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 الجمهورية التونسية      
 شؤون المحلية والبيئةوزارة ال

 المجلس الجهوية لوالية نابل 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة
 طلب العروض عموضو : 1الفصل  

من بين  ينمباشر أو مجمع محامين ينمحامموضوع طلب العروض في اختيار يتمثل 

 والقيام بجميع جلس الجهوي بنابللمالنيابة  ،أو شركات محامين مين بجدول المحامينس  المر
واإلدارية  والتحكيمية يةئلقضا اتئر الهيئوالدفاع عنه لدى المحاكم وسا اإلجراءات القانونية في حقه

إلدارية ا راءاتة وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجي  والتعديل

ة الخاصة الشروط اإلداريكراس  نويبي  ية والتحكيم ئية والجزائة والجباكرية والتجاري  سوالمدنية والع
  .المحمولة على الطرفين المتعاقدينبدقة الحقوق وااللتزامات 

 كة رلمشاشروط ا : 2صل فال
 :العروض يمكن المشاركة في طلب 

 التعقيبو اإلستئناف بجدول المحامين لدى لمرسمينا لمحامينا-1 

   المهنية للمحاماة لشركات ا-2
ي ى قرار تأديبضوا لاليقاف عن المباشرة بمقتضر  الذين تعمشاركة المحامين ال تجوز و -

ي ة خالل الثالث سنوات التص  ه من قبل المحكمة المختؤإلغا مفاذ العاجل ما لم يتبالنى ـبات أو محل
 (1) لقبول العروض سبقت التاريخ األقصى

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها  -

قة العمل أو تلك التي تنشر بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعال بالتشريع والتراتيب الجاري بها
حد أعضاء هياكل التسيير أو المداولة أو تلك بالهيكل العمومي أو اي ورنيس المباشرة بين المحام

ا تعمل لديهة جه د  دعوى ض يالمهنية للمحامين قبل أ التي يكون فيها لمحامي أو أعضاء الشركة
  من مرسوم المحاماة 32ر على معنى الفصل خاو اي مانع ا

ساتذة الجامعيين المباشرين المتقاعدين واأل ردة من القضاةالواوالتقبل العروض  -
 المحاماة   على الرغم من ترسيمهم بجدولالمتقاعدين أو

 كيفية  المشاركة   : 3الفصل  

 : المشاركة في طلب العروض ينالمباشر نيمكن للمحامي

  منفردا -
 (2)إطار اتفاقية الشراكة في مجمع محامين  -

ة للمحاماة -  وفقا للتشريع الجاري به العمل او ضمن شركة مهني 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ة للمحامين ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي إ (1) ة القانوني  نما إون التثبت من الوضعي 

ة لمراقبة  متابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب ويندرج ضمن صالحيات الل جنة المختص 

ة   عند االقتضاء هوي المختصو رئيس الفرع الجأالعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطني 

 تفاقية تفاهم بين محاميين اواكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركةايقصد بتلك االتفاقية  (2)
ولياتهم ؤووضع جميع امكانياتهم المهنية السداء لخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مس

ر مؤشق العروض والصفقة وتكون االتفاقية ئاالمضاء على وثابوحقوقهم بدقة ومن هو مكلف 
 لمحامين  لالوطنية عليها من الهيئة 
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  ض الى حصص:العروتوزيع طلب  : 4صل  فال

 :قسطين حسب التالي من ن طلب العروضو  يتك

ه الى المحامين :ّولالقسط األ ة المرسمين لدى االستئناف الذيو الشركات ا موج  ن تجاوزت مد 
  طلب العروض.تاريخ صدور م خمس سنوات من ــترسيمه

طلب  رتاريخ صدومن موجه إلى المحامين أو الشركات المرسمين لدى التعقيب  :القسط الثاني
يري حجمها المالي التقد القسط القضايا بمختلف أنواعها التي اليتجاوز مبلغ كلمل شوي العروض

ة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة ئالعمومي ما قدره ماد من قبل الهيكل د  المح

ة ملكامل   التكليف د 
  
  ض:العروسحب ملف طلب  : 5صل  فال

 

العمومية  الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات يتولى المترشح تحميل كراس

www.marchespublics.gov.tn) ) بعد أن يتولى  المجلس الجهوي بنابلأو بموقع واب
لموجودة للغرض على الموقع المذكور وباإلضافة إلى ذلك، فإنه ااإلستمارة اإللكتوونية  رتعمي

ه بشارع الحبيب بورقيبة بنابل  المجلسيمكن سحب كراس الشروط مباشرة من  الجهوي الكائن مقر 
 .مقابل ( بدون)دائرة المجلس الجهوي

 

  ض: صلوحية العرو6صل فال
  

ن مابتداءا  (يوما 61)رد تقديمها لمدة ستين يوما المشاركون ملزمين بعروضهم بمج  يصبح 
 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض  

 

  ضالعروالحق ملف طلب يحات ومض.التو : 7صل فال
 

أيام من تاريخ نشر  (7)أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة  كيمكن لكل مشار
 وض رالع ن عن طلبعالاإل

 المالحظاتإلجابات والتوضيحات المتصلة ان م  د ملحق لملف طلب العروض يتضإعدا مويت
 ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز شحونرفسارات التي يطلبها المتواإلست

للمحامي  كترونيأيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإلل (11)عشرة 
يها اس الشروط المشار إلرستمارة اإللكترونية لسحب كن في اإليأو للشركة المهنية للمحاماة المبي

 2114جانفي   24خ في ؤر  الم 2114لسنة  764ر عدد ــــمن األم 4 بالفقرة الثانية من الفصل
ات ئلدى المحاكم والهيياكل العمومية المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة اله

ب كما يجوز عند االقتضاء، تعميم ملف طل، ية والتعديلية والتحكيمية رواإلدارية والعسك يةئاضقال

وي مجلس الجهلا تولىوي هذا . العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحين
لف طلب توضيح م قصد مزيد حبوا كراس الشروطسة إلى المترشحين الذين ي  توجيه معطيات تكميل

   جل تقديم العروضقبل إنتهاء أ( 11)أيام العروض في أجل أدناه عشرة 
 

 .   مانات  الماليةض.ال :8الفصل  
  

 ات العمومية  لصفقاتنظيم تراتيب تقتضيها لمشاركون من تقديم الضمانات المالية التي ايعفى 
 

   ةيّ نوالمهة المدنية يّ المسؤول نعقد تأمين ع : 9الفصل 
 

ية، المدنية والمهنولية ؤلب العروض تقديم شهادة في تأمين المسطيتعين على كل مشارك في 
 .خر أجل لتقديم العروضلمفعول في تاريخ آاسارية 
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الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى  )ة( كما يجب على المحامي أو شركة  المحاماة صاحب
د بها ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع عه بآخر قضية متلق عم بالحكم المتالإلعاحين 

 ويصبح )ة(شركة المحاماة المعني د بها المحامي أوه بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضية تع
 عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها

المجلس الجهوي  قبلوإذا تم إعالم شركة التأمين المعنية من )ة(حاماة المعنىالمحامي أو شركة الم
م نة الوصول مع اإلعالوانقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معللة ومضم قبلبنابل 

ية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأن المحامي أو شركة المحاماة بابالبلوغ أو

ي لى إنقضاء عقد التأمين. وفإيتم االعتراض   لتعاقدية (ها)بالتزاماته (لم تف)لم يف )ة( المعني
 المجلس الجهوي بنابليسلمها  بشهادة في الغرض إالهذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا 

 ضروالع يمطريقة تقد :11الفصل 
 

ا هتإلدارية وجميع مؤيدااق ئلعرض الفني والوثاان م  يضيتم تقديم العروض على مرحلة واحدة  

يدرجان في ظرف ثالث اس فى ظرفين منفصلين ومختومين را الكهذمن  (11)ل صينة بالفلمب  ا
بتكليف متعلق  2121 لسنة 17 ب عروض عددطلتح فال ي "كتب عليه عبارة يو متخخارجي ي

 " المجلس الجهوي بنابل.محام إلنابة 

ق يرطن عات ؤيدميع المجالفنية والوثاثق اإلدارية و توجه الظروف المحتوية على العروض

 تابعبط اللضالوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب البريد مضمون ا
 نمعي  لاضبط ب المكتعند تسل مها في  فول الظرج  ستل إيداع صمقابل وللمجلس الجهوي بنابل 

السجل الخاص بالصفقات العمومي ة حسب ترتيب وصولها ي فل ج  ستوفي مرحلة ثانية  م  ث ضللغر
 :ليا  آيقصى ، موعد فتحهاويجب ان تبقى مختومة الى 

 كل عرض ورد بعد اآلجال  -

 .عرض لم يكن مغلقا ومختوما لك -
  :بعد التثبتكما يقصى  

شروط ولم يتم لاس ارشارك على بنود كمظات أدخلها الفييرات أو تحغن تم  ضتكل عرض  *
 رفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي  

ين لذارة وال يمكن للمشاركين و  ة أو وثانق مزئن تصريحات أو معلومات خاطم  كل عرض تض *
 .بب من األسباب المطالبة بتعويضستم إقصاء عروضهم ألي 

 راسكقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة ا بالحبر بما في ذلك وثيهر العروض بكاملر  يجب أن تح 
 لمطلوبة اويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط  الشروط

  

 نة  للعرض  وّ المك ئقالوثا :11الفصل 
 

المتعلق  2114مارس  13في المؤرخ  1139/2114من األمر  56عمال بأحكام الفصل 
 بتنظيم الصفقات العمومية فإن العرض يجب أن يحتوي على الوثائق التالية: 

 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة 
 

 الوثائق اإلدارية

ختم وإمضاء المشارك على كل  --- كراس الشروط 
صفحة وإمضاؤه في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ 

يتضمن وجوبا  1اتفاقية شراكة 
بندا يحدد صراحة عضو المجمع 

مضاء وختم كافة أعضاء ا ---
المجمع في آخر الوثيقة مع بيان 
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المعين كرئيس أو مفوض لتمثيل 
المجمع ) في حالة التنصيص 
على إمكانية المشاركة في إطار 

 (الشراكة 

 التاريخ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  وثيقة التعهد
(1) 

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

رشادات عامة حول بطاقة إ
 المشارك

نموذج المدرج طبقا لأل
 (2عدد ) ــــقبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

صالحة نسخة مطابقة لألصل   شهادة في الوضعية الجبائية 
 يوم الفتح

--- 

في نظام للضمان شهادة إنخراط 
  اإلجتماعي

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة 

--- 

شهادة مهنية في ترسيم بجدول 
قرار ترسيم الشركة  المحامين أو

 المهنية للمحاماة بجدول المحامين 

نسخة مطابقة لألصل منها أو 
من قرار ترسيم الشركة المهنية 

 للمحاماة 

إمضاء العميد أو الكاتب العام 
للهيئة أو رئيس الفرع الجهوي 
دون سواهم وختمه مع بيان 

 التاريخ 
 --- ال تعتمد النسخ المصورة منه  نظير من السجل التجاري 

شهادة اإلنخراط بالصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي 

 واألعوان(للمعاونين  )بالنسبة

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة 

إمضاء الرئيس المدير العام 
للصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي أو من الشخص 
المفوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ

عقد التأمين عن المسؤولية 
 المدنية والمهنية 

إمضاء الرئيس المدير العام  نسخة مطابقة لألصل من العقد
لشركة التأمين أو من الشخص 
المفوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ
تصريح على الشرف يلتزم 
بموجبه المشارك أو بواسطة 
الغير بتقديم وعود أو عطايا أو 
هدايا قصد التأثير في مختلف 
إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

 المهمة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

تصريح على الشرف يقدمه 
المشارك بأنه لم يكن عونا 

المجلس الجهوي عموميا لدى 
و مضت عن لوالية نابل أ

إنقطاعه عن العمل به مدة خمس 
 .سنوات على األقل

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4) عدد قــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

وفي خالف ذلك يجب تقديم 
ترخيص أو نسخة مطابقة لالصل 
منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم 
)حسب الحالة( طبقا للتراتيب 
الجاري بها العمل وخاصة منها 
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من األمر عدد  5أحكام الفصل 
المؤرخ في  1998لسنة  1875

المتعلق  1998سبتمبر  28
بإسناد الموظفين العموميين 

اص ترخيصا لممارسة نشاط خ
 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم 

تصريح على الشرف بعدم 
الوجود في إحدى الحاالت 
اإلقصائية المنصوص عليها 

 من كراس الشروط  4بالفصل 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ 

 
 (العروضالوثائق التي يتم إعتمادها في فرز العرض الفني )

تصريح على الشرف بصحة 
البيانات والمراجع العامة و/أو 
 الخصوصية المضمنة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6ق عدد )ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ 

 قائمة إسمية في: 
 أوالمحامين المحامي )منفرد(

و أ المباشرين )في صورة تجمع(
 اعضاء الشركة المهنية للمحاماة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 7ق عدد )ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ

 

التزام لكل محام مشارك )منفرد 
أو في إطار مجمع أو شركة مهنية 

 المجلس الجهويللمحاماة بنيابة 
والقيام بجميع اإلجراءات القانونية 

 المحاكملدى  في حقه والدفاع عنه
وسائر الهيئات القضائية 
 والتحكيمية واإلدارية والتعديلية

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع  -
 بيان التاريخ

التعريف بإمضاء كل محام  -
مشارك على أن يكون تاريخ 
التعريف باإلمضاء وجوبا بعد 
 صدور إعالن طلب العروض

قائمة المراجع المبينة للتجربة 
العامة للمحامي المباشر أو 
المحامين المنتمين للشركة المهنية 
للمحاماة خالل الخمس سنوات 

 األخيرة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ

 

قائمة في الدورات التكوينية 
المتخصصة التي تابعها المحامي 
المباشر أو المحامين المباشرين 
)في حالة مجمع( أو للمحامين 
المنتمين للشركة المهنية للمحاماة 
 خالل الخمس السنوات األخيرة  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (11ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 
يقدم المحامي المترشح نسخة 
مطابقة لألصل من شهادة 

 المشاركة في الدورة المعنية 

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

 للشركة المهنية للمحاماة 

المدرج  طبقا لألنموذج
 (11ق عدد )ـــــبالملح

إمضاء صاحب السيرة الذاتية 
وإمضاء صاحب العرض )في 
حالة الشركة المهنية للمحاماة ( 

 مع بيان التاريخ 
جدول التعهدات في القضايا 
موضموع اإلنابات الجارية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12ق عدد )ــــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ
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والتي ال تزال منشورة لدى 
المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 ية تعديلوالتحكيمية واإلدارية وال

 

مشروع عقد النيابة المبرم بين 
المحامي المباشر أو المجمع 
المحامين المباشرين أو الشركة 
المهنية للمحاماة من جهة 

ن م والمجلس الجهوي لوالية نابل
 جهة ثانية 

المدرج طبقا لألنموذج 
 (13ق عدد )ــــبالملح

إمضاء صاحب العرض )محام 
منفرد أو رئيس مجمع أو وكيل 

( وختمه شركة مهنية للمحاماة
في أخر الوثيقة مع بيان بين 

 التاريخ 

 

عليها صلب المنصوص وبقية المالحق  ()وثيقة التعهد 1يعتبرعدم تقديم الملحق رقم  حظةالم

لهيكل ويجوز لالعرض باب إقصاء سببا من أسالفني والتي تندرج ضمن تقييم العرض  العرض
بيانات مال استكلمساواة بين المشاركين أن يطلب عند االقتضاء كتابيا امبدأ  العمومي بشرط احترام

 واها ير في محتغيدي ذلك إلى تؤتتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يت وتوضيحات ومستندا
  

 فتح العروض 12: الفصل 

س ينها بمقرر من رنييض يتم تعتحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العرو

وثانق لاللجنة لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على اهذه تجتمع  المجلس الجهوي بنابل
دين د  حمكان المتاريخ واللقد في اعوتية نعلتكون جلسة فتح العروض  اإلدارية والعروض الفنية

 بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة  

 ما سبب من األسباب ك ل في سير أعمال اللجنة أليخ  شاركين بالتدمسمح للحاضرين الي ال

لال يخ  تعديل عروضهم أو إدخال أي إضافات عليها تمكينهم من لهم طلب  و 

مة والمختومة ومحكالعروض  بولقلدة دالمح في اآلجال القانونية الواردةال تفتح إأل العروض *  

 الغلق
 الغيا  ييرات وإال أعتبر هذا العرض غتألي عارض أن يدخل على عرضه أية يمكن ال *  

الخارجى تح الظرف بفتيبى لتاريخ الورود وذلك الترة الفتح طبقا للتسلسل ي  عمليتم الشروع فى   -
 المطلوبة ق اإلدارية ئالوثات من وجود كل بوالتث للعرض

  ق المطلوبة ئي واالقتصار على التصريح بوجود الوثانعلى العرض الفلمحتوي االظرف فتح   - 

 نةي للمشارك يمكن، عند االقتضاء، للجنالفض العروباستثناء الوثانق التي تدخل في تقييم 
 إتمام ق المطلوبة إلىئبفتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثاة صخاال

 طريق البريدأيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن  17يتجاوز ملفاتهم فى أجل ال 
 عروضهم   حتى ال تقصى المجلس الجهوي بنابلباشرة بمكتب ضبط مالسريع أو بإيداعها 

 :اليـالت وانـلعنبا رونيـتلكبريد االالق عن طريق ئكن ارسال هذه الوثايم
gouvernerat.nabeul@yahoo.fr    على ان  تودع  األصول،  الحقا،  بمكتب  لضبط

  .تاريخ اإلرسال  االلكتروني  إعتماد عن طريق البريد السريع ويعتمد في هذه الحالة إرسالهااو 
 
 قةفالصن في ل  المشاركيبق  نالترشحات  م في تقديم عوجالر صيغال  وجط آضب :13صل فال
 

سليم،  ، مقابل وصل  تيعروض أن يسحبه بطلب كتابالحه في طلب شم ترد  لمحامي الذي قليمكن 

ريق  البريد  مع  اإلعالم  بالبلوغ  فى  أجل  أقصاه  طأو  عن   المجلس الجهوي م مباشرة إلىد  يق
المجلس يوما من  تاريخ  آخر أجل  لقبول  العروض المعلن عليه من  قبل ( 15)خمسة عشرة  
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خذ بعين االعتبار ؤاالنسحاب وبانقضاء هذا  األجل، ت وذلك  دون الحاجة إلى  تبرير هذاالجهوي 
ه  ال  يمكن  سحب  ذلك  العرض  نعروضهم  في  أعمال  التقييم،  ويبقوا ملزمين  بها  غير  أ

نى  مع ة  علىصح  للجنة  المختشمه  المتردبعد  انقضاء  األجل المذكور  إال  بمطلب  معلل  يق
بهدف الموافقة عليه وفي  صورة  تراجع  المحامي  2114نة سل  764 رمن األم( 7)الفصل  السابع

أو شركة  المحاماة  أو  المحامون  المنضوون  في  اتفاق  شراكة دون  إجازة  من  اللجنة وبعد  
 ةد  مالهياكل  العمومية  ل  لإتمام  عملية  الفتح،  يحرم  من المشاركة في الصفقات  التي  تنظمها  ك

ي  د  لذلك  فد  سب  الحالة،  من  تاريخ  تراجعه  الكتابي  بعد  األجل  المحتحتسب ح (12)سنتين 

ي  ئمن  طرفه  على إعالمه  بقبوله  النها  د  الفقرة  األولى  من  هذا  الفصل أو من  تاريخ عدم  الر
 أيام عمل   (11)ة  تجاوزت  عشرة د  لم  د  الذي  بقي  دون  ر

 

 يم العروض تقي 14 صلفال
 

اس، تتولى رمن هذا الك( 11)ة المشار إليها بالفصل ص  العروض من قبل اللجنة الخا بعد فتح

 فصل الهذا بالمنهجيات المدرجة  العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدىتقييم  هذه اللجنة كذلك
 

 .  منهجية تقييم العروض.  1.14

أو  الشركة  المهنية  للمحامين  باالعتماد،    نيتم  تقييم  العروض  وترتيبها  الختيار  المحامي
 :س  التالية  يحصريا، على المقاي

 العدد االقصى معايير الفرز ع/ر

 نقطة 51                       المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحامين 11

 نقطة 21                                                                       الت العلمية للمحامي  ؤهالم 12
ل قبحاماة من محامى أو شركة المام الموكولة للالمهحجم  13

 العمومية وعددها ياكلهال
 نقطة 31

 نقطة 111 المجموع العام 

  :قصى وجوباتو

 الفني  ن إحدى الوثانق المعتمدة للتقييم متتض العروض التي لم ـ

 ةترف ة في الصفقة بعد انقضاءاركشللمق اإلدارية المطلوبة ئالوثانقصها تالعروض الي  -
 الكراس  ذا همن  12فى الفصل  مهال والمحددةاإل

 رة  و  أنها مز ثبت قئة أو وثائو معلومات خاطأصريحا تن م  كل عرض تض  -

لصفقة ا سر  من  عرض واحد  في نفثم  أكيأحد  المشاركن  فيها  تقديتولى العروض التي    -

حاتهم شاستبعادهم ورفض تر فانة يأديبتوبات أنهم عقشوص  المحامين الذين صدرت في  وبخص

خ ؤر  م 2114لسنه   764ابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد تبة والمقبل لجنه المراقال يتم إال  من  
 ف المحامين بنيابة الهياكل العموميةيبضبط شروط وإجراءات تكليتعلق  2114جانفي  24في 

في  ةت بدق  بثمية ، بعد التيلية والتحكيعدتوال ية واالداريه والعسكريةئات القضائلدى المحاكم والهي
الفرع  سيئطنية  للمحامين أو كذلك مع رة الوئمع من له النظر في الهي قنسيتبال هم المهنيهتايوضع

ة ـــلسن 764دد ـــــمن األمر ع15ات الفصل ــــا لمقتضيـــطبيقتند االقضاء ع صالجهوي المخت
    2114 يــانفج 24ي ــخ فؤر  م 2114

 اد  عدإسناد األ:  2.14
 نقطة( 51) يرةخوات األنالخمسة سل الء الشركة المهنية للمحامين خأ_ المراجع العامة للمحامي أو ألعضا

  :كيفية إسناد األعداد -1
لتى أسداها المحامى أو أعضاء  شركة  المحاماة اند أعداد المراجع  بحسب عدد اإلنابات ست     
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إلى تاريخ  تقديم  2113ة بين غرة جانفي د  األخيرة أي من الفترة الممتسنوات  سالخمخالل 
 تحتسب ة محامين أو شركات المحاماةد  ن عع  بيم  صورة  تقديم عرض في إطار مجفي  العروض

ألقصى المشار إليه في ا ع مع  وجوب  التقيد  بالسقف العدديم  المجء المراجع لمختلف  أعضا
ة ني  ح بها، فيتم اعتماد نسخ من عر  المسند بعنوان المراجع المصالجدول وبهدف  احتساب العدد 

كل بشية حجب أسماء األطراف وتقديمها بغاح ش  بعد معالجتها من قبل المتر من نصوص األحكام
 األشخاص المذكورين  بهذه األحكام  والمراجع   يحول دون إمكانية التعرف على

 
 ا

عدد اإلنابات 
 لدى المحاكم

 51و 41مابين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 61و 51مابين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 71و 61مابين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81و 71مابين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

العدد المسند 
بعنوان 
المراجع 

 العامة

11 21 31 41 51 

 : صيغ تقديم العينات من المؤيدات – 2

ةصبرف الشح على يصرتح للش  رتضاء الممإلبعا ت ي ة صوصخال بةجرتبال قةعلتالم تانايالب ح 
 تادؤيبالمد عرضه ييأتح المعني إلى ش  رتالمأولى،  ةمرحلدعى، في يال  (6عدد  قالملح) م ةوالعا

في  رك  اشح  المشرتراه  الميف  حسبما  يكلتل  الئسارأو    تاإلنابا  ي نةمد  عتعت، ح  بهار  المص
نجاز  إتثبت  ةقثيم  كل  ويدتق  ةالمحاما  ةركشولى المحامي  أو يت ةعام ةفصطلب  العروض  وب

 الكشرفضها    م  تي  تا  اليالقضا  ةجربتساب  التدخل  ضمن  احيوال   ةالعمل  موضوع  اإلناب
حفظ  ت  قةها  بطربتعيوحسب  طب  تنها  حسب  السنوايخزتن  المحامي  مدعو  إلى  جمعها  وكويو

ة والسر   تايالمعط  يةحما أو  كذلك  في    يةزريأو  ل  ةراص  ممغنطقلمهني  في  أا الشخصي 
م  مع  ئالتت  تغاللها  طبق  مواصفاتالس ي ةها  الضمانان  الفنفيراعى  ت  ي ةرونتل  حفظ  إلكئوسا

 لالمجلس الجهوي بنابلمصالح مها  عند  الطلب  يقدتوذلك  ل فى  المجال  لةعمتالمس  تزايجهتال

ةالفن تالمواصفا  قطب ن ان شحيرتللم ةارشجب  اإليو، وط شرللغرض فى كراس  ال ي نةالمب  ي 

ة ا ةالفن يةب  العروض  من  الناحتيرتم  وييقتلعملي    :حو  التالي نالم  على  تت  ي 

في التصاريح  ة نروض على أساس المعطيات المبيييم وترتيب العقتتولى لجنة الفتح والفرز ت* 
حين وبقية المالحق المنصوص عليها  بملف  شتية الممضاة من قبل المترلذايرة اس  رف والش  على ال

 اس  الشروط رالمعلنة  بك  سوالمقايي روض وطبقا للمعاييرطلب الع
  ةصه  الملفات  إلى  اللجنة  المختيقوم  الهيكل  بعد  االنتهاء  من  هذه  األعمال  بتوجي*

ا  ــــا  طبقـــة  عليهــمزة  الالـــعمومي  إلجراء  المراقبة  العليا للطلب  الئللمراقبة  والمتابعة  بالهي
مارس   13رخ في  ؤر  الم  2114ة  ــــــــلسن  1139دد ــــن  األمر  عـــم11ام  الفصل  ـــألحك

المضمنة  بالتصاريح  أو    اتيدؤل  اللجنة  المذكورة  طلب  الموإذا  ما  اقتضت  أعما  2114

هذا    ن  مية  والمهنية  ء  فإلعلت  اؤهالالتصريح  به  بخصوص  الم  يدات إضافية  حول  ما  تمؤم
 المجلس الجهوي بنابله  إلى  المحامين المعنيين  من  قبل ج  الطلب  يو
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 نقطة(:62)ة للمحامي الت العلميّ ؤهب . الم

ى الخبرة ناد إلوباالست العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابةإلى تحديد  يهدف هذا المقياس

 هالت العلمية للمترشحؤالم زة في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلىيالمتم
  :التاليحية أخرى، وذلك حسب التصنيف نامن 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب    -

  االستننافامون المباشرون لدى المح  -

  أعضاء شركة المحاماة  -

 المترشح التنصيص على أعضاء الفريق المقترح من المتعاقدين على ولهذا الغرض، يجب
وعدد الدورات  بحسبعليها المحامي تسند األعداد ل ص  تح ى الشهادات العلمية التيإل إضافة

  :التالي النحو على فيها التكوينية التي تلقاها أو شارك

 في ةصص  متخ ابع بنجاح دورة تكوينيةت محام شارك فعليا أو للك نقاط 15 بصفة آليةتسند  -

 ق معة الوطنية بالتنسيئالهي مهاتنظ تكمال الخبرة المهنية التيسإل رالمستم إطار دورات التكوين
 (11) عشرة ف النقاط بهذا العنوانقس عهد االعلى للمحامين ويبلغالم

أنشطة  كل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في إطارعن  (11)تسند نقطة واحدة   -
 (10) 1 الهياكل الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة

 
 نقطة ( : 02حجم المهام الموكلة للمحامي أو شركات المحاماة من قبل الهياكل العمومية ) عددها  –ج 

للمترشحين المتفرغين لذلك يقدم ما يكون المحامي  يهدف هذا المعيار إلى إعطاء اكثر فرص

المترشح متفرغا للمهمة يقدم ما يرفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على 

 النحو التالي :

ي ي فئدة هيكل عمومي في الطور االبتدائة جارية لفاقضي   ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك -

 نقاط  11ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز ش  تاريخ تقديم التر

ي ناف فئتسدة هيكل عمومي في طور االئقضية جارية لفا ليتم حذف نصف نقطة عن ك  -

 نقاط  11ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوزشتاريخ تقديم التر

محكمة دة هيكل عمومي أو خاص لدى ئقضية جارية لفا ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك  -
 نقاط  11ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز ش  التعقيب في تاريخ تقديم التر

 

   امي أو شركة محاماةتعيين  المح :15لفصل ا
 

حين شارالمترال حول معاييراختيص  تقريرا مفالمجلس الجهوي بنابل لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى  د  تع

ء بعض باب إقصاسحين وأشح فيه كيفية ترتيب المترض  ذلك توج أعمال التقييم على ضوء ئونتا
لمتابعة ة لص  نة المختجوجوبا هذا التقرير إلى الل المجلس الجهوي بنابله ج  ويو العروض إن حصل ذلك

لسنـــــــة  764 دمن األمر عد 7ة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصلئاقبة المحدثة بالهيروالم
من  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  2114جانفي  24ي ـــــــــخ فؤر  والم 2114

ة نجه الل  ج  مال توعاء من هذه األهتند االبععند  االقتضاء و ة  النظر  فيهاداألمر السالف الذكر وإعا
  المجلس الجهوي للتنفيذ .مذكورة قرارها إلى لا

 

( عندما يتعل ق االمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومي ة يؤخذ باالضافة الى ذلك بعين 1) 
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكويني ة قام بها محامي في إطار انشطة الهياكل الدولي ة للمحامين مدى 

امامها القضي ة او الل غة المتفق عليها في العقد او عند االقتضاء الل غة إلمام المحامي المترش ح بلغة المحكمة المنشورة 
إلثبات المشاركة في هذه الدورات يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لالصل من شهادة المشاركة في االنقليزي ة 

 الدورة المعنية .
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  ع في المهّمة:روشوال  داءالعقض.  إم16صل  فال
 

وان في العن المجلس الجهوي بنابليتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تم اختيارها من قبل 
 هذابية طبق النموذج المصاحب لرة العغويجب عليه إمضاء العقد المحرر بالل،  ده بوثيقة التع نالمبي  

 ( 20) ملحق عدد 

أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ كل ه، يتم إعالم المحامي ئوعلى إثر المصادقة على العقد وإمضا
في صورة نكول المحامي  هنة بمجرد تسلم اإلذن بذلك إال أم  ق المهالاإلجراءات الضرورية لضمان إنط

 ل  نابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي تنظمها كاليا لئأو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نها
ي ئمن طرفه على إعالمه بقبوله النها ردسب من تاريخ عدم التحت( 12)نتين سة  د  الهياكل العمومية لم

و يمكن كذلك االخذ بعين االعتبار إضافة الى  أيام عمل( 11)ة تجاوزت عشرة د  لم رد  الذي بقى دون 
ة لمكاتب محاماة من عدمه. ة دولي     هذه المقاييس انضواء المحامي او شركة المحاماة في شبكة مهني 

 

  الوثائق المكونة للصفقة :.  17صل  فال
 

 :ون وثائق الصفقة حسب األولوية منتتك

 اإللتزام  -1
 عقد النيابة مع المجلس الجهوي لوالية نابل   -2

 كراس الشروط اإلدارية -3
 

 

  تسجيل الصفقة :.  18صل  فال
 

 :نظائر 3ق الصفقة اآلتي ذكرهم في يتحمل صاحب الصفقة جميع مصاريف تسجيل وثائ
 اإللتزام -

 عقد النيابة المبرمة مع المجلس الجهوي   -
 كراس الشروط اإلدارية -

 عقد التأمين عن المسؤولية المدنية  -
 

  :المحاسب المختص .  19صل  فال
 

 المحاسب المختص المكلف بعملية الخالص هو السيد قابض المجلس الجهوي لوالية نابل 
 

  :المراجع والنصوص القانونية العامة .  21صل  فال
 

في صورة وقوع سهو أو إختالف بكراس الشروط االدارية الخاصة يبقى الطرفان خاضعان 
 للتراتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة منها:

 مجلة المحاسبة العمومية  -
ءات المتعلق بشروط واجرا 2114جانفي  28المؤرخ في  2114لسنة  764األمر عدد  -

تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية 
 والتعديلية والتحكيمية 

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2114مارس  13المؤرخ في  1139األمر عدد  -
كراس الشروط االدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بالمواد  -

 والخدمات 
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  :المصادقة على الصفقة .  21صل  فال
 

بعد أخذ  المجلس الجهوي ةال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد مصادقة السيد والي نابل رئيس
 الرأي بالموافقة من قبل لجنة المراقبة المختصة 

 
 

 
 يــــالوال       اطلعت ووافقت

 رئيس المجلس الجهوي      صاحب الصفقة
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 قـــــــــــالمالح

 

 د عه التيقة ثو :1عدد ق حمل

 المشارك ة حول م  إرشادات عابطاقة  :2ق عدد حمل

 هّمةإنجاز الماحل روميين عإجراءات الت تلفخم التأثير فيدم عح على الشرف بيرصت :3ق عدد حمل

 المجلس الجهوي بنابل مل لدى عال شرةمبادم بعح على الشرف صريت :4 عدد قحمل

الحاالت اإلقصائية المنصوص عليها  إحدى دم الوجود فيعرف بشح على الصريت :5عدد ق حمل

  الشروط سار  من ك 4بالفصل 

ة المذكورة صي الخصو (او/و ) ةعام  ال ات والمراجعالبيانة ح  بص الشرف ىعل حصريت :6دد عملحق 

 العرض  في

أو  (عم  تجفي صورة ) نيرشالمبا امينالمح أو (نفردمال) ة إسمية في المحاميمقائ : 7ق  عدد  حمل

 للمحاماة ة المهني  أعضاء الشركة

أو أعضاء الشركة م ع(تجفي صورة )المباشرين  امينالمح أو (المنفرد)التزام المحامي  : 8 عددملحق 

ية ئالقضا تهيئاالسائر و اكم لدى المح يوملعما نيابة الهيكل المهنية للمحاماة
 ديليةعوالت والتحكيمية واإلدارية

 حالة يف)رين شمباالالمحامين  ر أوشالمبا ة للمحاميام  عالنة للتجربة المبي  مة المراجعئقا : 9عدد  قحمل

 س سنوات األخيرة مين للشركة المهنية للمحاماة خالل الخمنتمأوللمحامين ال (مجمع

حامين مال ر أوشالمباها المحامي عتابصة التي ص  المتخمة الدورات التكوينية ئقا : 11ملحق عدد

 حاماة في إطارللم ين للشركة المهنيةمالمنت أو المحامين( معجفي حالة م ) نباشريمال
 هدعميق مع السبالتن امينحللم يئة الوطنيةهال ظمهانالتي ت رمستمال دورات التكوين

 لمحامين.ل إطار أنشطة الهياكل الدوليةفي  للمحامين أو ىاألعل

 سيرة  ذاتية  : 11ق عدد حمل

تزال منشورة لدى  ة والتي اليالجارع اإلنابات ضوموهدات في القضايا عالت جدول : 12عددملحق 

 .ديليةعوالت داريةواالة يموالتحكي يةئالقضا تائالهير ئوسا المحاكم

ركة شال رين أوشالمبا امينحالم مجمعأو  رشالمباحامي مال برم بينمالنيابة العقد  :13 ق عددحمل

 عمومي.الكل هيوال  المهنية للمحاماة
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  1ملحق عدد    

 : نابل في      الجمهورية التونسية   
  شؤون المحلية والبيئةالوزارة 

 المجلس الجهوي لوالية نابل

 وثيقة التعّهد

 

 ............................................................ :(1)الممضي أسفله  إني 
 .......................................................................................: بصفتي  -

                                           ..........................................................................أو وكيل شركة:  -
 .....................................................  دبصندوق الحيطة والتقاعد تحت عد المنخرط-

 ............... تحت عدد .............بالسجل التجاري بالمحكمة اإلبتدائية بـ:  مرسم -
                                                                     ............. بتاريخ

                                                              ............................................................. محل مخابرته نالمعي    -
اصة بطلب العروض  العي على جميع الوثائق الخ  نة لملف طلب و  مكلواآلتي ذكرها وابعد إط 

ة والقيام بجميع اإلجراءات القانوني جلس الجهوي بنابللمالنيابة  ق بإنابة المحاميللمتعا ضالعرو
 ةي  والتحكيمية واإلدارية والتعديل يةئات لقضائر الهيئالمحاكم وسا والدفاع عنه لدى في حقه

 العروض ملف طب ( 1) 
  هد التي تمثل وثيقة االلتزامالتع وثيقة( 2)

 (والمالحق التعاقدية البنود)الخاصة  كراس الشروط اإلدارية( 3)

  وليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازهاؤمسلى ع رتد  قوبعد أن      
 :يليد وألتزم بما هأتع

  ظفتحب العروض المسندة لي دون طل ة موضوعم  قبول المه (1
ابل ، مقالهأعالمذكورة بالوثانق بينة الم قانونية المطلوبة وفقا للشروطال انجاز الخدمات (2

 الميدان طبق التراتيب القانونية في  دةد  محال األجرة
 .قدالع ن جزءا منو  اإلدارية الخاصة التي تكوط الشر ق جميع البنود المدرجة بكراسبيطت( 4

لقبول  محدد آلخر أجل الموالياليوم  يوما ابتداء من 61 التعهد مدة إلبقاء على شروط هذاا( 5
  العروض

 حجر أيأو  مصالح تضارب في حالة (ليست الشركة التي أمثلها انأو )لست  أشهد أنني (6
القانونية  وليتيسؤالعقد بصفة آلية وأتحمل م فإنه يتم فسخ ذلكقانوني. وفي صورة ثبوت خالف 

 المترتبة عن ذلك

د ي (7  بالحساب المفتوحبموجب هذه الصفقة المبالغ المستحق ة  المجلس الجهوي بنابلسد 

 ..................................... تحت عدد ......................بفرع   ...................... بإسم

 
                  : ..................في  ـــ ............... بحرر                                                                    

 العارض
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  2ملحق عدد     

 

ة  حول  المشاركمّ ات عاّ دإرشا ةبطاق  
 

 ................................................................... اة:مامحلا ةكرشسم اقب أو الل  سم واال

 ................................................................................. :سيم  في  المحاماة رتاريخ  الت  

:عنوان المق  ..............................................................................................  ر 

 ..................... :لقانونية لإلجراءات اعنوان  موقع  الواب  إذا  كان  للمحامي  موقع  واب  وفقا  

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

 ............................................................. :المحاماة شركة لأو  للمحامي العنوان االلكتروني

فرقم  المع  ............ ............................................................................ :الجباني  ر 

 ( :االسم  واللقب  والخطة) إلمضاء  وثانق  العرضض  و  شخص  المفال

 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                          

 

 

 

 

 

 ة  به  ص  و  تقديم  الوثيقة  الخاعضماة  أو  محامين،  يجب  على  كل محاع  شركات  م  في  صورة  تج :مالحظة 
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   3ملحق  عدد  

 بعدم التأثير تصريح على الشرف

 ةمّ المه زجافي  مختلف إجراءات التعين ومراحل إن

 

                                                                                                 .............................................................  : قب(االسم والل)له فأس ضيي  الممنإ

ةالمه ةركشل الثمم                                                                      ................................................................... ن:ميللمحا ني 

                                  .................................بتاريخ  .................  :عدد  تحت نيةالوط يئةالهبل  ج  المس

                                                                                         ......................................................... : (الكامل نوانالع) ي ن محل مخابرته بالمع

                                                                                         : ....................................................................." ارك شالم"لي يما  فيى  م  المس

ا يعطا د أوم وعويقدبت غيرال ةواسطب أو ةرباشم اميالق عدمتزام بوأل اميقيعدم ب يفرش أصرح على
 .يدتئافل ةصفقال ادنإس تراءاجإ ختلفم ر قييثتأال صدق ايأو هدا

 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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  4ق عدد حلم

  (العموميالهيكل )لدى العمل  بعدم مباشرةتصريح على الشرف 

 صاحب  طلب  العروض

 

                                    .................................................................. ال قب(:االسم  و)له  في  أسمضي  المنإ

ة المه ةركشل  الثمم                                                                     .......................................................................:  نيللمحام  ني 

                        : ................................خ  يتاري  .........................: عدد تحت ني ةطالو يئةالهبل ج  المس

                                                          .................................................................(:  لكاملا نوانالع)به ترباخم محل   ي نالمع

                                                                            ........................................................................:  "ارك شالم" لي يما  فيى  م  المس

 مصالح المجلس الجهوي بنابل. تإطارا أو نأعوا ضمن أعمل نأكي أني لم فرش ح علىر  أص

  على األقل سنوات ن العمل بها مدة خمسع أو مضت عن إنقطاعي

، فترفق نسخة 1998لسنة  1875عدد الهيكل طبق أحكام األمر  مبإعال وفي صورة القيام)
اإلدالء بعالمة  أو ذلك ح بدقة تاريخض  يور عليه من قبل الهيكل ؤشم من مكتوب االعالم

  (اإلقتضاء.البلوغ عند 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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5ملحق عدد     

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 س الشروطكّرامن  4صوص عليها بالفصل ية المنئالحاالت اإلقصا

 

                                                                   ...........................................................: ( بقاإلسم  والل)فله  سالممضي  أ  إني

                                                                        ................................................................:  ينللمحام  ي ة المهن  ةممثل  الشرك

                             ........................ :تاريخ ب ............................: عدد  تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

                                                     .......................................................(:  الكاملالعنوان ب )ه تن محل مخابري  المع

 ................................................................... :  "المشارك"لي  يما  يى  فم  المس

ي ن ال نوجد فيرحتالمق نيالمحام منل دخ  تالم يقرفال ضاءعأ ةح على شرفي أني وكافأصر  
   ةالمحاما  ةص  علها  بالمرسوم  المنظم  لمهنالمنع  المنصو  تحاال إحدى

من الفصل ة رياألخ رةبالفق هايعل المنصوص تالحاال ا ال نوجد في إحدىننأ كما أصرح
 .العروضاني من كراس شروط طلب ثال

 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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2عدد ملحق   

 ة البياناتحّ تصريح على الشرف بص

 العرض صية المذكورة فيوالخصاو  /ة ومّ والمراجع العا

 

                                                                 .............................(: ..............................ب قاإلسم  والل)فله  سإني  الممضي أ

   .                                                                     ...ين:  .....................................................للمحامي ة المهن ةممثل الشرك

 ..                      .........تاريخ : .............ب: ............................ د عد تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

  ..                                                         ...........................(:  ..............العنوان  الكاملب )ه  تن  محل  مخابري  المع

 ....................................................... :  "المشارك"لي يما يى فم  المس  

متها في هذا دق ة التيم  والعاالبيانات والمراجع الخصوصية  ةح  رف بصشال ح علىر  أص
قديمي ا لعدم تتبع في ذلك أو الفثبوت خ قانونية في صورةي التيولؤمس لم  وأتحالعرض 

 .أيام ة تتجاوز عشرةد  لم من وثانق بعد طلبها منيتها بيثبالفرز لما  للجنة المكلفة

 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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 :  7ملحق  عدد  

 

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

 أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة

 تاريخ الترسيم بالهيئة الشهادة المحرز عليها و اللّقباالسم  ع/ر

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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  8ملحق عدد    

 ّمع(صورة تج فيلتزام المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )إ
 المجلس الجهوي بنابلبنيابة  للمحاماة المهنية الشركةأعضاء  أو

 يليةلدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعد

 

 قر  .................................................................................... أله  سفا ضيى  الممنإ

 ر  ما أقة كهم  بإنجاز الم( التزم)دات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ي ن من السو  الفريق المتدخل والمتكبأن 
 العرض ة المعلومات الواردة بهذاف  كا بصحة

المحكمة المرسم بها  غير قار قار اإلسم واللقب
الخبير إن كان خبيرا 

 محليا لدى المحاكم

إمضاء المحامي 
 1معرف به

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

 (إمضاء  وختم  المشارك) 

 

 

 

ف لكّل واحد منهم كما يجب التعري يتعيّن على كّل المتدّخلين المعنيين االمضاء في الخانة المخصصة

جوبا بعد صدور إعالن طلب التعريف باالمضاء وباالمضاء لكل محامي مشارك على ان يكون تاريخ 

 العروض 
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 9ملحق عدد 

 قانمة المراجع المبينة للتجربة العامة 

باشر أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو للمحامين المنتمين الم للمحامي
 للشركة المهنية للمحاماة 

 األخيرة خالل الخمس سنوات
 (إلى تاريخ فتح العروض 2113جانفي  11من)

 

 ةمّ العا جعللمرا فيل تأليجدو

 

 ورطال المحكمة   موضوع اإلنابة   القضايادعد

 3112التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

 3112التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

 3112التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

 3112التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 
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 2017التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

 3112العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة التجربة 

    

    

    

    

    

    

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

 (إمضاء  وختم  المشارك) 
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 ةمّ جدول تفصيلي للمراجع العا

 
ل لهيكا

ة  كوشراالعمومى.
 الخاصالقطاع 

 
ع موضو
 االنابة
 

 
 المحكمة

 
 القضية   ددع

 
 الطور

بداية   يختار
 انتهاءو

 ةمّ المه
 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك) 
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باشرأو المحامين الم يتابعها المحام يالمتخصصة التالتكوينية قانمة الدورات 
ين للشركة المهنية للمحاماة في مالمنت أو المحامين (في حالة مجمع) المباشرين
ة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع ئالهي مهات التكوين المستمر التي تنظإطار دورا

 المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين
 

 السنة روالمح ع/ر

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسلّمة من قبل الهيئة الوطنيّة بالتنسيق مع المعهد 

 االعلى للمحامين

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 الدورات التكوينيّة للمحامين في إطار انشطة الهياكل الدوليّة 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 (إمضاء  وختم  المشارك)                             : ..................في  بـــ ............... حرر        

 

 

   عنّيةالمشاركة  في  الدورة  الم المترشح  نسخة  مطابقة  لألصل  من  شهادة   مييقدم  المحا -
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  22عدد   ملحق

 –السيرة الذاتيــــة  -

 

 ................................................................................ :الل قب سم واال* 
 : ........................................................................ها نومكا ةخ الوالديارت* 
 ...........................................................:ه  ي ه  الوطنيئرسم  بالهتخ  اليارت* 
  : .............................................................اف تئنسم  اإلسبقم  يرستالخ  يارت* 
 : .........................................................ب قيعتسم  القم  بيرستخ  اليارت* 
 ......................................... : القانوني ةعنوان موقع الواب إن وجد وفقا لالجراءات * 

 

 الشهائد العلمية المتحصل عليها المترشح : 
 

 سنة التخرج المؤسسة الجامعية الشهائد العلمية
   

   

   

   

   

   

   

 ملخص الخبرة العامة في المحاماة : 
 

الهيكل العمومي أو الشركة 
التي الناشطة في القطاع الخاص 

قام المحامي أو شركة المحاماة 
 بنيابتها

تاريخ انجاز  ميدان النزاع
 هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

- 

  البحوث و الدراسات

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

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

- ........................................................................................................................ 
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 ان وجد او الماّدة المطلوبة(ملخص الخبرة الخصوصيّة في مهنة المحامات ) ذكر االختصاص 

 

الهيكل العمومي أو الشركة 
الناشطة في القطاع الخاص 

المحامي أو شركة التي قام 
 المحاماة بنيابتها

تاريخ انجاز  ميدان النزاع
 هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

المعطيات االضافية التي يرى  المترّشح أهمية  ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهّمة المترّشح 

 اليها :

 التكوين في اللّغات:* 

 ممتاز جيّد جّدا جيّد متوّسط اللّغة
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 :المحاماة في رسيمالت  ميدان  معين  قبل رة فيالخب*

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

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

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

 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة  : *

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

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

- ................................................................................................................... 
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 12ق عدد ملح

   

  شورةالتعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منجدول 

 ات القضانية والتحكيمية واإلدارية والتعديليةئر الهيئلدى المحاكم وسا

اآلجال التقريبية  اإلنابات الجارية
النتهاء اإلنابات 

 الجارية

المالحظات االضافية 
والتوضيحية التي يراها 
المترشح أنها ضرورية 
لذكرها لتحديد جدول 

 التعهدات 

المحاكم أو  موضوع االنابات عدد اإلنابات
الهيئات المنشوة 

 أمامها القضايا

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 امضاء و ختم الترّشح                           .....................في  .................حرر بــــ 
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 الجمهورية التونسية      
 شؤون المحلية والبيئةوزارة ال

 المجلس الجهوية لوالية نابل 

 

 عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرينمشروع 
 المجلس الجهوي لوالية نابل أو الشركة المهنية للمحاماة 

 

 

 يبرم هذا العقد بين :
ي ما يلي ف مجلس الجهوي لوالية نابل والمعرفالنيابة الخصوصية لل السيد الوالي بوصفه رئيس

 شارع الحبيب بورقيبة نابل من جهة ، مقر والية نابل حل مخابرتهبالمجلس الجهوي م
........................... محل مخابرته ............................... والمعرف به في ما والسيد : 

 يلي صاحب العقد
 

  ة:مّ :  تعريف  المه 1الفصل  

 

 (الشركة  المهنية  للمحاماة) وأ (الشراكة تفاقيةا ع المحامين موضوعم  مج) وأ تاذساألتتمثل مهمة 

 حقه االجراءات القانونية في والقيام بجميعالمجلس الجهوي بنابل طبق هذه االتفاقية في نيابة 
ة ي  ية والتحكيمية واإلدارية والتعديلئر الهينات القضائلدى المحاكم سا (ها) عنه اعـــــوالدف (ها)

 .االقتضاء س أو كذلك خارجها عندنتو سواء في

 

   عقدقة  بالبّ التشريع  والتراتيب  المط  : 2 الفصل 

 

 ه إلىعقد وأعوانالبها العمل. كما يخضع صاحب  الجاري الصفقة للتشريع والتراتيب ههذتخضع 
 اإلجتماعي  ن والضماي ئباجاري المفعول في الميدان السال التشريع 

 

  باألتعا : 3صل  فال

 

ترك المشالقرار  ل أعال طبق أحكامو  األ ار إليها بالفصلشالم تضبط أتعاب المحاماة بخصوص

ابع طولأيضا معاليم نشرالقضايا وا ملشوالتي ت زيرالمكلف بالتجارةوالودل عالوزيرالصادرعن 
 .ين أحكام اإلستنناف أوالتعقيبمتا م طوابع تسجيل االحكام ومبلغومعالي يةئالجبا

 

 :المجلس الجهوي وعة على كاهل ضمات المولتزااال : 4ل  فصال

 

ولى الغرض، تتولهذا  ته.م  إلنجازالمحامي لمهمة ئيلتزم الهيكل العمومي بتوفيرالظروف المال -أ
ليف مع رسالة التك نم  تض ي تطلب من المحامي رفعهاالتيدات القضايا ؤم أصول لكتوفير  خاصة

توضيحية تلخص معطيات  بمذكرة ن الملف وجوبام  يض كما لم ممضى من المحاميتسمقابل وصل 
 المجلس الجهوي بنابل.وطلبات الملف 

ة أو ئمن المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهي تمكين المحامي -ب
 .المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل الهيكل
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 ابلالمجلس الجهوي بنإطارنيابة  يدات التي قدمها فيؤعدم نشرأو توزيع تقاريرالمحامي والم-ت

لمحامي ة المتعلقة باالعلمي  يدات ؤوالم ةي  المال المعطياتكشف للمجلس الجهوي بنابل يمكن  ال -ث

 764 ددــــــاألمر عمن  15 حكام الفقرة األولى من الفصلأ المحاماة المتعاقد معه طبق ةبشرك أو
المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2114جانفي  24ي ـخ فؤر  م 3112ة ــلسن

 .يميةية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكئات القضائبنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهي

 

 عقدال حبصاطرق خالص  : 5الفصل

 الخالص ولىيتو الحساب الجاري لصاحب العقدعن طريق التحويل إلى ص صاحب المهمة الخم يت
 ، السيد قابض المجلس الجهوي بالدفع المحاسب العمومي المكلف

في  هقالصفالمبالغ الراجعه لصاحب  بصرفإصدار األمر  بنابل للمجلس الجهوي ليهالما ةاإلدار -
ر الحكم أو اإلعالم بالنسخه صدووره بعد تالفاخ إيداع يارت من (45)خمسة وأربعون يوما صاه قأ أجل

  المجلس الجهوي بنابلده ئلفا صادرام الحك ه إذا كانيذيالتنف
 لكتو بيعقتال ناء القضايا في طورتثباس)التنفيذ أجرعدول  المجلس الجهوي كاهلعلى  حملتو

 قئاثلوا سليمت ميمعال ها المحامىيفحمل ت يتال ةياإلداره والمحكمه يالعقار ورة لدى المحكمهشالمن
م يرستالاريف ومص هاد والخبراءشاال ولدع ةأجرالمجلس الجهوي بنابل  حمل علىتو (ؤيداتوالم

خارج ت اباإلناب علقهتالم مصاريف النقل المجلس الجهوي بنابلحمل تي كماه ي  العقار هي  الملك بإدارة
ها يقطع يتال جاوز مسافه التنقلتتعندما  تالواليا كبرى أو خارج مراكزال سنوتمجال منطقه 

ه تابثلوا هي  الفعل نقلتال تحاال كلم في حدود 51 رضالغلهذا  ةالمحاما ةركش المحامي أو أعضاء

 .ةاإلناب ن بملفيعهدتالمالمحاماة  ةشرك خصيا، أو ألعضاءشللمحامي، 
 نقلتلا ل مصاريفحم  تب كل العموميياله كفليت ضروره الملف التنقل للخارج، ضتقتا وإذا ما

ا في حدودحصر ةامقواإل وفي كل والرجوع  ومي الذهابي هايف ه دون سواها بماام المهم  أي   ي 
اق كتابي فرج موضوع إتالخاة بالنقل واإلقامة في قالمتعلكون النفقات التقديرية ت الحاالت، يجب أن

ه وفي صورة نأ آلإ,باألتعاب النظر عن االتفاقية المتعلقة  منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف
 لىخالصها عالمجلس الجهوي بنابل مي أو شركة المحاماة، يتولى المحاتسبقه المصاريف من قبل 

 األعمال موضوع االسترجاع وذلكبمين ئالقا مة من المعنيينمسل   مثبتة لهذه األعمال راتيوأساس ف
 .ةم  المه نإلنجا إثر التثبت من الطابع الفعلي

 
 :للمحاماة ةيّ نالمهأو الشركة  ميالمحا الموضوعة على كاهلمات االلتزا :6 صلفال

 :ي أو شركة المحاماة بما يليالمحام يلتزم 

ات ئالهيأو  فاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكمللدزمة الالناية عال بذل -

  .ية والتعديلية والتحكيميةئقضاال

 بلمجلس الجهوي بناال قتضاء، وإعالماال مساعديه، عندنفسه أو بواسطة بحضوركل الجلسات  -

 .دةه المتع ن عنها من الجهةالاإلع من تاريخ انعقادها أو أيام ها في أجل أقصاه ثالثةبمآلكتابيا 

 المجلس الجهوي بنابل ل المتعلقة بنزاعاتئالمسا صة للنظر فيص  المخ حضور االجتماعات -
 .هافيالمجلس الجهوي إحاطة أيه فيها أو رإبداء  بها قصد بدراسة الملفات التي وقع تكليفهأو

ريد أو الب سالفاك عن طريق وته كتابيا سواءدع المجلس الجهوي بنابلالغرض، يتولى  ولهذا
 .معقول زمني زحي   ادها وفيقانع هذه االجتماعات وذلك قبل اإللكتروني لحضور

 ـ بخصوص تقديم العرائض او التقارير، يتعين على المحامي:  

 قبل ضةالعري ابل وصل تسلم، من مشروعقم المجلس الجهوي بنابلتمكين  التقديم: قبل-1

المجلس الجهوي بمالحظات حولها  وفي صورة عدم إبداء ،فيها رأيه بدييها حتى ئإمضا
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ه نم قبله، فيعد ذلك موافقة ضمنية تاريخ تسلمها منمن  ي أجل أقصاه أربعة أيام عملف
 .القانون اصلة االجراءات التي يقتضيهابموعلى محتواها وإذن للمحامي 

ل وصل تسليم الملف المتضمن العرائض وي مقاببعد التقديم: تمكين المجلس الجه -6

تأشيرة وتاريخ القبول من المحكمة او والتقارير التي تم تقديمها والتي يجب ان تتضمن 

 الهيئة القضائية المعنية.

عاليم انخراطه مص الوخ شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي المجلس الجهوي تمكين -

 .تعاباال المدنية وذلك وجوبا قبل خالص وليتهؤمس ن وما يفيد قيامه بتأمينمياالت في صندوق
 

 : مدة  اإلتفاقية:  7الفصل  

          2124أكتوبر  25هي في نتتو 2121أكتوبر  26ة االتفاقية بثالثة سنوات تبدأ من دّ تضبط م

ة ي أو شركة مهنيمحامتاريخ األخير ولم يتم تعيين الة وجود قضايا جارية في هذا صوروفي 

فيتولى مي العموهينة العليا للطلب بال ة للمتابعة والمراقبة المحدثةصالمختقبل اللجنة  نمللمحاماة 
 سواه دون الجاري لى حين انتهاء طورهاإقواعد العناية المهنية وذلك وفق القضايا  مواصلة هذه

 .فيها الحكم الصادر صن من وتمكين المجلس الجهوي بنابل
 

 :   بة  الفريق  المتدخلكيبتر  د:  التقيّ   8الفصل 

يث العدد ح من في المشاركة في طلب العروض حهش  ر العقد بتوفير الفريق الذي يلتزم صاحب
ء، فيجب ثنااأله وفي صورة تغيير التركيبة في ن  أ ربة المهنية دون سواه إآلوالتجوالمستوى العلمي 

 نع (ن) المتخلي (ن) يير المحاميغوت بذلك كتابياالم المجلس الجهوي بنابل إععلى المحامي 

لى ع لسنواتا ن حيث عددــة مــالتجرب سونفوالمهنية  هالت العمليةؤالم سنف( م)له  ة بمن م  المه
 ييير وإمضاء ملحق فغالت كتابيا على هذاالمجلس الجهوي بنابل قا، بموافقة بمسأن يحظى ذلك،

ة ئالهيبابعة والمراقبة المحدثة للمتة ص  المخت ا على اللجنةقمسبالغرض بين الطرفين يتم عرضه 
ات مقتضيل ر توفير مترشح جديد يستجيبذ  تعذلك، وفي صورة  فالخوفي العمومي العليا للطلب 

أوفي صورة عدم  المجلس الجهوي بنابلمع كراس الشروط الذي تم على أساسه اختيار المتعاقد 
ه في بعد إصدار تنبي الصفقة ح المقترح، فله حق فسخ عقدش  المتري على ـقة الهيكل المعنمواف

يوما  (15) عشرة سخم إمهاله بأجل إضافي أقصاهو تنفيذعاقد معه عن طريق عدل للمتالغرض 
 .قبله دم منقالم رضعال مقارنة مع الح الخللصإأو إثره تدارك النقص إن لم يقع على

 

   اقيةفسح االتف:   9صل  فال

   :التاليةالحاالت  في آليااالتفاقية،  ، تفسخ هذه8والفصل اعاة مقتضيات الفقرة األخيرة مر مع

 .أعاله المشار إليها بالفصل السابع التكليفة د  م انتهاء -

 .المباشرة للمحاماة أو االحالة على عدم لمحامي أو حل الشركة المهنيةاوفاة  -

 بلالمجلس الجهوي بناة وفي هذه الصورة يوجه له التعاقدي صاحب العقد بالتزاماتهإيفاء عدم  -

ن ته في أجل محدد ال يقل عبالتزاماوصول يدعوه فيها إلى القيام الرسالة مضمونة  بواسطة تنبيها
فسخ  للمجلس الجهوي بنابل يمكن أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه وبانقضاء هذا األجل،عشرة 

 .مائحسب اإلجراء الذي يراه مال إنجازه جراء آخر أو تكليف من يتولىإالعقد دون أي 
المجلس الجهوي  حق صاحب العقد بالتزامه وإهدار إخالل بلالمجلس الجهوي بنالدى إذا ثبت 

لتأثير في ا شرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصدمبا في التقاضي أو ثبت قيامه

 زه.وانجا مختلف إجراءات إبرام العقد

يا ة يوما من طلبها كتابعشرفي أجل أقصاه خمسة  تهبحوزالتي  قئالوثاويتولى المحامي إرجاع 

 المجلس الجهوي بنابل.قبل من 
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 مبدأ العمل المنجز  :22الفصل 

ة او واق في صورة قرار المجلس الجهوي بنابل تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات ة قانوني  عي 

 ب طبقسحتت وجوبا أتعابه كاملة التي لهتصرف  ،ية ففي هذه الحالةفي قضي ة الزالت جار ثابتة لذلك
لسنة  79عدد من المرسوم  41 حكام الفصلبا الوذلك عم ه االتفاقيةهذمن  أحكام الفصل الثالث

 .المحاماةبتنظيم مهنة والمتعلق  2111 أوت 21 خ فيؤرالم 2111

 

   اقيةفاالت هذهب ةقالمتعل اعاتنزال فضّ  :11صلفال

الصلحية ولهذا  المساعيوجوبا، ل تبج   في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية،
عدد األمر  من(  7) الفصل مكاتبة اللجنة المحدثة بمقتضى المجلس الجهوي بنابلالغرض يتولى 

كليف المحامين ت وإجراءاتشروط  المتعلق بضبط 2114جانفي  24خ في ؤر  م 2114لسنة  764
  .التحكيميةو رية والتعديليةلعسكوا ية واإلداريةئالقضا لدى المحاكم والهينات العمومية بنيابة الهياكل

جراءات اإلوديا فيمكن للطرف األحرص مواصلة  فالالخاء أجل شهر دون فصل وبانقض
 .ةص  المختلدى المحكمة  عن حقوقهللدفاع  القانونية التي يراها

 

  :يلجالتس  يفمصار: 12صل  فال

 صاحب العقدعلى التسجيل  تحمل مصاريف
 

   دصحة العق: 13صل لفا
ابة نابل رئيس الني حب العقد والسيد والياص قبل ه منئإمضاالعقد صحيحا إال بعد هذا  يكون ال

بعد أخذ الرأي بالموافقة من طرف اللجنة المختصة على تقرير فرز  الخصوصية للمجلس الجهوي

 .العروض

   محل  المخابرة  :14لفصل  ا

يير ذلك غت يمكن ألحد الطرفينه ن  أ غير ،عنوانه المذكور أعاله طرف محل مخابرته في كل نعي

م الإع ول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريقالوص بمقتضى رسالة مضمونة
 ويتم على إثر ذلك إجراء ملحق لهذا العقد  التنفيذل عدبواسطة 

 

 ...................... في  ـــ ...............ب ررّ ح 

 اإلمضاءات 

 المجلس الجهوي بنابل                                 المحاماة شركة/  المحامين عمّ جم/  المحامي
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 الجمهورية التونسية      
 شؤون المحلية والبيئةوزارة ال

 المجلس الجهوية لوالية نابل 

 

المشارك ة حولمّ ات عاّ دإرشا ةبطاق  
 

 ...................................................................: قبالل  سم واال

 : ...................................................................رقم الهاتف

 ............................................................. :التي يمثلها اةمامحلا ةكرش اسم المحامي أو

:عنوان المق  ..............................................................................................  ر 

 ............................................................. :شركة المحاماةلالعنوان االلكتروني للمحامي أو 

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

  :(والخطة االسم واللقب) العرض ض إلمضاء وثانقو  شخص المفال

 

 

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

 (إمضاء  وختم  المشارك)

 

 

 

 

 


