
 

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 المجلس الجهوي لوالية نابل

 إعــالن طلب عــروض

22/2018عدد   

  

تعتزم السيدة والية نابل إجراء طلب عروض قصد تكليف محامي او شركة محاماة لنيابة المجلس الجهوي لوالية نابل لدى 
 .2020و 2019و 2018والتعديلية لسنوات المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية 

فعلى المحامين المرسمين بجدول المحامين والمرخص لهم في مزاولة المهنة منفردين او مجمع محامين في اطار اتفاقية شراكة 
وقع او ضمن شركة مهنية للمحاماة وفقا للتشريع الجاري به العمل ، والراغبين في المشاركة تحميل كراس الشروط مجانا من م

     بنابل أو بموقع واب المجلس الجهوي www.marchespublics.gov.tn ( (الواب الخاص بالصفقات العمومية
  www.nabeul.gov.tn   بعد أن يتولى تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور وباإلضافة

باشرة من المجلس الجهوي الكائن مقّره بشارع الحبيب بورقيبة بنابل )دائرة إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط م
المجلس الجهوي( بدون مقابل كامل أيام األسبوع خالل التوقيت اإلداري لسحب ملفات المشاركة بعد تعمير وختم استمارة في 

 .الغرض

 :يتكّون طلب العروض من قسطين حسب التالي

المحامين او الشركات المرسمين لدى االستئناف الذين تجاوزت مّدة ترسيمهــم خمس سنوات من تاريخ  موّجه الى :القسط األّول
 .صدور طلب العروض

موجه إلى المحامين أو الشركات المرسمين لدى التعقيب من تاريخ صدور طلب العروض ويشمل كل القضايا  :القسط الثاني
مالي التقديري المحّدد من قبل الهيكل العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون بمختلف أنواعها التي اليتجاوز مبلغ حجمها ال

 اعتبار األداء على القيمة المضافة لكامل مّدة التكليف

  

شارع  –ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مختوم ومضمون الوصول أو بالبريد الّسريع باسم السيد والي نابل 
 .ودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوالية نابل مقابل وصل إيداعنابل أو ت 8000الحبيب بورقيبة 

يقع اعتبار ختم مكتب الضبط المركزي لوالية صباحا 9.00على الساعة  2018أوت  1ليوم  حّدد آخر أجل لقبول العروض
 .نابل

( من 11ا المبّينة بالفصل )يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة حيث يضّمن العرض الفني والوثائق اإلدارية وجميع مؤيداته
ال يفتح طلب عروض ” هذا الكراس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة 

 ”.متعلق بتكليف محام إلنابة المجلس الجهوي بنابل 2018لسنة  22عدد 

وعلى الساعة  2018اوت  1 لراغبين في ذلك يوميقع فتح العروض في جلسة واحدة بمقر والية نابل وبحضور المشاركين ا
 التاسعة والنصف صباحا

  

  .كل عرض يرد بعد اآلجال المحددة أو لم يكن مغلقا ومختوما يتم إلغاؤه آليا وال يتم فتحه:مالحظات
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 الجمهورية التونسية 
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

المجلس الجهوية لولية نابل 
كراس الشروط الدارية الخاصة

: موضوع طلب العروض1  الفصل  
 مباشGGرين مGGن بيGGن أو مجمGGع محGGامينيتمثل موضوع طلب العروض في اختيGGار محGGامين

مين بجدول المحامين أو شركات محGGامين، لنيابGGة المجلGGس الجهGGوي بنابGGل والقيGGام بجميGGع المرسن
الجGGراءات القانونيGGة فGGي حقهوالGGدفاع عنGGه لGGدى المحGGاكم وسGGائر الهيئات لقضGGائيةوالتحكيمية
والداريGGGة والتعديلينGGGة وفGGGق مGGGا تقتضGGGيه الحكGGGام التشGGGريعية الجGGGاري بهGGGا العمGGGل المتعلقGGGة
بالجراءاتالدارية والمدنية والعسكرية والتجارينGGة والجبائيGة والجزائيGGة والتحكيGGم ويGGبينن كGGراس

الشروط الدارية الخاصة بدقة الحقوق واللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.

: شروط المشاركة  2  الفصل 
 يمكن المشاركة في طلب العروض:

 - المحامين المرسمين بجدول المحامين لدىالستئناف والتعقيب1
- الشركاتالمهنية  للمحاماة 2

ضGGوا لليقGGاف عGGن المباشGGرة بمقتضGGى قGGرار - ول تجGGوز مشGGاركة المحGGامين الGGذين تعرن
ة خلل الثلث GGة المختصنGGل المحكمGGن قبGGاؤه مGGم إلغGGتأديبي بات أو محلـى بالنفاذ العاجل ما لم يت

)1(سنوات التي سبقت التاريخ القصىلقبول العروض

كما ل يمكن مشاركة المحامين الموجودين فGGي إحGGدى حGGالت المنGGع المنصGGوص عليهGGا- 
بالتشGGريع والGGتراتيب الجGاري بهاالعمGGل أو تلGك الGتي تنشGر بسGبب تضGارب المصGGالح المرتبطGGة
بالعلقGGة المباشGGرة بيGGن المحGGامي ورنيسGGالهيكل العمGGومي أو باحGGد أعضGGاء هياكGGل التسGGيير أو
المداولة أو تلك التي يكون فيهGGا لمحGGامي أو أعضGGاء الشGGركة المهنيGGة للمحGGامين قبGGل أي دعGGوى

 من مرسوم المحاماة32ضدن جهة تعمل لديها او اي مانع اخر على معنى الفصل 

ولتقبGGل العGGروض الGGواردة مGGن القضGGاة المتقاعGGدين والسGGاتذة الجGGامعيين المباشGGرين- 
أوالمتقاعدينعلى الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة  

: كيفية  المشاركة  3  الفصل  
يمكن للمحامين المباشرين المشاركة في طلب العروض: 

- منفردا

)2(- مجمع محامين في إطار اتفاقية الشراكة 

- او ضمن شركة مهنيةة للمحاماة وفقا للتشريع الجاري به العمل

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

)إن التثبت من الوضعينة القانونينة للمحامين ل يدخل ضمن مشمولت الهيكل العمومي وإنما1(
ة لمراقبة ومتابعة نيابGGة المحGGامين بGGالهيئة العليGGا للطلGGب يندرج ضمن صلحيات اللنجنة المختصن

العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنينة أو رئيس الفرع الجهوي المختصعند القتضاء

)يقصGGد بتلGGك التفاقيGGة اتفاقيGGة تفGGاهم بيGGن محGGاميين اواكGGثر يلGGتزمون فيهGGا بشGGراكة بغGGرض2(
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المشاركة ووضع جميع امكانياتهم المهنية لسداء لخدمات موضوع طلب العGGروض مGGع تحديGGد
مسؤولياتهم وحقوقهم بدقة ومGGن هGGو مكلGGف بالمضGGاء علGGى وثGGائق العGGروض والصGGفقة وتكGGون

التفاقية مؤشر عليها من الهيئة الوطنية للمحامين  

:توزيع طلب العروض الى حصص:4  الفصل  

ن طلب العروض من قسطين حسب التالي: يتكون

ل: ةالقسط الول ه الى المحاميناو الشركات المرسمين لدى الستئناف الذين تجGGاوزت مGGدن  موجن
ترسيمهــم خمس سنوات من تاريخ صدور طلب العروض.

 موجه إلى المحامين أو الشركات المرسGGمين لGGدى التعقيGGب مGGن تاريGGخ صGGدورالقسط الثاني:
طلب العروضويشمل كGل القسGGط القضGGايا بمختلGف أنواعهGا الGتي ليتجGاوز مبلGغ حجمهGا المGالي
د مGن قبGل الهيكGGل العمGGومي مGا قGدره مGائة ألGGف دينGGار بGGدون اعتبGGار الداء علGGى التقديري المحGGدن

ة التكليف  القيمة المضافة لكامل مدن

:سحب ملف طلب العروض:5  الفصل  

يتGGولى المترشGGح تحميGGل كراسالشGGروط مجانGGا مGGن موقGGع الGGواب الخGGاص بالصGGفقاتالعمومية
www.marchespublics.gov.tn( (أو بموقع واب المجلس الجهوي بنابل بعد أن يتولى

تعميرالستمارةاللكتوونيةالموجودة للغGGرض علGGى الموقGGع المGGذكور وبالضGGافة إلGGى ذلGGك، فGGإنه
ه بشGGارع الحGGبيب بورقيبGGة يمكن سحب كراس الشروط مباشرة مGGن المجلسGGالجهوي الكGGائن مقGGرن

.بنابل (دائرة المجلس الجهوي) بدونمقابل

: صلوحية العروض6  الفصل 

رد تقGديمها لمGدة سGتين يومGا (  يومGGGا)ابتداءامن60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجن
اليوم الموالي للتاريخ القصى المحدد لقبول العروض  

 : .التوضيحات وملحق ملف طلب العروض7  الفصل 

)أيGGام مGGن تاريGGخ نشGGر7يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سGGبعة (
العلن عن طلبالعروض 

ويتGGGم إعGGGداد ملحGGGق لملGGGف طلGGGب العGGGروض يتضGGGمنن الجابGGGات والتوضGGGيحات المتصGGGلة
الملحظاتوالستفسارات التي يطلبها المترشحون ويوجه إلى جميع ساحبي كGGراس الشGGروط فGGي

)أيام قبل التاريخ القصى المحدد لقبGGول العGGروض وذلGGك عGGبر البريGGد10أجل ل يتجاوزعشرة (
اللكGGتروني للمحGGامي أو للشGGركة المهنيGGة للمحامGGاة المGGبيين فGGي السGGتمارة اللكترونيGGة لسGGحب

2014 لسGGنة 764 مGGن المــــGGر عGGدد 4كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
خ فGGي   المتعلGGق بضGGبط شGGروط وإجGGراءات تكليGGف المحGGامين بنيابGGة2014  جGGانفي24المGGؤرن

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضGGائيةوالدارية والعسGGكرية والتعديليGGة والتحكيميGGة ،
كما يجوز عنGد القتضGاء، تعميGم ملGGف طلGGب العGروض المشGار إليGه عGGن طريGGق البريGGد السGGريع
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هGGذاويتولىالمجلس الجهGGوي تGGوجيه معطيGGات تكميلينGGة إلGGى المترشGGحين الGGذين.لكافGGة المترشGGحين
)10(أيGGام سحبوا كراس الشروط قصد مزيدتوضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشGGرة 

قبل إنتهاء أجل تقديم العروض

  . : .الضمانات  المالية8  الفصل  

يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها تراتيب تنظيم الصفقات العمومية

ة المدنية والمهنيلة  :9  الفصل  عقد تأمين عن المسؤوليل

يتعيGGن علGGى كGGل مشGGارك فGGي طلGGب العGGروض تقGGديم شGGهادة فGGي تGGأمين المسGGؤولية المدنيGGة
والمهنية، سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

كما يجب على المحامي أو شركة  المحاماة صاحب(ة)الصGGفقة، تجديGGد شGGهادة التGGأمين سGGنويا
إلى حين العلم بالحكم المتعلق بآخر قضية متعهند بها ويسGGري عقGGد التGGأمين إلGGى حيGGن انقضGGاء
أسبوع بداية من يوم العلم بالحكم لخر قضية تعهند بها المحامي أوشركة المحاماة المعنGGي(ة)
ويصبح عقد التأمين لغيا بانقضGGاء أسGGبوع بدايGGة مGGن يGGوم العلم بGGالحكم المتعلGGق بGGآخر قضGGية
يتعهGGGد بهاالمحGGGامي أو شGGGركة المحامGGGاة المعنGGGى(ة)وإذا تGGGم إعلم شGGGركة التGGGأمين المعنيGGGة مGGGن
قبللمجلGGGس الجهGGGوي بنابGGGل قبلنقضGGGاء الجGGGل المGGGذكور أعله وذلGGGك بمقتضGGGى رسGGGالة معللGGGة
ومضمونة الوصول مع العلم بالبلوغ أوبايGGة وسGGيلة أخGGرى تعطGGي تاريخGGا ثابتGGا لهGGذا العلم،
بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم يف(لم تف) بالتزاماته(ها) لتعاقديGGةيتم العGGتراض
إلGGGى إنقضGGGاء عقGGGد التGGGأمين. وفGGGي هGGGذه الحالGGGة، ل يصGGGبح عقGGGد التGGGأمين لغيGGGاإل بشGGGهادة فGGGي

الغرضيسلمها المجلس الجهوي بنابل

: طريقة تقديمالعروض10  الفصل 

 يتGGم تقGGديم العGGروض علGGى مرحلGGة واحGGدة يضGGمنن العGGرض الفنGGي والوثGGائق الداريGGة وجميGGع
) من هGGذا الكGGراس فGGى ظرفيGGن منفصGGلين ومختGGومين يGGدرجان فGGي11مؤيداتها المبنينة بالفصل (

2018 لسDDنة 22ل يفتDDح طلDب عDDروض عDDدد ظرف ثالث خGارجي يختمGGويكتب عليGGه عبGGارة "
" متعلق بتكليف محام لنابة المجلس الجهوي بنابل.

تGGوجه الظGGروف المحتويGGة علGGى العGGروض الفنيGGة والوثGGاثق الداريGGة وجميGGع المؤيGGدات عGGن
طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط

ل الظروف عند تسGلنمها فGي مكتGGب الضGGبطتالتابع للمجلس الجهوي بنابل مقابل وصل إيداع  سجن
ل فGGي السGGجل الخGGاص بالصGGفقات العمومينGGة حسGGب المعينGGن للغGGرض ثGGمن وفGGي مرحلGGة ثانيGGة تسGGجن

ن:ترتيب وصولها ويجب ان تبقى مختومة الى موعد فتحها ، يقصى آليا
- كل عرض ورد بعد الجال 

- كل عرض لم يكن مغلقا ومختوما.
 كما يقصى بعد التثبت:

ن تغييرات أو تحفظات أدخلهGGا المشGGارك علGGى بنGGود كGGراس الشGGروط ولGGم * كل عرض تضمن
يتم رفعها خلل الجل الضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي  

رة ول يمكGGن للمشGGاركين * كل عرض تضمنن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثانق مزون

5



الذين تم إقصاء عروضهم لي سبب من السباب المطالبة بتعويض.
ر العGGروض بكاملهGGا بGGالحبر بمGGا فGGي ذلGGك وثيقGGة التعهGGد طبقGGا للنمGGاذج الملحقGGة  يجب أن تحGGرن

كراسالشروطويقصى كل عرض ل تتوفر فيه الشروط المطلوبة 

نة  للعرض11  الفصل  : الوثائقالمكول

 المتعلGGق2014 مGGارس 13في  المؤرخ 1039/2014 من المر 56عمل بأحكام الفصل 
بتنظيم الصفقات العمومية فإن العرض يجب أن يحتوي على الوثائق التالية: 

واجبات المشاركالعمليات المطلوبةبيان الوثيقة 
الوثائق الدارية

ختGGGم وإمضGGGاء المشGGGارك علGGGى كGGGل---كراس الشروط 
صفحة وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع

بيان التاريخ 
 يتضGGمن وجوبGGا1اتفاقية شGGراكة 

بنGGGGGدا يحGGGGGدد صGGGGGراحة عضGGGGGو
المجمGGGGGGع المعيGGGGGGن كرئيGGGGGGس أو
مفGGGوض لتمثيGGGل المجمGGGع ( فGGGي
حالGGGة التنصGGGيص علGGGى إمكانيGGGة

المشاركة في إطار الشراكة )

امضGGاء وختGGم كافGGة أعضGGاء المجمGGع---
في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرجوثيقة التعهد
)1بالملحق (

إمضGGاء المشGGارك وختمGGه فGGي آخGGر
الوثيقة مع بيان التاريخ 

بطاقGGGGة إرشGGGGادات عامGGGGة حGGGGول
المشارك

لنمGGGGGGوذج المGGGGGGدرجطبقGGGGGGا لل
)2بالملحــــق عدد (

إمضGGاء المشGGارك وختمGGه فGGي آخGGر
الوثيقة مع بيان التاريخ 

نسGGخة مطابقGGة للصGGل صGGالحةشهادة في الوضعية الجبائية
يوم الفتح

---

شهادة إنخراطفGGي نظGGام للضGGمان
الجتماعي

نسGGGGخة مطابقGGGGة للصGGGGل مGGGGن
الشهادة 

---

شGGهادة مهنيGGة فGGي ترسGGيم بجGGدول
المحامين أوقرار ترسGGيم الشGGركة
المهنيGGGGGGGGة للمحامGGGGGGGGاة بجGGGGGGGGدول

المحامين 

نسGGخة مطابقGGة للصGGل منهGGا أو
مGGGGGن قGGGGGرار ترسGGGGGيم الشGGGGGركة

المهنية للمحاماة 

إمضاء العميد أو الكاتب العGGام للهيئة
أو رئيGGGGGGس الفGGGGGGرع الجهGGGGGGوي دون

سواهم وختمه مع بيان التاريخ 

---ل تعتمد النسخ المصورة منه نظير من السجل التجاري 
شGGGGGهادة النخGGGGGراط بالصGGGGGندوق
الGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGوطني للضGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGمان
الجتمGGGGGGGاعي(بالنسبة للمعGGGGاونين

والعوان)

نسGGGGخة مطابقGGGGة للصGGGGل مGGGGن
الشهادة 

إمضGGGGGGاء الرئيGGGGGGس المGGGGGGدير العGGGGGGام
للصGGGGGGGGGندوق الGGGGGGGGGوطني للضGGGGGGGGGمان
الجتماعي أو من الشخص المفوض

له وختمه مع بيان التاريخ
عقGGGGد التGGGGأمين عGGGGن المسGGGGؤولية

المدنية والمهنية 
إمضاء الرئيس المGGدير العGGام لشGGركةنسخة مطابقة للصل من العقد

التأمين أو من الشGخص المفGGوض لGه
وختمه مع بيان التاريخ

تصGGGGريح علGGGGى الشGGGGرف يلGGGGتزم
بمGGGGوجبه المشGGGGارك أو بواسGGGGطة
الغيGGر بتقGGديم وعGGود أو عطايGGا أو

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGوذج المGGGGGGGدرج
)3بالملحــق عدد (

إمضGGاء المشGGارك وختمGGه فGGي آخGGر
الوثيقة مع بيان التاريخ 
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هGGدايا قصGGد التGGأثير فGGي مختلGGف
إجراءات التعيين ومراحل إنجGGاز

المهمة 
تصGGGGريح علGGGGى الشGGGGرف يقGGGGدمه
المشGGGGارك بGGGGأنه لGGGGم يكGGGGن عونGGGGا
عموميGGGا لGGGدى المجلGGGس الجهGGGوي
لوليGGGGGة نابGGGGGل أو مضGGGGGت عGGGGGن
إنقطاعه عن العمل به مدة خمGGس

سنوات على القل .

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGوذج المGGGGGGGدرج
)4بالملحــق عدد (

إمضGGاء المشGGارك وختمGGه فGGي آخGGر
الوثيقة مع بيان التاريخ 

وفGGGGي خلف ذلGGGGك يجGGGGب تقGGGGديم
ترخيGGGGGGGص أو نسGGGGGGGخة مطابقGGGGGGGة
للصل منه أو نسخة من مكتGGوب
العلم (حسGGGGGب الحالGGGGGة) طبقGGGGGا
للGGGGتراتيب الجGGGGاري بهGGGGا العمGGGGل
5وخاصGGGة منهGGGا أحكGGGام الفصGGGل 

 لسGGGGنة1875مGGGGن المGGGGر عGGGGدد 
 سGGبتمبر28 المGGؤرخ فGGي 1998
 المتعلق بإسGناد المGوظفين1998

العمGGGGوميين ترخيصGGGGا لممارسGGGGة
نشGGGاط خGGGاص بمقابGGGل لGGGه علقGGGة

مباشرة بمهامهم 
تصGGGGGريح علGGGGGى الشGGGGGرف بعGGGGGدم
الوجGGGGGود فGGGGGي إحGGGGGدى الحGGGGGالت
القصGGGGGائية المنصGGGGGوص عليهGGGGGا

 من كراس الشروط 4بالفصل 

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)5بالملحــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه مGGGع بيGGGان
التاريخ 

العرض الفني (الوثائق التي يتم إعتمادها في فرز العروض)
تصGGGريح علGGGى الشGGGرف بصGGGحة
البيانGGGات والمراجGGGع العامGGGة و/أو

الخصوصية المضمنة بالعرض

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)6بالملحـــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه مGGGع بيGGGان
التاريخ 

قائمة إسمية في: 
المحGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGامي
(منفرد)أوالمحامينالمباشرين (فGGي
صورة تجمع)أو اعضGGاء الشGGركة

المهنية للمحاماة 

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
) 7بالملحـــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه مGGGع بيGGGان
التاريخ

التزام لكGل محGام مشGارك (منفGرد
أو فGGGGي إطGGGGار مجمGGGGع أو شGGGGركة
مهنيGGGة للمحامGGGاة بنيابGGGة المجلGGGس
الجهGGGGGGGGGGوي والقيGGGGGGGGGGام بجميGGGGGGGGGGع
الجGGGGراءات القانونيGGGGة فGGGGي حقGGGGه
والGGدفاع عنهلGGدى المحGGاكم وسGGائر
الهيئات القضGGGGGGGائية والتحكيميGGGGGGGة

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)8بالملحــق عدد (

- إمضGGاء المشGGارك وختمGGه مGGع بيGGان
التاريخ

- التعريف بإمضاء كل محام مشارك
علGGGGGى أن يكGGGGGون تاريGGGGGخ التعريGGGGGف
بالمضاء وجوبGGا بعGGد صGGدور إعلن

طلب العروض
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والدارية والتعديلية
قائمGGGة المراجGGGع المبينGGGة للتجربGGGة
العامGGGGGGة للمحGGGGGGامي المباشGGGGGGر أو
المحGGGGGGامين المنتميGGGGGGن للشGGGGGGركة
المهنيGGGة للمحامGGGاة خلل الخمGGGس

سنوات الخيرة 

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)9بالملحــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه مGGGع بيGGGان
التاريخ

قائمGGGGة فGGGGي الGGGGدورات التكوينيGGGGة
المتخصصة التي تابعها المحامي
المباشGGر أو المحGGامين المباشGGرين
(فGGي حالGGGة مجمGGع) أو للمحGGامين
المنتمين للشركة المهنية للمحاماة
خلل الخمس السنوات الخيرة  

طبقGGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)10بالملحــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه فGGGي آخGGGر
الوثيقGGGGGة مGGGGGع بيGGGGGان التاريGGGGGخ يقGGGGGدم
المحGGGGامي المترشGGGGح نسGGGGخة مطابقGGGGة
للصGGGل مGGGن شGGGهادة المشGGGاركة فGGGي

الدورة المعنية 

السGGيرة الذاتيGGة للمحGGامي المباشGGر
أو المحGGGGGامين المباشGGGGGرين (فGGGGGي
حالGGGGGGGة مجمGGGGGGGع) أو المحGGGGGGGامين
المنتميGGGGGGGGن للشGGGGGGGGركة المهنيGGGGGGGGة

للمحاماة 

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)11بالملحـــــق عدد (

إمضGGGGGاء صGGGGGاحب السGGGGGيرة الذاتيGGGGGة
وإمضاء صاحب العرض (فGGي حالGGة
الشGGركة المهنيGGة للمحامGGاة ) مGع بيGان

التاريخ 

جGGGGدول التعهGGGGدات فGGGGي القضGGGGايا
موضGGGGGموع النابGGGGGات الجاريGGGGGة
والGGGGتي ل تGGGGزال منشGGGGورة لGGGGدى
المحاكم وسائر الهيئات القضائية
والتحكيمية والدارية والتعديلية 

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)12بالملحــــق عدد (

إمضGGGاء المشGGGارك وختمGGGه مGGع بيGGGان
التاريخ

مشGGروع عقGGد النيابGGة المGGبرم بيGGن
المحGGGGGامي المباشGGGGر أو المجمGGGGع
المحGGامين المباشGGرين أو الشGGركة
المهنيGGGGGة للمحامGGGGGاة مGGGGGن جهGGGGGة
والمجلس الجهوي لوليGGة نGGابلمن

جهة ثانية 

طبقGGGGGGGا للنمGGGGGGGGوذج المGGGGGGGGدرج
)13بالملحــــق عدد (

إمضGGGGاء صGGGGاحب العGGGGرض (محGGGGام
منفGGGGرد أو رئيGGGGس مجمGGGGع أو وكيGGGGل
شGGركة مهنيGGة للمحامGGاة) وختمGGه فGGي

أخر الوثيقة مع بيان بين التاريخ 

 (وثيقGGة التعهGGد) وبقيGGة الملحGGق المنصGGوص عليهGا1يعتبرعدم تقديم الملحGق رقGGم :   ملحظة 
صلب العرضالفني والتي تندرج ضمن تقييم العرض سGGببا مGGن أسGGباب إقصGGاء العGGرض ويجGGوز
للهيكGGل العمGGومي بشGGرط احتراممبGGدأ المسGGاواة بيGGن المشGGاركين أن يطلGGب عنGGد القتضGGاء كتابيGGا
استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أل يؤدي ذلك إلى تغيير

في محتواها 

 فتح العروض12  الفصل : 
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقGGرر مGGن رنيGGس
المجلس الجهGGوي بنابGل تجتمGع هGذه اللجنGة لفتGGح الظGGروف الخارجيGة والظGGروف المحتويGGة علGGى
الوثانق الدارية والعروض الفنيةتكون جلسGGة فتGGح العGGروض علنيGGة وتعقGGد فGGي التاريGGخ والمكGGان

دين بنص إعلن الدعوة إلى المنافسة   المحدن

بابGGن السGGبب مGGة لي سGGال اللجنGGير أعمGGل في س ل يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخن
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للهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أي إضافات عليها  كما ل يخون
 * ل تفتح إل العروض الGGواردة فGGي الجGGال القانونيGGة المحGGددة لقبGGول العGGروض والمختومGGة 

ومحكمة الغلق
 * ل يمكن لي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإل أعتبر هذا العرض لغيا

-  يتGGم الشGGروع فىعملينGGة الفتGGح طبقGGا للتسلسGGل الترتيGGبى لتاريGGخ الGGورود وذلGGك بفتGGح الظGGرف
الخارجى للعرض والتثبت من وجود كل الوثائق الدارية المطلوبة 

-  فتGGح الظGGرف المحتGGوي علGGى العGGرض الفنGGي والقتصGGار علGGى التصGGريح بوجGGود الوثGGائق
المطلوبة 

وباسGGتثناء الوثGGانق الGGتي تGGدخل فGGي تقييGGم العGGرض الفنGGي للمشGGارك يمكGGن، عنGGد القتضGGاء،
للجنةالخاصة بفتح الظروف أن تGGدعو كتابيGGا المشGGاركين الGGذين لGGم يقGGدموا كGGل الوثGGائق المطلوبGGة

 أيGGام عمGGل مGGن تاريGGخ جلسGGة فتGGح الظGGروف وذلGGك عGGن07إلى إتمامملفاتهم فى أجGGل ل يتجGGاوز 
طريق البريدالسريع أو بإيGGداعها مباشGGرة بمكتGGب ضGGبط المجلGGس الجهGGوي بنابGGل حGGتى ل تقصGGى

عروضهم  

 بالعنـوان التـالي:البريد اللكتـرونيكن ارسال هذه الوثائق عن طريق يم
gouvernerat.nabeul@yahoo.frعلى ان  تودع  الصول،  لحقا،  بمكتب  

لضبط  او إرسالها عن طريق البريد السريع ويعتمد في هذه الحالةإعتماد  تاريخ الرسال
اللكتروني.

:ضDDبط آجDDال  وصDDيغ الرجDDوعفي تقDDديم الترشDDحات  مDDن  قبDDل  المشDDاركين فDDي13  الفصDDل 
الصفقة

م ترشحه في طلGGب العGGروض أن يسGGحبه بطلGGب كتGGابي، مقابGGل وصGGل يمكن للمحامي الذي قدن
م مباشرة إلى المجلGGس الجهGGوي أو  عGGن  طريGGق  البريGGد  مGGع  العلم  بGGالبلوغ  فGى تسليم،  يقدن

) يوما من  تاريGGخ  آخGGر أجGGل  لقبGGول  العGGروض المعلGGن عليGGه15أجل  أقصاه  خمسة عشرة  (
من  قبل المجلس الجهوي وذلك  دون الحاجة إلى  تبرير هذا النسحاب وبانقضاء هذا  الجGGل،
تؤخذ بعين العتبار عروضهم  في  أعمال  التقييم،  ويبقوا ملزميGGن  بهGGا  غيGGر  أنGGه  ل  يمكGGن
سGGحب  ذلGGك  العGGرض  بعGGد  انقضGGاء  الجGGل المGGذكور  إل  بمطلGGب  معلGGل  يقGGدمه  المترشGGح

 بهGGدف الموافقGGة2014  لسGGنة 764) مGGن المGGر7للجنة  المختصة  علىمعنى  الفصل  السGGابع(
عليه وفي  صورة  تراجع  المحامي أو شركة  المحاماة  أو  المحامون  المنضوون  في  اتفاق
شراكة دون  إجازة  من  اللجنة وبعد  إتمام  عملية  الفتح،  يحرم  من المشGGاركة فGGي الصGGفقات

ةسGGنتين ( ) تحتسGGب حسGGب  الحالGGة،  مGGن  تاريGGخ02التي  تنظمهGGا  كGGل  الهياكGGل  العموميGGة  لمدن
د  لGGذلك  فGGي  الفقGGرة  الولGGى  مGGن  هGGذا  الفصGGل أو مGGن تراجعGGه  الكتGGابي  بعGGد  الجGGل  المحGGدن
ة تاريGGخ عGGدم  الGGردن  مGGن  طرفGGه  علGGى إعلمGGه  بقبGGوله  النهGGائي  الGGذي  بقGGي  دون  ردن  لمGGدن

)أيام عمل  10تجاوزت  عشرة (

 : تقييم العروض 14      الفصل

ة المشGار إليهGGا بالفصGGل ( GGة الخاصنGGل اللجنGGن قبGGروض مGGح العGد فتGراس،11بعGGذا الكGن هGGم (
تتGGولى هGGذه اللجنGGة كGGذلكتقييم العGGروض المقبولGGة وترتيبهGGا وفقGGا لحGGدىالمنهجيات المدرجGGة بهGGذا
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الفصل 

.  منهجية تقييم العروض.  1.14

يتGGGم  تقييGGGم  العGGGروض  وترتيبهGGGا  لختيGGGار  المحGGGامين  أو  الشGGGركة  المهنيGGGة  للمحGGGامين
بالعتماد،  حصريا، على المقاييس  التالية  :

العدد القصىمعايير الفرزع/ر

 نقطة50المراجع العامة للمحامي أو لعضاء الشركة المهنية للمحامين01

 نقطة20المؤهلت العلمية للمحامي  02

حجم المهام الموكولةللمحامى أو شركة المحاماة مGGن قبGGل الهياكGGل03
العمومية وعددها

 نقطة30

 نقطة100المجموع العام

وتقصى وجوبا:

ـ العروض التي لم تتضمن إحدى الوثانق المعتمدة للتقييم الفني  

- العروض الي تنقصها الوثائق الدارية المطلوبة للمشاركة في الصGGفقة بعGGد انقضGGاء فGGترة
من هذا الكراس  12المهال والمحددةفى الفصل 

رة   ن تصريحا أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزون -  كل عرض تضمن

العروض التي  يتولى أحد  المشاركن  فيها  تقGGديم  أكGGثر  مGGن  عGGرض واحGGد  فGGي نفGGس–
الصفقة وبخصوص  المحامين الذين صدرت في  شأنهم عقوبات تأديبية فان استبعادهم ورفض

  لسGGنه764ترشحاتهم ل يتم إل  من  قبل لجنه المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى المر عدد 
خ في 2014  يتعلGGق بضGGبط شGGروط وإجGGراءات تكليGGف المحGGامين بنيابGGة2014 جGGانفي24مؤرن

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضGGائية والداريGGه والعسGGكريةوالتعديلية والتحكيميGGة ،
بعد التثبت بدقنة في وضعياتهم المهنيهبالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية  للمحGGامين أو

من المGGر15كذلك مع رئيس الفرع الجهوي المختصعند القضاءتطبيقـــا لمقتضيــــات الفصل 
خ فــي 2014 لسنـــة 764عـــــدد  2014 جانفــي24 مؤرن

–

 :إسناد العداد  2.14
50أ_ المراجDDع العامDDة للمحDDامي أو لعضDDاء الشDDركة المهنيDDة للمحDDامين خلل الخمسDDة سDDنوات الخيDDرة (

نقطة)

كيفية إسناد العداد:               -  1

تسند أعداد المراجع  بحسب عدد النابGGات الGGتى أسGGداها المحGGامى أو أعضGGاء  شGGركة  المحامGGاة
ة بين غGGرة جGGانفي  إلGGى تاريGGخ  تقGGديم2013خلل الخمس سنوات الخيرة أي من الفترة الممتدن

ة محGGامين أو شGGركات المحامGGاة العروض فGي صGGورة  تقGGديم عGرض فGي إطGار مجمنGع  بيGGن عGGدن
ع مع  وجوب  التقيد  بالسقف العددي القصى المشار تحتسب المراجع لمختلف  أعضاء المجمن
ح بها، فيتم اعتمGGاد نسGGخ إليه في الجدول وبهدف  احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصرن
نGGة مGGن نصGGوص الحكامبعGGد معالجتهGGا مGGن قبGGل المترشنGGح بغايGGة حجGGب أسGGماء الطGGراف من عين
وتقديمها بشكل يحول دون إمكانية التعرف علىالشخاص المذكورين  بهذه الحكام  والمراجع
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ا

عدد النابات
لدى المحاكم

50 و40مابين 
إنابة خلل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

60 و51مابين 
إنابة خلل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

70 و61مابين 
إنابة خلل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

80 و71مابين 
إنابة خلل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

81أكثر من 
إنابة خلل
الخمسة

سنوات السابقة
لتاريخ طلب
العروض

العدد المسند
بعنوان
المراجع
العامة

1020304050

– صيغ تقديم العينات من المؤيدات: 2

ة البيانGGGات المتعلقGGGة بالتجربGGGة تبعGGGا لمضGGGاء المترشنGGGح للتصGGGريح علGGGى الشGGGرف بصGGGحن
ة(الملحGGق عGGدد  ) ل يGGدعى، فGGي مرحلGGة أولGGى، المترشنGGح المعنGGي إلGGى تأييGGد6الخصوصينة والعامن

نGGة  النابGGات  أو  رسGGائل  التكليGGف  حسGGبما  يGGراه ح  بهGGا، تعتمGGد  عين عرضه بالمؤيGGدات المصGGرن
المترشGGGGح  المشGGGGارك  فGGGGي  طلGGGGب  العGGGGروض  وبصGGGGفة عامGGGGةيتولى المحGGGGامي  أو شGGGGركة
المحاماةتقGGديم  كGGل  وثيقGGةتثبت إنجGGاز  العمGGل  موضGGوع  النابGGةول  يGGدخل  ضGGمن  احتسGGاب
التجربGGة  القضGGايا  الGGتي  تGGمن  رفضGGها  شGGكلويكون  المحGGامي  مGGدعو  إلGGى  جمعهGGا  وتخزينهGGا
حسب  السنوات  وحسب  طبيعتها  بطربقةتحفظ  حماية  المعطياتالشخصينة والسرن المهني  فGي
أقراص  ممغنطة  أو  ليزرية  أو  كذلك  في  وسائل  حفGظ  إلكترونينGGةتراعى  فيهGGا  الضGGمانان
الفنينة لستغللها  طبق  مواصفاتتتلئم  مع  التجهيزاتالمستعملةفى  المجالوذلGGك  لتقGGديمها  عنGGد
الطلGGب  لمصGGالح المجلGGس الجهGGوي بنGGابلطبق  المواصGGفات الفنينGGة  المبيننGGة للغGGرض فGGى كGGراس

ويجGGب  الشGGارة للمترشGGحين ان عملينGGة التقييGGم  وترتيGGب  العGGروض  مGGن  الناحيGGة، الشGGروط 
الفنينةتتم  على  النحو  التالي :

* تتGGولى لجنGGة الفتGGح والفGGرز تقييGGم وترتيGGب العGGروض علGGى أسGGاس المعطيGGات المبينGGة فGGي
يرة الذاتيGGGة الممضGGGاة مGGGن قبGGGل المترشGGGحين وبقيGGGة الملحGGGق GGGرف والسنGGGى الشنGGGاريح  علGGGالتص
المنصوص عليها  بملف  طلب العروض وطبقا للمعاييروالمقاييس  المعلنة  بكراس  الشروط 

*يقوم  الهيكل  بعد  النتهاء  من  هذه  العمال  بتوجيه  الملفGGات  إلGGى  اللجنGGة  المختصGGة
للمراقبGGة  والمتابعGGة  بGGالهيئة  العليGGا للطلGGب  العمGGومي  لجGGراء  المراقبـــGGة  اللزمــGGة  عليهـــGGا

رخ فGGي2014لسنــــــــGGة  1039مـــGGن  المGGر  عــــGGدد 10طبقــــا  لحكـــGGام  الفصGGل   المGGؤرن
  وإذا  ما  اقتضت  أعمGال  اللجنGة  المGGذكورة  طلGGب  المؤيGGدات  المضGGمنة2014  مارس 13

بالتصاريح  أو  مؤيدات إضافية  حول  ما  تGم  التصGGريح  بGه  بخصGGوص  المGGؤهلت  العلميGGة
ه  إلى  المحامين المعنيين  من  قبل  المجلس الجهوي بنابلوالمهنية  ء  فإنن  هذا  الطلب  يوجن

ة للمحامي  نقطة):20(ب . المؤهلت العلميل

يهدف هذا المقياسإلى تحديد العدد المثل من المتدخلين للقيام بالنابة وبالستناد إلى الخبرة
المتميGGزة فGGي الميGGدان المطلGGوب مGGن قبGGل الهيكGGل العمGGومي مGGن ناحيGGة وإلGGى المGGؤهلت العلميGGة
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للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي:

-  المحامون المباشرون لدى التعقيب  

-  المحامون المباشرون لدى الستنناف

-  أعضاء شركة المحاماة

ولهGGGذا الغGGGرض، يجGGGب علGGGى المترشGGGح التنصGGGيص علGGGى أعضGGGاء الفريGGGق المقGGGترح مGGGن
ل عليهGGا المحGGامي تسGGند العGGداد بحسGGب وعGGدد Gالمتعاقدينإضافة إلى الشهادات العلمية التي تحصن

الدورات التكوينية التي تلقاها أو شارك فيهاعلى النحو التالي:

 نقاط لكل محام شارك فعليا أو تابع بنجGGاح دورة تكوينيGGة متخصنصGGة05- تسند بصفة آلية
في إطار دورات التكوين المستمرلستكمال الخبرة المهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسGGيق

)10(مع المعهد العلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوانعشرة

)عGGن كGGل مشGGاركة ناجحGGة فGGي دورة تكوينيGGة قGGام بهGGا محGGامي فGGي01-  تسGGند نقطGGة واحGGدة (
)10 (1إطارأنشطة الهياكل الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة

 نقطة ) :30ج – حجم المهام الموكلة للمحامي أو شركات المحاماة من قبل الهياكل العمومية ( عددها 
يه��دف ه��ذا المعي��ار إل��ى إعط��اء اك��ثر ف��رص للمترش��حين المتفرغي��ن ل��ذلك يق��دم م��ا يك��ون
المحامي المترشح متفرغا للمهمة يقدم ما يرفع العدد المس��ند إلي��ه به��ذا العن��وان والعك��س ب��العكس

وذلك على النحو التالي :

- يتم حذف نصف نقطة عن كلن قضينة جارية لفائدة هيكل عمومي في الطور البتدائي فGGي
 نقاط 10تاريخ تقديم الترشنح للمشاركة في طلب العروض على أل يتجاوز 

-  يتم حذف نصف نقطة عن كل قضGGية جاريGة لفGائدة هيكGل عمGGومي فGGي طGGور السGتئناف
 نقاط 10في تاريخ تقديم الترشح للمشاركة في طلب العروض على أل يتجاوز

-  يتم حذف نصف نقطة عن كلن قضية جارية لفائدة هيكل عمومي أو خGاص لGGدى محكمGة
 نقاط 10التعقيب في تاريخ تقديم الترشنح للمشاركة في طلب العروض على أل يتجاوز 

:تعيين  المحامي أو شركة محاماة15  لفصل ا

تعGGGGدن لجنGGGGة الفتGGGGح والتقييGGGGم المحدثGGGGة لGGGGدى المجلGGGGس الجهGGGGوي بنابGGGGل تقريGGGGرا مفصنGGGGل حGGGGول
ح فيه كيفية ترتيGGب المترشGGحين معاييراختيارالمترشحين ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلك توضن
ه المجلGGس الجهGGوي بنابGGل وجوبGGا هGGذا التقريGGر وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصGGل ذلكويGGوجن
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقGGا لحكGGام الفصGGل إلى اللجنة المختصن

خ فـــــــــي 2014 لسنـــــــة 764 من المر عدد 7  لجGGراء مراقبتهGGا2014 جانفي24 والمؤرن
 من المر السالف الذكر وإعادة  النظGGر  فيهاعنGGد  القتضGGاء وبعGGد8عليها طبقا لمقتضيات الفصل 

ه اللنجنة المذكورة قرارها إلى المجلس الجهوي للتنفيذ . النتهاء من هذه العمال توجن

) عندما يتعلةق المر بتكليف محامي بقضايا في الخ44ارج م44ن قب44ل الهياك44ل العمومية44ة يؤخ44ذ1 (

بالضافة الى ذلك بعين العتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيةة قام بها محامي ف44ي
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إطار انشطة الهياكل الدوليةة للمحامين مدى إلمام المحامي المترشةح بلغة المحكم44ة المنش44ورة

لثبات المش44اركةامامها القضيةة او اللةغة المتفق عليها في العقد او عند القتضاء اللةغة النقليزيةة

في هذه الدورات يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة للص44ل م44ن ش44هادة المش44اركة ف44ي

الدورة المعنية .

ة:16  الفصل   .  إمضاءالعقد  والشروع في المهمل

يتGGم إعلم المحGGامي أو شGGركة المحامGGاة الGGتي تGGم اختيارهGGا مGGن قبGGل المجلGGس الجهGGوي بنابGGل فGGي
العنGGوان المGGبينن بوثيقGGة التعهنGGد ،ويجGGب عليGGه إمضGGاء العقGGد المحGGرر باللغGGة العربيGGة طبGGق النمGGوذج

 )13( ملحق عدد المصاحب لهذا

وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعلم المحGGامي أو شGGركة المحامGGاة ليتGGولى اتخGGاذ
ة بمجرد تسلم الذن بذلك إل أنهفي صورة نكGGول كل الجراءات الضرورية لضمان إنطلق المهمن
المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا للنابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي

ة  سGGنتين ( ) تحتسGGب مGGن تاريGGخ عGGدم الGGرد مGGن طرفGGه علGGى02تنظمهGGا كGGلن الهياكGGل العموميGGة لمGGدن
ة تجاوزت عشرة ( ) أيام عمل و يمكن كذلك الخذ10إعلمه بقبوله النهائي الذي بقى دون ردن لمدن

بعين العتبار إضافة الى هذه المقاييس انضواء المحامي او شركة المحاماة في شبكة مهنينGGة دولينGGة
لمكاتب محاماة من عدمه.

.  الوثائق المكونة للصفقة :17  الفصل  

تتكون وثائق الصفقة حسب الولوية من:

- اللتزام1

- عقد النيابة مع المجلس الجهوي لولية نابل  2

- كراس الشروط الدارية3

.  تسجيل الصفقة :18  الفصل  

 نظائر:3يتحمل صاحب الصفقة جميع مصاريف تسجيل وثائق الصفقة التي ذكرهم في 

- اللتزام

- عقد النيابة المبرمة مع المجلس الجهوي  

- كراس الشروط الدارية

- عقد التأمين عن المسؤولية المدنية 

.  المحاسب المختص :19  الفصل  

المحاسب المختص المكلف بعملية الخلص هو السيد قابض المجلس الجهوي لولية نابل 
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.  المراجع والنصوص القانونية العامة :20  الفصل  

فGGي صGGGورة وقGGوع سGGهو أو إختلف بكGGGراس الشGGGروط الداريGGGة الخاصGGGة يبقGGGى الطرفGGGان
خاضعان للتراتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة منها:

- مجلة المحاسبة العمومية 

 المتعلGGGGق بشGGGGروط2014 جGGGGانفي 28 المGGGGؤرخ فGGGGي 2014 لسGGGGنة 764- المGGGGر عGGGGدد 
واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والداريGGة

والعسكرية والتعديلية والتحكيمية 

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 مارس 13 المؤرخ في 1039- المر عدد 

- كراس الشروط الدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بGGالمواد
والخدمات 

.  المصادقة على الصفقة :21  الفصل  

ل تدخل الصفقة حيز التنفيذ إل بعد مصادقة السيدة والية نابل رئيسة المجلس الجهGGوي بعGGد
أخذ الرأي بالموافقة من قبل لجنة المراقبة المختصة 

الوالــــياطلعت ووافقت

المجلسصاحب الصفقة رئيس 
الجهوي

الملحـــــــــــق

 وثيقة التعهند :1ملحق عدد 

ة حول المشارك :2ملحق عدد   بطاقة إرشادات عامن

إنج��از تصGGريح علGGى الشGGرف بعGGدم التGGأثير فGGي مختلGGف إجGGراءات التعييGGن ومراحGGل :3ملحق عDDدد 
ة المهمة

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجلس الجهوي بنابل :4ملحق عدد

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحGGدى الحGGالت القصGGائية المنصGGوص عليهGGا:5ملحق عدد 
اسالشروط4بالفصل   من كرن

ة البيانGGات والمراجعالعامنGGة( و/او) الخصوصGGينة المGGذكورة:6ملحق عدد  تصريح على الشرف بصحن
في العرض 
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 قائمة إسمية فGGي المحGGGامي(المنفرد) أو المحGGامين المباشGGGرين(في صGGورة تجمنGع) أو:7ملحق  عدد  
أعضاء الشركة المهنينة للمحاماة 

 الGGتزام المحGGامي (المنفGGرد) أو المحGGامين المباشGGرين (فGGي صGGورة تجمنGGع)أو أعضGGاء:8ملحDDق عDDدد
الشGGGركة المهنيGGGة للمحاماةنيابGGGة الهيكGGGل العمGGGومي لGGGدى المحGGGاكم و سGGGائر الهيئات

القضائية والتحكيمية والدارية والتعديلية

نGGة للتجربGGة العامنGGة للمحGGامي المباشGGر أو المحGGامين المباشGGرين :9ملحDDق عDDدد  قائمGGة المراجGGع المبين
(فيحالة مجمع)أوللمحامين المنتميGGن للشGGركة المهنيGGة للمحامGGاة خلل الخمGGس سGGنوات

الخيرة 

صGGة الGتي تابعهGGا المحGGامي المباشGGر أو المحGGامين:10ملحق عDDدد  قائمGGة الGدورات التكوينيGة المتخصن
المباشرين(فGGي حالGGة مجمGGع) أو المحGGامين المنتميGGن للشGGركة المهنيGGة للمحامGGاة فGGي
إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسGGيق مGGع

المعهد العلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

سيرة  ذاتية  :11ملحق عدد 

 جدول التعهدات في القضايا موضوع النابات الجارية والتي لتGGزال منشGGورة لGGدى:12ملحق عدد
المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية والدارية والتعديلية.

 عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمGGع المحGGامين المباشGGرين أو الشGGركة:13ملحق عدد
المهنية للمحاماةوالهيكللعمومي.

 1ملحق عدد 

 :نابل فيالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

المجلس الجهوي لولية نابل

وثيقة التعهدد

):............................................................1 إنيالممضي أسفله (

-  بصفتي: .......................................................................................

- أو وكيل شركة: ..........................................................................

-المنخGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGرط بصGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGندوق الحيطGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGة والتقاعGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGد تحGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGت
عدد.....................................................

15



- مرسمبالسGGGGGGGGGجل التجGGGGGGGGGاري بالمحكمGGGGGGGGGة البتدائيGGGGGGGGGة بـ: ............. تحGGGGGGGGGت عGGGGGGGGGدد
...............بتاريخ.............

-  المعينن محل مخابرته.............................................................

نGGة لملGGف اصGGة بطلGGب العGGروض والتGGي ذكرهGGا والمكون لعGGي علGGى جميGGع الوثGGائق الخن بعد إطن
طلGGب العروضGGالمتعلق بإنابGGة المحاميلنيابGGة المجلGGس الجهGGوي بنابGGل والقيGGام بجميGGع الجGGراءات
القانونيGGGة فGGGي حقهوالGGGدفاع عنGGGه لGGGدى المحGGGاكم وسGGGائر الهيئات لقضGGGائيةوالتحكيمية والداريGGGة

والتعديلينة

) ملف طب العروض 1(

) وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة اللتزام2(

) كراس الشروط الدارية الخاصة (البنود التعاقدية والملحق)3(

رت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها وبعد أن قدن

أتعهد وألتزم بما يلي:

ة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفظ1 )قبول المهمن

) انجGGاز الخGGدمات القانونيGGة المطلوبGGة وفقGا للشGGروط المبينGGة بالوثانقالمGGذكورة أعله، مقابGل2
دةطبق التراتيب القانونية في الميدان  الجرة المحدن

ن جGGزءا مGGن4 ) تطبيق جميGGع البنGGود المدرجGGة بكGGراس الشGGروط الداريGGة الخاصGGة الGGتي تكGGون
العقد.

يومGGا ابتGGداء مGن اليGGوم المGGوالي لخGGر أجGGل محGدد60) البقاء على شروط هGذا التعهGGد مGGدة5
لقبول العروض

) أشGGGهد أننGGGي لسGGت (أو انالشGGركة الGGGتي أمثلهGGGا ليسGGGت) فGGي حالةتضGGGارب مصGGGالح أو أي6
حجرقانوني. وفي صورة ثبوت خلف ذلك فإنه يتGGم فسGGخ العقGGد بصGGفة آليGGة وأتحمGGل مسGGؤوليتي

القانونية المترتبة عن ذلك

د المجلGGGGس الجهGGGGوي بنابGGGGل المبGGGGالغ المسGGGGتحقنة بمGGGGوجب هGGGGذه الصGGGGفقة بالحسGGGGاب7 )يسGGGGدن
تحGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGتبف�������������������رع ......................المفتوحبإسGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGم ......................

عدد.....................................

حرر بـــ ............... في : ..................

العارض
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2ملحق عدد 

ة  حول  المشارك بطاقة إرشادات عالمل

سم واللنقب أو اسم شركةال
 ...................................................................المحاماة:

.................................................................................تاريخ  الترسيم  في  المحاماة :

: ..............................................................................................عنوان المقرن

.....................عنوان  موقعالواب  إذا  كان  للمحامي  موقع  واب  وفقا  للجراءات القانونية :

................................................................الهاتف :

العنوان اللكتروني للمحامي أو لشركة
.............................................................المحاماة :

فالجباني: ........................................................................................رقم  المعرن

ض  لمضاء  وثانق  العرض(السم  واللقب  والخطة) : الشخص  المفون

حرر بـــ ...............
في : ..................

(إمضاء  وختم
المشارك)

ع  شركات  محاماة  أو  محامين،  يجب  على  كل عضو  تقديمملحظة  : في  صورة  تجمن
ة  به   الوثيقة  الخاصن

  3ملحق  عدد  
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تصريح على الشرف بعدم التأثير

ة في  مختلف إجراءات التعين ومراحل إنجاز المهمل

............................................................. :إني  الممضي أسفله (السم واللقب)

ة للمحامين:................................................................... ممثل الشركة المهنين

ل  بالهيئة الوطنيةتحت  عدد:................. بتاريخ  ................................. المسجن

......................................................... :المعينن محل مخابرته ب(العنوانالكامل)

المسمنى  فيمايلي "المشارك
..................................................................... : "

أصرح علىشرفيبعدم قياميوألتزام بعدم القياممباشرة أوبواسطة الغيربتقGGديم وعGGود أو عطايGا أو
هداياقصد التأثير قي مختلف إجراءاتإسناد الصفقة لفائدتي.

حرر بـــ ............... في : ..................

(إمضاء  وختم  المشارك)
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4ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم  مباشرة  العمل  لدى (الهيكل  العمومي)

صاحب  طلب  العروض

إني  الممضي  أسفله  (السم
والنقب): ..................................................................

ممثل  الشركة المهنينة
للمحامين:  .......................................................................

ةتحتعدد: .........................يتاريخ: ................................ ل بالهيئة الوطنين المسجن

المعينن محلن مخابرته
(بالعنوانالكامل):  .................................................................

ى  فيمايلي " المشارك ": ........................................................................ المسمن

ح علىشرفي أني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطاراتمصالح المجلس الجهوي بنابل. أصرن

أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدة خمس سنوات على القل

، فترفق1998 لسنة 1875(وفي صورة القيام بإعلمالهيكل طبق أحكام المر عدد 
ح بدقة تاريخ ذلك أو الدلء نسخة من مكتوب العلم مؤشر عليه من قبل الهيكل يوضن

بعلمة البلوغ عند القتضاء.)

حرر بـــ ............... في : ..................

(إمضاء  وختم  المشارك)
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5ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

اس الشروط4الحالت القصائية المنصوص عليها بالفصل   من كرل

إني  الممضي  أسفله  (السم
واللقب): ...........................................................

ممثل  الشركة  المهنينة
للمحامين:  ................................................................

ةتحتعدد :............................بتاريخ : ........................ المسجل بالهيئة الوطنين

المعينن محل مخابرته ب (العنوان
الكامل):  .......................................................

ى  فيمايلي  "المشارك": ................................................................... المسمن

ل من المحامين المقترحين ل نوجد في ح على شرفي أني وكافة أعضاء الفريقالمتدخن أصرن
إحدىحالت  المنع  المنصوص  علها  بالمرسوم  المنظم  لمهنة  المحاماة

كما أصرح أننا ل نوجد في إحدى الحالت المنصوص عليها بالفقرة الخيرة من الفصل
الثاني من كراس شروط طلب العروض.

حرر بـــ ............... في : ..................

(إمضاء  وختم  المشارك)
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6عدد ملحق 

ة  البياناتا تصريح  على  الشرف  بصحل

ة  و/ او  الخصوصية  المذكورة  في  العرض والمراجع  العامل

إني  الممضي أسفله  (السم
واللقب ): ...........................................................

ة للمحامين:  ......................................................... ممثل الشركة المهنين

ةتحتعدد : ............................ بتاريخ : ........................ المسجل بالهيئة الوطنين

ن  محل  مخابرته  ب (العنوان  الكامل):  ........................................... المعين

ى فيما يلي "المشارك": ....................................................... المسمن

ة التي قدمتها فGGي هGGذا ة البيانات والمراجع الخصوصية والعامن ح على الشرف بصحن أصرن
ل مسGGؤوليتي القانونيGGة فGGي صGGورة ثبGGوت خلف فGGي ذلGGك أو تبعGGا لعGGدم GGرض وأتحمنGGالع
ة تتجاوز عشرة أيام. تقديمي للجنة المكلفةبالفرز لما يثبتها من وثانق بعد طلبها مني لمدن

حرر بـــ ............... في : ..................

(إمضاء  وختم  المشارك)
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:7ملحق  عدد  

قانمة إسمية في المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة تجمةع)

أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة

ع/
ر

تاريخ الترسيمالشهادة المحرز عليهاالسم و اللدقب
بالهيئة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حرر بـــ ............... في : ..................                                

(إمضاء  وختم  المشارك) 
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8ملحق عدد 

إلتزام المحامي4 (المنفرد) أو المحامين المباشرين4 (في صورة تجمةع)

المجلس الجهوي بنابلأو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة بنيابة 

لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية والتحكيمية و
الدارية والتعديلية

إنGGGى  الممضGGGي اسGGGفله  ....................................................................................
أقرن

ن من السيندات والسادة التي ذكرهم يلتزم (التزم) بإنجGGاز المهمنGGة كمGGا بأن الفريق المتدخل والمتكون
أقرن بصحةكافنة المعلومات الواردة بهذا العرض

المحكمة المرسم بهاغير قارقارالسم واللقب
الخبير إن كان خبيرا
محليا لدى المحاكم

إمضاء المحامي
1معرف به

حرر بـــ ............... في : ..................

 (إمضاء  وختم  المشارك)

لين المعنيي��ن المض��اء ف��ي الخان��ة المخصص��ةلكلة واح��د منه��م كم��ا يج��ب يتعية��ن عل��ى ك��لة المت��دخة
التعريف بالمضاء لكل محامي مشارك على ان يكون تاري�خ التعري��ف بالمض��اء وجوب��ا بع��د ص�دور

إعلن طلب العروض 
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9ملحق عدد 

قانمة المراجع المبينة للتجربة العامة 
للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو للمحامين المنتمين

للشركة المهنية للمحاماة 
خلل الخمس سنوات الخيرة

 إلى تاريخ فتح العروض)2013جانفي01(من

ة جدول تأليفي للمراجع العامل

الطورالمحكمة  موضوع النابة  عددالقضايا
ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2013التجربة العامة

ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2014التجربة العامة

ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2015التجربة العامة

ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2016التجربة العامة

ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2017التجربة العامة

ة للمحامي المباشر او المحامين سنة  2018التجربة العامة

حرر بـــ ............... في : ..................

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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ة جدول تفصيلي للمراجع العامل

الهيكل
العمومى.اوشركة
القطاع الخاص

موضوع
النابة

الطورعدد القضية  المحكمة
تاريخ

بدايةوانتهاء

ة المهمل

حرر بـــ ...............
في : ..................

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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قانمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحاميالمباشرأو المحامين
المباشرين(في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاماة في
إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق

مع المعهد العلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

السنةالمحورع/ر

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسلةمة من قبل الهيئة الوطنيةة بالتنسيق مع المعهد العلى
للمحامين

الدورات التكوينيةة للمحامين في إطار انشطة الهياكل الدوليةة 

(إمضاء  وختم  المشارك)حرر بـــ ............... في : ..................
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- يقدم  المحامي  المترشح  نسخة  مطابقة  للصل  من  شهادة  المشاركة  في  الدورة  المعنيلة

11ملحق  عدد

- السيرة الذاتيــــة –

................................................................................* السم واللنقب :

* تاريخ الولدةومكانها : ........................................................................

ه:........................................................... * تاريخ  الترسمبالهيئهالوطنين

* تاريخ  الترسيمبقسم  الستئناف: .............................................................

* تاريخ  الترسيم  بقسم  التعقيب : .........................................................

ة:......................................... * عنوان موقع الواب إن وجد وفقا للجراءاتالقانونين

الشهائد العلمية المتحصل عليها المترشح :

سنة التخرجالمؤسسة الجامعيةالشهائد العلمية

ملخص الخبرة العامة في المحاماة :

الهيكل العمومي أو الشركة
الناشطة في القطاع الخاص التي
قام المحامي أو شركة المحاماة

بنيابتها

تاريخ انجازميدان النزاع
هذه العمال

النتائج المحققة أو نتائج
العمال المنجزة

-
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الدراساتوالبحوث
........................................................................................................................ -

.
....................................................................................................................... -
........................................................................................................................ -

ملخ[[[ص الخ[[[برة الخصوص[[[يةة ف[[[ي مهن[[[ة المحام[[[ات ( ذك[[[ر الختص[[[اص ان وج[[[د او الم[[[ادةة
المطلوبة)

الهيكل العمومي أو الشركة
الناشطة في القطاع الخاص
التي قام المحامي أو شركة

المحاماة بنيابتها

تاريخ انجاز هذهميدان النزاع
العمال

النتائج المحققة أو
نتائج العمال

المنجزة
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المعطيات الضافية التي يرى  المترشةح أهمية  ذكرها في نشاطه في العلقة بالمهمةة
المترشةح اليها :

التكوين في اللةغات:* 

ممتازجيةد جدةاجيةدمتوسةطاللةغة

:*الخبرة فيميدان  معين  قبل  الترسيمفي المحاماة

.............................................................................................................. -

.............................................................................................................. -

.............................................................................................................. -

*النضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة  :

............................................................................................................. -

.............................................................................................................. -

............................................................................................................. -
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12ملحق عدد 

جدول التعهدات في القضايا موضوع النابات الجارية والتي ل تزال منشورة

لدى المحاكم وسائر الهيئات القضانية والتحكيمية والدارية والتعديلية

الجال التقريبيةالنابات الجارية
لنتهاء النابات

الجارية

الملحظات الضافية
والتوضيحية التي يراها

المترشح أنها ضرورية لذكرها
لتحديد جدول التعهدات 

المحاكم أوموضوع الناباتعدد النابات
الهيئات المنشوة
أمامها القضايا

حرر بــــ .................في .....................امضاء و ختم الترشةح
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 الجمهورية التونسية 

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

المجلس الجهوية لولية نابل 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين

أو الشركة المهنية للمحاماة المجلس الجهوي لولية نابل 

يبرم هذا العقد بين :

السيدة الوالية نابل بوصفها رئيسة النيابة الخصوصGGية للمجلGGس الجهGGوي لوليGGة نابGGل والمعرفGGة
في ما يلي بالمجلس الجهوي محل مخابرتها مقر ولية نابل الشارع الحبيب بورقيبة نابل من جهة

والسيد : ........................... محل مخابرته ............................... والمعرف به فGGي
ما يلي صاحب العقد

ة:1  الفصل   :  تعريف  المهمل

ع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة) (الشركة  المهنية  للمحاماة)أوتتمثل مهمة  الستاذأو(مجمن

طبق هذه التفاقية في نيابGGة المجلGGس الجهGGوي بنابGGل والقيGGام بجميGGع الجGGراءات القانونيGGة فGGي
حقGGGGه(ها) والدفـــــGGاع عنه(هGGGGا) لGGدى المحGGاكم سGGائر الهينGGات القضGGائية والتحكيميGGة والداريGGة

والتعديلينة سواء في تونس أو كذلك خارجها عند القتضاء.

قة  بالعقد2  الفصل   :  التشريع  والتراتيب  المطبل

تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كمGGا يخضGGع صGGاحب العقGGد وأعGGوانه
إلىالتشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان الجتماعي

: التعاب3  الفصل  

ل أعل طبGGق أحكGGام القGGرار تضGGبط أتعGGاب المحامGGاة بخصGGوص المشGGار إليهGGا بالفصGGل الون
المشGGGGترك الصGGGGادرعنوزيرالعدلوالوزيرالمكلف بالتجGGGGارةوالتي تشمليضGGGGا معاليمنشرالقضGGGGايا

والطوابع الجبائيةومعاليم طوابع تسجيل الحكام ومبلغتامين أحكام الستننافأوالتعقيب.
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: اللتزامات الموضوعة على كاهل المجلس الجهوي :4  الفصل  

تGGه. ولهGGذا الغGGرض، أ- يلتزم الهيكل العمGGومي بتGGوفيرالظروف الملئمGة لنجازالمحGGامي لمهمن
نمع رسGGالة تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضمن
التكليGGف مقابGGل وصGGل تسGGلم ممضGGى مGGن المحاميكمGGا يضGGمنن الملGGف وجوبGGا بمGGذكرة توضGGيحية

تلخص معطيات الملف وطلبات المجلس الجهوي بنابل.

ب- تمكيGGن المحGGامي مGGن المعطيGGات المطلوبGGة سGGواء مGGن طرفGGه أو مGGن طGGرف المحكمGGة أو
الهيئة أو الهيكللمعني قبل موعد الجلسة، أو الجتماع، بأسبوع على القل.

المجGGل الجهGGويت-عدم نشرأو توزيع تقاريرالمحامي والمؤيدات التي قدمها فGGي إطGGار نيابGGة 
بنابل

ث- ل يمكGGن للمجلGGس الجهGGوي بنابGGل كشGGف المعطيGGات المالينGGة والمؤيGGدات العلمينGGة المتعلقGGة
 مGن المGر15بالمحامي أو بشركةالمحاماة المتعاقد معه طبق أحكGام الفقGGرة الولGGى مGن الفصGGل

خ فـGي  2014 لسنــة 764عــــــدد   المتعلGGق بضGGبط شGروط وإجGGراءات2014جGانفي24مؤرن
تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحGGاكم والهيئات القضGGائية والداريGGة والعسGGكرية

والتعديلية والتحكيمية.

 : طرق خلص صاحب العقد5      الفصل

يتGGم خلص صGGاحب المهمGGة عGGن طريGGق التحويGGل إلGGى الحسGGاب الجGGاري لصGGاحب العقGGدويتولى
، السيد قابض المجلس الجهوي الخلصالمحاسب العمومي المكلفبالدفع 

صدار المGGر بصGGرف المبGGالغ الراجعGGه لصGGاحب الصGGفقهالدارة المالية للمجلس الجهوي بنابل لل-
)منتاريGGخ إيGGداع الفGGاتوره بعGGد صGGدور الحكGGم أو العلم45في أجل أقصاه خمسة وأربعGGون يومGGا (

صادرا لفائدة المجلس الجهوي بنابل.بالنسخهالتنفيذيه إذا كان الحكم 

وتحمل على كاهل المجلس الجهويأجرعدوللتنفيذ (باستثناء القضايا في طGGور التعقيGGب وتلGGك
المنشGGورة لGGدى المحكمهالعقاريهوالمحكمهالداريGGة التيتحمGGل فيهGGا المحامىمعاليمتسGGليم الوثGGائق
والمؤيGGGدات)وتحمل علGGى المجلGGس الجهGGوي بنابGGل أجGGرة عGGدول الشGGهاد والخGGبراء ومصGGاريف

مصGGاريف النقللمتعلقGGهالمجلGGس الجهGGوي بنابGGل الترسGGيم بGGإدارة الملكينGGه العقGGارينه كمGGا يتحمGGل 
بالنابات خارج مجال منطقGه تGGونس الكGGبرى أو خGارج مراكGGز الوليGGات عنGGدما تتجGGاوز مسGGافه

 كلGGم فGي حGدود حGالت50التنقل التي يقطعها المحامي أو أعضاءشركة المحاماة لهGGذا الغGGرض
التنقللفعلينهوالثابته للمحامي، شخصيا، أو لعضاء شركة المحاماة المتعهدين بملف النابة.

وإذا مااقتضتضروره الملف التنقل للخارج،يتكفGل الهيكGGل العمGGومي بتحمنGل مصGGاريف التنقGGل
والقامة حصرينا في حGGدود أينGGام المهمنGGه دون سGGواها بمGGا فيهGGايومي الGGذهاب والرجGGوع وفGGي كGGل
الحالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلقGGة بالنقGGل والقامGGة فGGي الخGGارج موضGGوع إتفGGاق

إل أنGه,كتابي منفGرد ومسGبق بيGGن الطرفيGGن وذلGGك بصGGرفالنظر عGGن التفاقيGة المتعلقGGة بالتعGاب 
وفي صورة تسGGبقه المصGGاريف مGGن قبGGل المحGGامي أو شGGركة المحامGاة، يتGGولى المجلGGس الجهGGوي
بنابل خلصها علGGى أسGاس فGGواتير مثبتGGة لهGGذه العمGال مسGGلنمة مGGن المعنييGGن القGGائمين بالعمGGال

ة. موضوع السترجاع وذلكإثر التثبت من الطابع الفعليلنجان المهمن
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ةللمحاماة6      الفصل :: اللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنيل

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:

- بGGذل العنايGGة اللزمGGة للGGدفاع عGGن مصGGالح الهيكGGل العمGGومي عنGGد نيGGابته لGGه أمGGام المحGGاكم أو
الهيئات القضائية والتعديلية والتحكيمية.

حضوركل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عنGGد القتضGGاء، وإعلم المجلGGس الجهGGوي-
بنابGGل كتابيGGا بمآلهGGا فGGي أجGGل أقصGGاه ثلثGGةأياممن تاريGGخ انعقادهGGا أو العلن عنهGGا مGGن الجهGGة

المتعهندة.

صGGGة للنظGGGر فGGGي المسGGGائل المتعلقGGGة بنزاعاتGGGالمجلس الجهGGGوي - حضGGGور الجتماعاتالمخصن
بنابلوبدراسGGة الملفGGات الGGتي وقGGع تكليفهبهGGا قصGGد إبGGداء رأيGGه فيهGGا أو إحاطGGة المجلGGس الجهGGوي

فيها .

ولهذا الغرض، يتولى المجلس الجهوي بنابل دعوته كتابيا سGGواءعن طريGGق الفGGاكس أو البريGGد
اللكتروني لحضورهذه الجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حينز زمني معقول.

-  تمكين المجلس الجهوي بنابلمقابل وصل تسلم، من مشروع العريضة قبGGل إمضGGائها حGGتى
في أجل أقصاه أربعةالمجلس الجهوي بملحظات حولها يبدي رأيه فيها. وفي صورة عدم إبداء

أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواهGGا وإذن للمحGGامي
بمواصلة الجراءات التي يقتضيها القانون.

-تمكين المجلس الجهوي بنابGل مGGن شGهادة فGي خلص معGاليم الضGGمان الجتمGGاعي وخلص
معاليم انخراطه في صندوق التGGامين ومGGا يفيGGد قيGGامه بتGGأمين مسGGؤوليتهالمدنية وذلGGك وجوبGGا قبGGل

خلص التعاب.

:مدة  التفاقية: 7  الفصل  

ة  التفاقيGGGGGGGة  بثلثGGGGGGGة  سGGGGGGGنوات  تبGGGGGGGدأ  مGGGGGGGن ............... وتنتهGGGGGGGي تضGGGGGGGبط  مGGGGGGGدن
في ......................

وفي صورة وجGود قضGايا جاريGGة فGGي هGGذا التاريGGخ الخيGر ولGGم يتGGم تعييGGن محGGامي أو شGGركة
مهنيGGة للمحامGGاة مGGن قبGGل اللجنGGة المختصGGة للمتابعGGة والمراقبGGة المحدثGGة بالهينGGة العليGGا للطلGGب
العمومي فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنية وذلك إلى حيGGن انتهGGاء طورهGGا

الجاريدون سواهو تمكين المجلس الجهوي بنابلمن نص الحكم الصادر فيها.

د  بتركيبة  الفريق  المتدخل8  الفصل    : :  التقيل

يلتزم صGGاحبالعقد بتGGوفير الفريGGق الGGذي رشنGGحه فGGي المشGGاركة فGGي طلGGب العGGروض مGGن حيGGث
العGGدد والمسGGتوى العلمGGي والتجربGGة المهنيGGة دون سGGواه إل أننGGه وفGGي صGGورة تغييGGر التركيبGGة فGGي
الثنGGاء، فيجGGب علGGى المحGGامي إعلم المجلGGس الجهGGوي بنابGGل بGGذلك كتابيGGا وتغييGGر المحGGامي(ن)
ة بمن له  (م) نفسالمؤهلت العملية والمهنيGGة ونفGGس التجربــGGة مــGGن حيGGث المتخلي(ن)عن المهمن
عدد السنواتعلى أن يحظى ذلك،مسبقا، بموافقة المجلGGس الجهGGوي بنابGGل كتابيGGا علGGى هGGذا التغييGGر
ة للمتابعGGة GGة المختصنGGى اللجنGGبقا علGGه مسGGم عرضGGن يتGGن الطرفيGGالغرض بيGGق فيGGاء ملحGGوإمض
ر توفير مترشح والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي وفي خلفذلك، وفي صورة تعذن
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جديGGد يسGGتجيب لمقتضGGيات كGGراس الشGGروط الGGذي تGGم علGGى أساسGGه اختيGGار المتعاقGGد مGGع المجلGGس
الجهوي بنابل أوفي صورة عدم موافقة الهيكل المعنـGGي علGGى المترشنGGح المقGGترح، فلGGه حGGق فسGGخ
عقد الصفقة بعد إصGGدار تنGGبيه فGي الغGرض للمتعاقGد معGGه عGGن طريGGق عGدل تنفيGذ وإمهGGاله بأجGل

) يوما إن لم يقع علىإثره تدارك النقصأوإصلح الخللمقارنة مع15إضافي أقصاه خمس عشرة(
العرض المقدم من قبله.

فسح التفاقية: 9  الفصل  

، تفسGGخ هGGذه التفاقيGGة، آليGGا فGGي الحGGالت8مGGع مراعGGاة مقتضGGيات الفقGGرة الخيGGرة والفصGGل 
التالية:

ة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعله. - انتهاء مدن

- وفاة المحامي أو حل الشركة المهنيةللمحاماة أو الحالة على عدم المباشرة.

- عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية وفي هGGذه الصGGورة يGGوجه لGGه المجلGGس الجهGGوي
بنابلتنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلGGى القيGام بالتزامGGاته فGGي أجGل محGدد ل
يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه وبانقضاء هGذا الجGل، يمكGن للمجلGGس الجهGوي
بنابGGل فسGGخ العقGGد دون أي إجGGراء آخGGر أو تكليGGف مGGن يتGGولى إنجGGازه حسGGب الجGGراء الGGذي يGGراه

ملئما.

إذا ثبGGت لGGدى المجلGGس الجهGGوي بنابGGل إخلل صGGاحب العقGGد بGGالتزامه وإهGGدار حGGق المجلGGس
الجهوي في التقاضي أو ثبGGت قيGGامه مباشGGرة أو بواسGGطة الغيGGر بتقGGديم وعGGود أو عطايGGا أو هGGدايا

قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه.

 في أجل أقصاه خمسة عشGGرة يومGا مGن طلبهGGابحوزتهويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي 
كتابيا من قبل المجلس الجهوي بنابل.

مبدأ العمل المنجز :10  الفصل 

في صورة قرار المجلس الجهوي بنابل تغيير صاحب العقد دون وجود م44بررات

قانونيةة او واقعيةة ثابتة لذلك, في قضيةة لزالت جارية , ففي هذه الحالة , تص44رف
لهوجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه التفاقيGGة وذلGGك عملباحكGGام

 والمتعلGGق بتنظيGGم2011 أوت20 المGGؤرخ فGGي2011 لسGGنة 79 مGGن المرسGGوم عGGدد 40الفصل
مهنة المحاماة.

فضل النزاعات المتعلقةبهذه التفاقية:11      الفصل

ل وجوبGGا، المساعيالصGGلحية ولهGGذا Gة، تبجنGGذه التفاقيGGام هGGل أحكGGفي حالة نشوب خلف في تأوي
)مGGن المGGر عGدد7الغرض يتولى المجلGGس الجهGGوي بنابلمكاتبGGة اللجنGGة المحدثGGة بمقتضGGى الفصGGل(

خ فGGي 2014 لسGGنة 764  المتعلGGق بضGGبط شGGروط وإجGGراءات تكليGGف2014 جGGانفي24 مGGؤرن
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المحGGGامين بنيابGGGة الهياكGGGل العموميGGGة لGGGدى المحGGGاكم والهينGGGات القضGGGائية والداريGGGة والعسGGGكرية
والتعديلية والتحكيمية.

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخلف وديGGا فيمكGGن للطGGرف الحGGرص مواصGGلة الجGGراءات
ة. القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقهلدى المحكمة المختصن

:مصاريف  التسجيل: 12  الفصل  

تحمل مصاريف التسجيل على صاحب العقد

 :صحة العقد13  الفصل 

ل يكونهذا العقد صحيحا إل بعد إمضائه من قبل صاحب العقد والسيدة والية نابل رئيسة النيابة
الخصوصية للمجلGGس الجهGوي بعGد أخGذ الGGرأي بالموافقGة مGن طGGرف اللجنGة المختصGGة علGى تقريGر

فرز العروض.

محل  المخابرة:14  الفصل  

عين كل طرف محل مخابرته فيعنGGوانه المGGذكور أعله. غيGر أننGGه يمكGGن لحGد الطرفيGGن تغييGGر ذلGك
بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع العلم بGGالبلوغ للطGGرف الخGGر أو كGGذلك عGGن طريGGق إعلم

بواسطة عدل التنفيذ ويتم على إثر ذلك إجراء ملحق لهذا العقد 

ر بـــ ...............في ...................... حرل

المضاءات 

ع  المحامينالمجلس الجهوي بنابل                                   شركة  المحاماة / المحامي/ تجمل
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