6عـــــــــــــ

4100مدنين  135ص ب .  مركز التكوين والتدريب املنهي بمدنين 
بنقردان 4160شار طريق املستشفى  45عدد   مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل ببنقردان 

4100مدنين  188ص,ب   املركز القطاعي للتكوين في البناء املعدني واللحام بمدنين 

جربة 4180، 711حومة السوق ص ب   
 مركز التكوين والتدريب المهني بجربة

بني خداش مدنين 4110بورقيبة شارع الحبيب   مركز الفتاة الريفية ببني خداش 
جربة 4180حومة السوق   مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بحومة السوق جربة 

3200تطاوين  348ص.ب   مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بتطاوين 
 تطاوين

3234حي املهرجان تطاوين  45ص.ب   مركز التكوين والتدريب املنهي بتطاوين 
 

 

 األقساط حسب مرجع النظر الحكمي ملحاكم االستئناف 

 و التوزيع الجغرافي للهياكل الفرعية للوكالة التونسية للتكوين املنهي ومقر مخابرة املحامي     

ذي لم تتجاوز مدة  عدد القضايا
ّ
املحامين ال

 سنوات 5ترسيمهم باالستئناف 
 الوالية  املركز  العنوان 

 

 عدد األقساط

01 01 

 مركز التكوين والتدريب  املنهي بالقصرين القصرين 1200شارع الحبيب بورقيبة 

 القصرين
 قسط

ــ  دد7عـــــــــــــ

 مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بالقصرين القصرين  1200نوفمبر  7ساحة 
وم  247ص ب 

ّ
 مركز التكوين والتدريب املنهي بسبيطلة سبيطلة 1250نهج السل

 مركز التكوين والنهوض بالعمل املستقل بتالة تالة 1210 – 33حي السنيت نهج ابن خلدون تالة الغربية الصندوقالبريدي 

 مركز الفتاة الريفية بسبيطلة كلم على مدينة سبيطلة 12سبيطلة القصرين يبعد حوالي  1250 13ص ب 

 مع احتفاظ الوكالة في حقها بتعيين محامي لدى التعقيب إذا ما تطلّبت اإلجراءات ذلك: مالحظة

 
 


