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 طمب العروضمهضهع : األّول الفرل

ـٍ مباشخ ، مؽ بيؽ السخّسسيؽ بججوؿ السحاميؽ، ؿ نيابة      يتسّثل مؾضؾع طمب العخوض في اختيار محا
 لجى السحاكؼ وسائخ (ىا) والجفاع عشو(ىا) في حقو القانؾنّيةجسيع اإلجخاءات القياـ بوبمجية مشدؿ بؾزياف 

 . الجاري بيا العسلاـ التذخيعيةػ األحػتقتزيوالييئات القزائية وفق ما 
 .ويبّيؽ عقج الشيابة بجقة الحقؾؽ وااللتدامات السحسؾلة عمى الظخفيؽ الستعاقجيؽ

 

 شروط السذاركة : 2الفرل 
 

 :يسكؽ السذاركة في طمب العخوض
 التعقيب في تاريخ صجور طمب العخوض: لمسحاميؽ السخسسيؽ بججوؿ السحاميؽ لجى

   ال تجؾز مذاركة السحاميؽ أو الحيؽ تعّخضؾا لإليقاؼ عؽ السباشخة بسقتزى قخار تأديبي بات أو محّمى 
بالشفاذ العاجل ما لؼ يتّؼ إلغاؤه مؽ قبل السحكسة السختّرة خالؿ الثالث سشؾات التي سبقت التاريخ األقرى 

 .1لقبؾؿ العخوض
   كسا ال يسكؽ مذاركة السحاميؽ السؾجؾديؽ في إحجى حاالت السشع السشرؾص عمييا بالتذخيع و التخاتيب 
الجاري بيا العسل أو تمػ التي تشذأ بدبب تزارب السرالح السختبظة بالعالقة السباشخة بيؽ السحامي ورئيذ 

الييكل العسؾمي أو بأحج أعزاء هياكل الّتدييخ أو السجاولة أو تمػ التي يكؾف فييا السحامي قج قبل أّي 
 . مؽ مخسـؾ السحاماة32دعؾى ضّج جية تعسل لجييا أو إي مانع أخخ عمى معشى الفرل 

 كيفية السذاركة : 3الفرل 
 .     يسكؽ لمسحامي السباشخ السذاركة في طمب العخوض مشفخدا 

 تهزيع طمب العروض إلى حرص : 4الفرل 
 :يتكّؾف طمب العخوض مؽ

 :مؾّجو إلى جسيع2قدط وحيج

 السحاميؽ السخسسيؽ لجى: 

 التعقيب في تاريخ صجور طمب العخوض

                                                 
1

، وإنسا يشجرج ضسؽ صالحيات الّمجشة السختّرة (لجشة الفتح والفخز السحجثة لمغخض)إف التثّبت مؽ الؾضعية القانؾنية لمسحامي ال يجخل ضسؽ مذسؾالت الييكل العسؾمي 
 مؽ األمخ 16لسخاقبة ومتابعة نيابة السحاميؽ بالييئة العميا لمظمب العسؾمي بالتشديق مع الييئة الؾطشية أو رئيذ الفخع الجيؾي السختّص، عشج االقتزاء، طبقا ألحكاـ الفرل 

 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية 2014  جانفي28مؤّرخ في اؿ 2014 لدشة 764عجد 
 .والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية

 
2

 . ػقد َياتح انهيكم انؼًىيي ندي انًحاكىواحذيحاٍو يثاشر ليتّى وجىتا إسُاد 
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 :سحب ممف طمب العروض : 5الفرل 
 الييئة الؾطشية يخسل الييكل العسؾمي نص إعالف طمب العخوض مرحؾبا بسمف الجعؾة إلى السشافدة إلى

تاريخ اإلعالف عؽ طمب العخوض بيجؼ نذخه عمى مؾقع الييئة  قبل  أياـ عمى األقل3لمسحاميؽ 
(https://avocat.org.tn.) 

و يتؾلى الستخشح تحسيل كخاس الذخوط مجانا مؽ مؾقع الؾاب الخاص بالرفقات العسؾمية 
(www.marchespublics.gov.tn)اف يتؼ تعسيخ االستسارة االلكتخونية السؾجؾدة لمغخض عمى السؾقع  بعج

أو مؾقع واب بمجية مشدؿ بؾزياف  مؽ مؾقع الييئة الؾطشية لمسحاميؽ  كخاس الذخوط كسا يسكؽ سحب.السحكؾر
www.commune-menzelbouzaiane.gov.tn  وباإلضافة إلى ذلػ، تدحب كخاس الذخوط مباشخة مؽ مقخ بمجية 

 . بجوف مقابل 9114قدؼ الذخاءات مشدؿ بؾزياف : مشدؿ بؾزياف 
 

 صمهحية العروض: 6الفرل 
ابتجاء مؽ اليـؾ  ( يؾما120)يربح السذاركؾف ممدميؽ بعخوضيؼ بسجّخد تقجيسيا لسجة مائة وعذخوف يؾما 

 .السؾالي لمتاريخ األقرى السحجد لقبؾؿ العخوض
 

 :التهضيحات ومالحق ممف طمب العروض:7الفرل 
أياـ مؽ تاريخ نذخ اإلعالف عؽ  (10)يسكؽ لكل مذارؾ أف يظمب كتابيا إيزاحات في أجل أقراه عذخة 

 . طمب العخوض
ويتّؼ إعجاد ممحق لسمف طمب العخوض، عشج االقتزاء، يتزّسؽ اإلجابات والتؾضيحات السترمة 

بالسالحغات واالستفدارات التي يظمبيا الستخشحؾف، ويؾجو إلى جسيع ساحبي كخاس الذخوط في أجل ال 
أياـ قبل التاريخ األقرى السحجد لقبؾؿ العخوض وذلػ عبخ البخيج اإللكتخوني لمسحامي  (05)يتجاوز خسدة 

 مؽ األمخ 4السبّيؽ في االستسارة اإللكتخونية لدحب كّخاس الذخوط السذار إلييا بالفقخة الثانية مؽ الفرل 
 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ 2014 جانفي 28مؤّرخ في اؿ 2014 لدشة 764عجد 

 .التحكيسية بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية و
 الييكل العسؾمي، عشج االقتزاء، السعظيات التكسيمّية إلى الستخشحيؽ الحيؽ سحبؾا كخاس الذخوط قرج يؾّجو

قبل انتياء أجل تقجيؼ العخوض قبل آخخ أجل  (10)مديج تؾضيح ممف طمب العخوض في أجل أدناه عذخة 
 .تقجيؼ العخوض عمى أال تسذ ىحه السعظيات التكسيمية بالخاصيات والسعاييخ الفشية والجؾىخيةؿ

 :لسالية  الزسانات:8الفرل 
. الزسانات السالية التي تقتزييا التخاتيب الستعّمقة بتشغيؼ الرفقات العسؾمّية يعفى السذاركؾف مؽ تقجيؼ

 

http://www.marchespublics.gov.tn)???
http://www.marchespublics.gov.tn)???
http://www.commune-menzelbouzaiane.gov.tn/
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 :الطعن في كراس الذروط :9الفرل 

 764لألحكاـ الؾاردة باألمخ عجد يسكؽ لكل مذارؾ محتسل اعتبخ البشؾد السزسشة بكخاسات الذخوط مخالفة 
 بتقجيؼ مظمب في الغخض مخفقا  مؽ نفذ األمخ07المجشة السحجثة بالفرل  يتغمؼ لجى  أف2014لدشة 

 مؽ تاريخ أياـ (10) في أجل أقراه عذخة الالزمةت ومجعسا بالسؤيجات االخالالبتقخيخ مفرل يبيؽ فيو 
 التي يحجد فييا أجل الحاالت في أياـ (5) إلى خسدة األجل عؽ طمب العخوض ويخفض ىحا اإلعالف

 .أياـ (10)ةعذخبقبؾؿ العخوض 
 العسؾمي السعشي بظخيقة تعظي تاريخا الييكل ندخة مؽ العخيزة إلى ـ وبسّجخد تؾّصميا بالتغلالمجشة تحيل 

 .ثابتا
 حتى البت نيائيا إذا اإلجخاءات قبل اتخاذ قخارىا بذأف التغمؼ السعخوض عمييا أف تأذف بتعميق لمجشةيسكؽ 

 .كاف السظمب قائسا عمى أسباب ججية في عاىخىا
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 عسل مؽ تاريخ تؾصميا  أياـ  (10) قخارىا في أجل أقراه عذخة لجشة مخاقبة ومتابعة نيابة السحاميؽتتخح 
 السظمؾبة وفي غياب ذلػ يخفع قخار تعميق واإليزاحات العسؾمي مخفقة بجسيع الؾثائق الييكلبإجابة 

 .اإلجخاءات
 طريقة تقديم العروض : 10الفرل 

 . يتؼ تقجيؼ العخوض عمى مخحمة واحجة
 مؽ ىحا الكّخاس في عخفيؽ (11)ُيزسَّؽ العخض الفشي والؾثائق اإلدارّية وجسيع مؤيجاتيا السبّيشة بالفرل 

ال يفتح طمب عخوض : " مشفرميؽ ومختؾميؽ يجرجاف في عخؼ ثالث خارجي يختؼ ويكتب عميو عبارة
ـٍ إلنابة 2023 لدشة 03عجد  بمدية مشزل بهزيان متعمق بتكميف محا

تؾّجو الغخوؼ السحتؾية عمى العخوض الفشية و الؾثائق اإلدارية وجسيع السؤيجات عؽ طخيق البخيج مزسؾف 
  لبمدية مشزل بهزيانالؾصؾؿ أو عؽ طخيق البخيج الدخيع أو تدّمؼ مباشخة إلى مكتب الزبط السخكدي التابع 

9114 مشدؿ بؾزياف–  14الظخيق الؾطشية رقؼ - مقخ بمجية مشدؿ بؾزياف »عمى العشؾاف التالي٫مقابل وصل إيجاع 
» . 

تدّجل الغخوؼ عشج تدّمسيا في مكتب الزبط السعّيؽ لمغخض ثّؼ وفي مخحمة ثانية تدّجل في الجفتخ الخاص 
 .بقبؾؿ العخوض حدب تاريخ وصؾليا ويجب أف تبقى مختؾمة إلى مؾعج فتحيا

 : يقرى آلّيا
 .كّل عخض ورد بعج اآلجاؿ* 
 .كل عخض لؼ يتزّسؽ وثيقة التعيج* 

 .وال يسكؽ لمسذاركيؽ الحيؽ تّؼ إقراء عخوضيؼ ألّي سبب مؽ األسباب السظالبة بتعؾيض
يجب أف تحّخر العخوض بكامميا بمداف القمؼ بسا في ذلػ وثيقة التعيج طبقا لمشساذج السمحقة بكخاس 

 ..الذخوط
 :الهثائق السكّهنة لمعرض: 11الفرل

  اعمليات  امطلوبة بيان  اوثيقة

   الد رية اوثائق

 . وختؼ وإمزاء السذارؾ عمى كّل صفحة مع بياف التاريخ5 إلى 1تعسيخ السالحق مؽ 
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 : يجب أف يحتؾي الغخؼ الستزّسؽ لمعخض الؾثائق التالية

 

ػُد فتح انؼروض يىجة اإلقصاء انؼرض غير أَّه يًكٍ نهجُح 1يًثّم ػدو تقديى انًهحق رقى :مالحظت

وتقصً . انًؼُييٍ تاستكًال وثائقهى في أجم يؼيٍّ (يٍ)تانُسثح نثقيّح انىثائق اإلداريّح أٌ تطانة انؼارض 

 .انؼروض انتي نى تستكًم يا طهة يُها في اآلجال انًضثىطح

 :فتح الظروف: 12الفرل 
 لجشة خاصة بفتح وتقييؼ العخوض يتؼ تعييشيا بسقخر مؽ  رئيذ بمدية مشزل بهزيانتحجث لجى 

 .الييكل العسؾمي  قبل اإلعالف عؽ طمب العخوض
و تعقج جمدة فتح العخوض في التاريخ والسكاف السحّجدْيؽ بشص إعالف الجعؾة إلى السشافدة لفتح الغخوؼ 

 .السحتؾية عمى الؾثائق اإلدارية والفشيةالخارجية والغخوؼ 
 .وتكؾف جمدة فتح الغخوؼ عمشية إال في الحاالت االستثشائية السبخرة

 ال يدسح لمحاضخيؽ السذاركيؽ بالتجّخل في سيخ أعساؿ المجشة ألّي سبب مؽ األسباب .
ؿ ليؼ طمب تسكيشيؼ مؽ تعجيل عخوضيؼ أو إدخاؿ أّي إضافات عمييا  . كسا ال يخؾَّ

 ال تفتح إاّل العخوض الؾاردة في اآلجاؿ القانؾنية السحّجدة لقبؾؿ العخوض. 

يتّؼ الذخوع في عسمّية الفتح طبقا لمتدمدل الدمشي لتاريخ قبؾؿ العخوض وذلػ بفتح الغخؼ الخارجي  -
 .لمعخض والتثّبت مؽ وجؾد كّل الؾثائق اإلدارّية السظمؾبة

فتح الغخؼ السحتؾي عمى العخض الفّشي واالقترار عمى الترخيح بؾجؾد الؾثائق السظمؾبة دوف  -
 .تعجادىا

 :ضبط آجال وصيغ الرجهع في تقديم الترشحات : 13الفرل 
يسكؽ لمسحامي الحي قّجـ تخّشحو في طمب عخوض أف يدحبو بظمب كتابّي، مقابل وصل تدميؼ، يقّجـ مباشخة 

:   اعهوضتقييم  ف    النّية امعتمدة اوثائق

 السزسشيؽ بكخاس الذخوط وإمزاؤىا وختسيا في آخخ الؾثيقة مع 11 إلى 6تعسيخ السالحق مؽ 
 .بياف التاريخ وتقجيؼ السؤيجات عشج اإلقتزاء

 السباشخ مؽ جية، وبمجية مشدؿ بؾزياف  لسحاميإمزاء وختؼ مذخوع عقج الشيابة السدمع إبخامو بيؽ ا
 .مؽ جية ثانية مع بياف التاريخ
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أياـ مؽ تاريخ  (10)  أو عؽ طخيق البخيج مع اإلعالـ بالبمؾغ في أجل أقراه عذخة  بمدية مشزل بهزيانإلى
  وبانقزاء ىحا األجل، تؤخح بعيؽ بمدية مشزل بهزيانآخخ أجل لقبؾؿ العخوض السعمؽ عميو مؽ قبل 

 .االعتبار عخوضيؼ في أعساؿ التقييؼ، ويبقؾا ممدميؽ بيا
غيخ أّنو ال يسكؽ سحب ذلػ العخض بعج انقزاء األجل السحكؾر إال بسظمب معمل يقّجمو الستخّشح لمجشة 

وفي صؾرة تخاجع . بيجؼ السؾافقة عميو 2014 لدشة 764 مؽ األمخ 07السختّرة السشرؾص عمييا بالفرل 
اليياكل العسؾمية السذاركة في طمبات العخوض التي تشغسيا كل السحامي وبعج إتساـ عسمية الفتح، يحـخ مؽ 

تحتدب، حدب الحالة، مؽ تاريخ تخاجعو الكتابي بعج األجل السحّجد لحلػ في الفقخة األولى  (02)لسّجة سشتيؽ 
عجـ الخّد مؽ طخفو عمى إعالمو بقبؾلو الشيائي مؽ قبل الييكل العسؾمي الحي تاريخ مؽ ىحا الفرل أو مؽ 

 .أياـ عسل ما لؼ تشقض مجة صمؾحية عخضو (10)بقي دوف رّد لسّجة تجاوزت عذخة 

 تقييم العروض:14الفرل
  مؽ ىحا الكّخاس، 12بعج فتح العخوض مؽ قبل الّمجشة الخاّصة السذار إلييا بالفرل 

 :تقرى المجشة وجؾبا 
العخوض التي لؼ تتزّسؽ إحجى السالحق السدتؾجب تعسيخىا مؽ قبل العارض بيجؼ اعتسادىا لمتقييؼ  -

 .الفشي

 .كل عخض تزّسؽ ترخيحات أو معمؾمات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا مدّورة -

 .العخوض التي يتؾّلى أحج السذاركيؽ فييا تقجيؼ أكثخ مؽ عخض واحج في نفذ االستذارة  -

يسكؽ، عشج االقتزاء، لمجشة الخاّصة بفتح الغخوؼ وتقييسيا أف تجعؾ كتابّيا السذاركيؽ الحيؽ لؼ 
 أّياـ 07يقّجمؾا السؤيجات السظمؾبة في ممف طمب العخوض إلى إتساـ ممفاتيؼ في أجل ال يتجاوز 

عسل مؽ تاريخ جمدة فتح الغخوؼ وذلػ عؽ طخيق البخيج الدخيع أو بإيجاعيا مباشخة بسكتب ضبط 
الييكل العسؾمي السعشي بظمب العخوض حتى ال تقرى عخوضيؼ بذخط احتخاـ مبجأ السداواة بيؽ 

. السذاركيؽ وأال يؤدي ذلػ إلى تغييخ في محتؾاىا
: كسا يسكؽ أف تخسل الؾثائق عؽ طخيق البخيج االلكتخوني بالعشؾاف التالي

communemenzelbouzaien@gmail.com عمى اف تؾدع األصؾؿ، الحقا، بسكتب الزبط او
 .ويعتسج في ىحه الحالة تاريخ اإلرساؿ االلكتخوني. ارساليا عؽ طخيق البخيج الدخيع

وبخرؾص السحاميؽ الحيؽ صجرت في شأنيؼ عقؾبات تأديبّية، فإّف استبعادىؼ ال يتّؼ إال مؽ قبل لجشة 
يتعمق بزبط 2014  جانفي 28 مؤّرخ في 2014 لدشة 764السخاقبة والستابعة السحجثة بسقتزى األمخ عجد 
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شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة  اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ ، بعج التثّبت بجّقة في وضعّياتيؼ 
 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 15السيشية بالتشديق مع الييئة الؾطشية لمسحاميؽ تظبيقا لسقتزيات الفرل 

 .2014  جانفي 28مؤّرخ في 
 :وتتؾّلى ىحه المجشة عسمّية تقييؼ العخوض وتختيبيا حرخيا وفقا السشيجية التالية

 :مشهجّية تقييم العروض الستعّمقة بإختيار محام ذو تكهين عام: 1.14
 .تعتسج السعاييخ التالية في اختيار محاـ -أ

 العدد األقرى السدشد معايير الفرز العدد
  نقظة60 التجخبة  العامة  لمسحامي لجى  التعقيب 1
  نقظة30 السؤىالت العمسّية لمسحامي و التكؾيؽ الستكساؿ الخبخة 2
تجخبة السحامي في نيابة اليياكل العسؾمّية لجى السحاكؼ خالؿ الثالث  3

 سشؾات األخيخة
  نقظة10

  نقطة100 السجســــــهع العـــــام

 :إسشاد األعداد- : ب
 :( نقطة60 )(التجربة العامة لمسحامي لدى التعقيب- 

 .(التعقيب) نقظة بعشؾاف كل سشة تخسيؼ بالقدؼ السظمؾب 10تدشج 
         في صؾرة التشريص صمب ممف الجعؾة إلى السشافدة عمى فتح باب السذاركة لمسخسسيؽ في 

تحتدب الخبخة العاّمة لمسحامي السعشي في القدؼ السخّسؼ فيو مع وجؾب التقيج  ( سشؾات5أكثخ مؽ )التعقيب 
 .بالدقف العجدي األقرى السذار إليو في الججوؿ

إلثبات التجخية العاّمة، يقّجـ الستخشح شيادة تخسيؼ مدّمسة مؽ الييئة تبّيؽ تاريخ تخسيسو في القدؼ السعشي 
 (تعقيب)

 :( نقطة30)والتكهين الستكسال الخبرة  السؤّهالت العمسّية لمسحامي-  
إضافة 

إلى 
الذيادات 

العمسّية 

 شهادة الدكتهراه في القانهن  شهادة دكتهراه مرحمة ثالثة أو شهادة الساجدتير الذهادة العمسّية

 10 5 العدد السدشد
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التي تحّرل عمييا السحامي تدشج األعجاد بحدب عجد الجورات التكؾيشّية التي تمّقاىا أو شارؾ فييا عمى 
 :الشحؾ التالي

 نقاط لكّل محاـ شارؾ فعميا أو تابع بشجاح دورة تكؾيشية متخّررة في إطار 05تدشج برفة آلية  -
دورات التكؾيؽ السدتسّخ الستكساؿ الخبخة السيشّية التي تشغسيا الييئة الؾطشية بالتشديق مع السعيج 

 (.10)األعمى لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾاف عذخة 

لكّل مذاركة ناجحة في دورة تكؾيشّية قاـ بيا محامي في إطار أنذظة اليياكل  (01)تدشج نقظة واحجة  -
 .1(05)الجولّية لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾاف خسدة نقاط 

إلثبات الذيائج العمسّية والسذاركة في ىحه الجورات، يقّجـ السحامي الستخشح ندخة مظابقة لألصل مؽ 
 .شيادة العمسّية وكحلػ شيادة السذاركة في الجورة السعشية

 ( نقاط10)تجربة السحامي في نيابة الهياكل العسهمّية لدى السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة - 

 نقاط لكّل محاـ تّست إنابتو مؽ قبل هيكل عسؾمي خالؿ الثالث سشؾات األخيخة  05تدشج برفة آلية  -
 (.10)ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾاف عذخة 

إلثبات ىحه اإلنابات يقّجـ السحامي ندخا مؽ عقؾد اإلنابات أو االتفاقيات السبخمة مع الييكل 
 .العسؾمي أو شيادة حدؽ إنياء ميّسة تكميف مسزاة مؽ قبل الييكل العسؾمي

 :سير أعسال لجشة الفتح والتقييم: 2.14

 :تتّؼ عسمّية التقييؼ وتختيب العخوض مؽ الشاحية الفشّية عمى الّشحؾ الّتالي
  تتؾّلى لجشة الفتح والتقييؼ تقييؼ العخوض وتختيبيا عمى أساس السعظيات السسزاة والسبّيشة

بعخضو وبقية السالحق السشرؾص عمييا بسمف طمب العخوض السجعؾمة بالسؤيجات   
 .وطبقا لمسعاييخ والسقاييذ السعمشة بكّخاس الذخوط

  تزّسؽ المجشة أعساليا بتقخيخ لتقييؼ العخوض مسزي مؽ قبل كاّفة أعزاءىا بأسسائيؼ
 .وصفتيؼ ومؤشخ عمى كافة صفحاتو

  تتؾلى  بمجية مشدؿ بؾزياف  بعج االنتياء مؽ ىحه األعساؿ تؾجيو تقخيخ تقييؼ العخوض 
                                                 

عشجما يتعّمق األمخ بتكميف محامي بقزايا في الخارج مؽ قبل اليياكل العسؾمّية، يؤخح، باإلضافة إلى ذلػ، بعيؽ االعتبار ضسؽ ىحا 1
لمسحاميؽ مجى إلساـ السحامي الستخّشح بمغة السحكسة السشذؾرة  قاـ بيا محامي في إطار أنذظة اليياكل الجولّية السعيار الفخعي دورات تكؾيشّية

ويسكؽ، كحلػ، األخح بعيؽ االعتبار إضافة إلى ىحه . أماميا القزّية أو المغة الستّفق عمييا في العقج أو عشج االقتزاء المغة اإلنجميدية
 .السقاييذ، انزؾاء السحامي أو شخكة السحاماة في شبكة ميشّية دولّية لسكاتب محاماة مؽ عجمو
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إضافة إلى أصؾؿ العخوض ويكؾف مرحؾبا بسحّكخة  (ندخة أصمّية ورقّية و ندخة رقسية)
تقجيسية لظمب العخوض مسزاة مؽ قبل رئيذ الييكل العسؾمي إلى الّمجشة السختّرة 

 يؾما مؽ تاريخ فتح 20لمسخاقبة والستابعة بالييئة العميا لمظمب العسؾمي في أجل أقراه 
 . العخوض إلجخاء السخاقبة الاّلزمة عمييا

ويسكؽ بالتؾازي مع ىحا إرساؿ السمف كامال عمى العشؾاف اإللكتخوني التالي 
haicop@pm.gov.tn 

 :تعيين السحامي: 15الفرل
       تجخي المجشة السختّرة لمستابعة والسخاقبة السحجثة بالييئة العميا لمظمب العسؾمي طبقا ألحكاـ الفرل 

 ءىلمج ااءاترج إّعيةرش مخاقبتيا عمى 2014 جانفي 28 والسؤّرخ في 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 7
ٍ مبت تتّث و.طهاولذخلة بؾلمق الصبغة اٍمكج تتّأ و.شفافيتياوقيتيا اصجم وو تختيب العخوضلمنافسة  الىإ

 وتعيج الشغخ فييا، عشج وطرلش ااسرّكت لمقتضياقبل الييكل العسؾمي ٍ ماييذ التقييؼ السعتسجة مقمظابقة 
 . االقتزاء

إلى الييكل العسؾمي  (يؽ)     وبعج االنتياء مؽ ىحه األعساؿ، تؾّجو المجشة السحكؾرة قخار تعييؽ السحامي 
 .السعشي لتشفيحه

 :دنذر نتائج الدعهة إلى السشافدة وإمزاء العق: 16الفرل 
 عمى لؾحة عقج اإلنابة العسؾمي وجؾبا نتائج الجعؾة إلى السشافدة واسؼ الستحرل عمى الييكليشذخ      

الييئة الؾطشّية  إلى اإلعالفويؾجو ىحا .االقتزاء عشج  الؾاب الخاص بو مؾجية لمعسـؾ وعمى ومؾقعإعالنات
 بظخيقة  السذاركيؽ الحيؽ لؼ يتّؼ تعييشيؼ بيحه الشتائج بكل وسيمة مادّية أو المادّيةلمسحاميؽ ويتّؼ إعالـ بقية

 .تعظي تاريخا ثابتا
 اإلسشاد الرادر عؽ المجشة السختّرة لمستابعة والسخاقبة السحجثة بالييئة العميا يسكؽ الظعؽ في قخار     

 2014 جانفي 28 والسؤّرخ في 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 7لمظمب العسؾمي طبقا ألحكاـ الفرل 
 . لجى السحكسة السختّرة

ويسكؽ إضافة . يجب عمى السحامي إمزاء العقج السحخر بالمغة العخبية طبق الشسؾذج السراحب ليحا    
بشؾد يخى الظخفيؽ أىسّيتيا وضخورة تؾضيحيا وذلػ حدب مقتزيات وواقع نذاط الييكل العسؾمي دوف 

 . تغييخ البشؾد الجؾىخية لمعقج والسداس باألتعاب
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     وعمى إثخ السرادقة عمى العقج وإمزائو، يتؾلى صاحب العقج اتخاذ كل اإلجخاءات الزخورية لزساف 
 .انظالؽ السيّسة بسجخد تدمؼ اإلذف بحلػ

السذاركة في عقؾد اإلنابات التي يحـخ مؽ إال أّنو، في صؾرة نكؾؿ السحامي الحي وقع اختياره نيائيا لإلنابة 
 إعالمو بقبؾلو الشيائي الحي بقي دوف رّد تاريختحتدب مؽ  (02) اليياكل العسؾمية لسّجة سشتيؽ تشغسيا كلّ 

 .أياـ عسل (10)لسّجة تجاوزت عذخة 
وفي ىحه الحالة يقّجـ السذتخي العسؾمي تقخيخا خاصا في الغخض إلى المجشة السختّرة لستابعة ومخاقبة نيابة 

وتتخح المجشة قخارىا في ىحا . السحاميؽ يتزّسؽ مقتخح حخماف السحامي مؽ السذاركة في طمبات العخوض
 . الذأف وتعمؼ الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ بحلػ

لمجنة  اقخاريخ تبميغ رتاٍ مـ يا أجل سبعة أفيذلػ   ولنيابة اء عقجمضاإ   بمدية مشزل بهزيانتتؾلى
 .ص بالعقجىلمنص االسعظيات وتلبيانا اٍتتضمد عقج الشيابة سنا إببظاقةلمجنة  اةفااىمػهيه ٍ يتعيو
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  امالحق
 وثٌكة التعّهس : 1ملدق عسد 
رشادات عامة خول المشارك: 2ملدق عسد   بطالة ا 

هجاز المهّمة : 3ملدق عسد  جصاءات التعٌٌن ومصاخل ا  ثٌص في مزتلف ا 
 
ح على الشصف بعسم التا  تطًص

ح على الشصف بعسم مباشصة العمل لسى : 4ملدق عسد  ان)تطًص   طلب العصوضةضاخب (بلسًة موضل بوًز
ة الموطوص علٌها بالفطل : 5ملدق عسد  ٌّ لطائ خسى الداالت اال  ح على الشصف بعسم الوجود في ا   من كّصاس 4تطًص

 الشصوط
ح على الشصف بطّدة البٌاهات  والمصاجع العاّمة و: 6ملدق عسد  ة المشكورة في العصض/ تطًص ٌّ  او الزطوض
ة بالتضام المدامي : 7ملدق عسد  دارًّ ة و التدكٌمٌة  واال  ٌّ ان لسى المداكم و سائص الهٌائت الكضائ هٌابة بلسًة موضل بوًز
 والتعسًلٌة
ذ فتح العصوض) المباشص لتجصبة العامة للمداميا: 8ملدق عسد  لى تاًر ذ التصسٌم ا   (من تاًر

ة ولائمة السورات التكوًوٌة المتزططة الستكمال الزبصة و السراسات والمكاالت والبدوث : 9ملدق عسد  ٌّ الشهائس العلم
 .المتزّططة
ةلسى المداكم رالل الثالث سووات : 10ملدق عسد  ٌّ  لائمة تجصبة المدامي في هٌابة الهٌاكل العموم

رٌصة 
 
 (بالوسبة للمدامٌن ذو تكوًن عام وتكوًن متزطص )                         اال

انلمداميعكس الوٌابة المبصم بٌن ا: 11ملدق عسد   . المباشص ، وبلسًة موضل بوًز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 1 ممحق عدد

تعّهد الوثيقة 
 .......................................................1(االسؼ والمقب والرفة) إني السسزي أسفمو- 

 ..........................................................:................السترخؼ باسؼ ولحداب- 

 ...........................لدشة................ ..: تحت عجد الحيظة و التقاعج صشجوؽ  بمشخخطاؿ- 
 (......................................................العشؾاف بالكامل ذكخ)السعّيؽ محل مخابختو بػ- 
 : .........................................................................................برفتي - 

بإنابة السحامي لبمجية مشدؿ طمب العخوض الستعّمق ممف السكّؾنة ؿ و2 اآلتي ذكخىاالؾثائقجسيع  عمى االطالعبعج و
 :بؾزياف 

 .ممف طمب العخوض(1)
 .االلتداـ مّثل وثيقةتي توثيقة التعيج اؿ( 2 )

 .عقج الشيابة( 3 )

.  الخجمات السدمع انجازىا طبيعة وشخوطيّدرت عمى مدؤوليت وبعج أف ؽ
 :  وألتـد بسا يميأتعّيج

 .قبؾؿ السيّسة السدشجة لي دوف تحّفظ (1 

 .األجخة السحّجدة طبق بشؾد العقج مقابل أعاله،الؾثائق السحكؾرة مبيشة بوفقا لمذخوط اؿانجاز الخجمات القانؾنّية السظمؾبة  (2
  اإلعالـ بو تاريخ مؽ (ثالثؾف يؾما)  مؾضؾع الرفقة خالؿ مجة قجرىا التقاريخ الخاّصة باإلنابات لجى السحاكؼتدميؼ( 3

 .العقجنص عميو يوفقا لسا 
 . آلخخ أجل محجد لقبؾؿ العخوضيؾما ابتجاء مؽ اليـؾ السؾالي(120)مجة اإلبقاء عمى شخوط ىحا التعيج( 4
العقج فدخ  فإنو يتؼ ، ذلػخالؼصؾرة ثبؾت في و. قانؾنية تزارب مرالح أو أّي حجخ ؿافي حلدت أنشي شيج أ( 6

 .برفة آلية وأتحسل مدؤوليتي القانؾنية الستختبة عؽ ذلػ
:  أو البخيجالبشػفتؾح بحداب الؼاؿتحؾيميا إلى و العقجبسؾجب السدتؾجبة السبالغ بمجية مشدؿ بؾزياف دفع ت

(  أو البخيجيةالبشكية ذكخ اليؾّية): .......................... تحت عجد.............................. 
 ......................في.................. حخر بػ 

 (مذارؾاؿوختؼ إمزاء                                                  )

  ("صالح لمسذاركة في طمب العخوض" بخط اليج عبارة مذارؾ  اؿيكتب)
 

 

 

                                                 
دوف إدراج البيانات الستعمقة " (ذكخ السجسع)إني السسزي أسفمو برفتي وكيل السجسع "في صؾرة، تقجيؼ العخض مؽ قبل مجسع، تجرج عبارة 1

 .النخخاط لجى صشجوؽ الحيظة والتقاعج
 

 يسكؽ إضافة وثائق أخخى عشج االقتزاء2
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 2 ممحق عدد
 

  حهل السذاركبطاقة إرشادات عامة
 

 ................................................................. والمقباالسؼ
 ...................................................الدشة/ الذيخ/ اليؾـ:  تاريخ التخسيؼ في قدؼ التعقيب 

 ......................................................................................... عشؾاف السقخّ 
 : ........................................ يىقغ انىاب إذا كاٌ نهًحايي يىقغ واب وفقا نإلجراءاخ انقاَىَيّحعشؾاف

 :.............................................................................................. لياتفا
 ..................................................................... اإلنكتروَي نهًحاييالعشؾاف

 .................................................................................. الجبائيالسعّخؼرقؼ 
 

 .........................................(الرفةاالسؼ والمقب و)إلمزاء وثائق العخضشخص السفّؾض اؿ
 

 ......................في.................. حّخر بػ 
 

 ( وختؼ السذارؾإمزاء                                                 )
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 3ممحق عدد 
 

 
 ترريح عمى الذرف بعدم التأثير

 في مختمف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز السهّسة 
 

 ................................................................................................................(االسم واللّمب)إنًّ الممضً أسفله 

 .............................................................بتارٌخ...........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد 

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

 "المشارن"المسّمى فٌما ٌلً 

أصّرح على شرفً بعدم لٌامً وألتزم بعدم المٌام مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا 

 . الصفمة لفائدتًلصد التؤثٌر فً مختلؾ إجراءات إسناد

 

 .......................................... في .............................حّرر تـ 

 (إمضاء وختم  امشارك)
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 4ممحق عدد 
 

 
 (بمدية مشزل بهزيان)ترريح عمى الذرف بعدم مباشرة العسل لدى 
 صاحب طمب العروض

 
 

 ................................................................................................................ (االسم واللّمب)إنًّ الممضً أسفله 

 

 ...........................................بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد

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

 "المشارن"المسّمى فٌما ٌلً 

أو مضت عن انمطاعً   بمدية مشزل بهزيانأصّرح على شرفً أنًّ لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 

 .عن العمل بها مّدة خمم سنوات على االلّ 
، فترفك نسخة من مكتوب 1998 لسنة 1875وفً صورة المٌام بإعالم الهٌكل طبك أحكام اامر عدد )

 (.اإلعالم مإّشر علٌه من لبل الهٌكل ٌوّضح بدلّة تارٌخ ذلن أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االلتضاء

 

............................ في ............................. حّرر تـ 

 (إمضاء وختم  امشارك)
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 5ممحق عدد 
 
 

 ترريح عمى الذرف بعدم الهجهد في إحدى
  من كّراس الذروط2الحاالت اإلقرائّية السشرهص عميها بالفرل 

 
 ................................................................................................................(االسم واللّمب)إنًّ الممضً أسفله 

 ........................................................... بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد

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

 "المشارن"المسّمى فٌما ٌلً 

أصّرح على شرفً أنًّ ، ال أوجد فً إحدى حاالت المنع المنصوص علٌها بالمرسوم المنّظم لمهنة 

 .المحاماة

كما أصّرح أنّنا ال نوجد فً إحدى الحاالت المنصوص علٌها بالفمرة ااخٌرة من الفصل الثانً من كرام 

 . شروط طلب العروض

 

............................ في............................. حّرر تـ

  (إمضاء وختم  امشارك)
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 6ممحق عدد 
 

 
 ترريح عمى الذرف برّحة البيانات 

 السذكهرة في العرض
 
 

 ................................................................................................................ (االسم واللّمب)إنًّ الممضً أسفله 

 ..............................................................بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد 

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

 "المشارن"المسّمى فٌما ٌلً 

 أصّرح على الّشرؾ بصّحة البٌانات التً لّدمتها فً هذا العرض بما فً ذلن التجربة العاّمة 
وأتحّمل مسإولٌّتً المانونٌّة فً صورة ثبوت خالؾ ذلن أو تبعا لعدم تمدٌمً للّجنة المكلّفة بالفرز لما ٌثبتها 

 .من وثائك بعد طلبها منًّ لمّدة تتجاوز عشرة أٌّام
 

 

............................ في ............................. حّرر تـ 

 (إمضاء وختم  امشارك)
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 7 عدد ممحق
 

 التزام السحامي 

   بمدية مشزل بهزيانبشيابة 
  لدى السحاكم و سائر الهيئات القزائّية والتحكيسية واإلدارّية والتعديمية

 
كما ألتزم بإنجاز المهّمة  ………………………………………………...........................................…… (االسم واللّمب) إنً الممضً أسفله

:  المعلومات الواردة بهذا العرضكافّةألّر بصحة 

............................ في............................. حّرر تـ

 

 (إمضاء وختم  امشارك)
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 8 عـدد ممحق

  السباشرلتجربة العامة لمسحاميا
 (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض) 

 
 

 لبالل واالسم

 
 

 
 رلم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

*  (السنة/ الشهر/ اليوم)تاريخ الترسيم بمسم التعميب 
 

 

 محل المخابرة
 

 

 

 .ندخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا لمترسيم* 
 

 ............................في............................. حّرر تـ

  (إمضاء وختم  امشارك)
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 و الدراسات الذهائد العمسّية وقائسة الدورات التكهيشية الستخررة الستكسال الخبرة 9 عـدد ممحق
 .والسقاالت والبحهث الستخّررة

 ع ر انمقبل انؼهمً/ انذورة/ انشهبدة  انسىت

انشهبئذ انؼهمٍّت 

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 انذوراث انتكىٌىٍت نهمحبمٍه فً اطبر أوشطت انهٍبكم انذونٍت

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 استكمبل انخبرة انمسهمت مه قبم انهٍئت انىطىٍت ببنتىسٍق مغ انمؼهذ األػهى نهمحبمٍه ئذانذوراث انتكىٌىٍت و شهب
 

  1 
  2 

  3 

 (ركر انمٍذان انمطهىة أو انمشببه ). انذراسبث وانمقبالث وانبحىث انمتخّصصت
  1 

  2 

  3 

  4 

............................ في............................. حّرر تـ

 (إمضاء وختم  امشارك)

 .يقّدم السحامي السترشح ندخة مطابقة لألصل من الذهادة السعشية
 .يقّدم السحامي السترشح ندخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عشهان السجّمة العمسّية وسشة الشذر
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 (يتعّمق باختيار محامي ذو تكهين عام) 10 عدد ممحق
 

 سنوات الثالثلائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 
 األخيرة

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
م التي قام المحامي أو شركة القطاع العا

 المحاماة بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

 

  وختم  امتهشحإمضاء  
 

............................  ف............................. حهّر بـ

 

يقّدم السحامي ندخا من عقهد اإلنابات أو االتفاقيات السبرمة مع الهيكل العسهمي أو شهادة حدن إنهاء مهّسة تكميف مسزاة من قبل الهيكل 
 .العسهمي
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 11 عدد ممحق

 1 السباشر ، و بمدية مشزل بهزيان لسحاميعقد الشيابة السبرم بين ا
 :تعريف المهّمـة: الفصل األّول
 : تتمثّل مهمة

 .......................................................................................... ااستاذ 
 لدى (ها) والدفاع عنه(ها) فً حمه المانونٌّةجمٌع اإلجراءاتالمٌام بو (بلدٌة منزل بوزٌان)طبك هذه االتفالٌة فً نٌابة 

 .م أو كذلن خارجها عند االلتضاءنسواء فً توالمحاكم وسائر الهٌئات المضائٌة 
 (ذكر العنوان كامال)والمعٌن محل مخابرته ب 

 :ة بالعمدالمطبّكوالتراتيب التشريع  : 2 الفصل 

التشرٌع الساري المفعول وأعوانه إلى صاحب العمد  كما ٌخضع .لتراتٌب الجاري بها العمل او تخضع هذه الصفمة للتشرٌع

 . االجتماعًن الجبائً والضمانفً المٌدا

  :2األتعــاب : 3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إلٌها بالفصل ااّول أعاله بصفة جملٌّة جزافٌّة طبك أحكام المرار المشترن 
الصادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلؾ بالتجارة والتً تشمل معالٌم نشر المضاٌا والمصارٌؾ المكتبٌّة و معالٌم الطوابع 

 .الجبائٌة، دون تلن المتعلّمة باستخراج ااحكام

 لضاٌا كحد ألصى وتعتبر أتعاب لضٌة واحدة فً صورة توفر الشروط 3(04) لضٌة كحد أدنى وأربعة (02)ٌتم تجمٌع 

 :التالٌة

 أو المادةبالمضاٌا فً نفم الطور والتً تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب . 

  المضاٌا أو ااذون على العرائض بالنظر إلى طبٌعتها من حٌث تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها نظرا

 الستمرار فمه المضاء بشؤنها

إذا ما تبٌن له إن المحامً لد بذل العناٌة الالزمة وحمك نتائج إٌجابٌة بالنظر إلً المضٌة    مشزل بهزيان لبلديةٌمكن 

المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن ٌسند له منحة تكمٌلٌة تمّدر من لبله وإمضاء ملحك فً الؽرض بٌن الطرفٌن وذلن بعد 
ٌتّم عرض مشروع الملحك مسبما على اللجنة المختّصة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة .  استكمال جمٌع أطوار التماضً

 .العلٌا للطلب العمومً على أن تدخل هذه المنحة ضمن السمؾ المحّدد للمحامً

 : عقد تأمين عن السدؤولّية السدنّية والسهشّية:4الفرل 
ٌتعٌن على المحامً صاحب عمد اإلنابة تمدٌم عمد تؤمٌن عن المسإولٌة المدنٌة والمهنٌة، ساري المفعول فً تارٌخ إبرام 

 . العمد ولبل الشروع فً أي لضٌّة
العمد، تجدٌد عمد التؤمٌن سنوٌا إلى حٌن اإلعالم بالحكم المتعلّك  (ة)كما ٌجب على المحامً أو شركة المحاماة صاحب

بآخر لضٌة ُمتعَهَّد بها وانمضاء كامل مدة العمد بما فً ذلن السنة الرابعة والتً تم اضافتها بممتضى ملحك فً الؽرض عند 
 .االلتضاء

وٌسري عمد التؤمٌن إلى حٌن انمضاء أسبوعٌن بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم آلخر لضٌّة تعّهد بها المحامً أو شركة 
 .(ة)المحاماة المعنً

وٌصبح عمد التؤمٌن الؼٌا بانمضاء أسبوعان بداٌة من ٌوم اإلعالم بالحكم المتعلّك بآخر لضٌة ٌتعهد بها المحامً أو شركة 
 .(ة)المحاماة المعنً

                                                 
1

 .يًكٍ إضافح فصىل أخري وذنك حسة يتطهّثاخ انًهف أو اإلَاتاخ وخصىصيّاتها

2
 .تجة انًحافظح ػهً انفقراخ انثالث انًكّىَح نهفصم انًتؼهّق تاألتؼاب

3
 .تجة ػهً انهيكم انؼًىيي تحديد ػدد انقضايا انتي يًكٍ جًؼها قثم اإلػالٌ ػٍ انًُافسح إيا تصىرج ػايح أو في إحدي أطىار انتقاضي
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لبل انمضاء ااجل المذكور أعاله وذلن بممتضى رسالة   بمدية مشزل بهزيان وإذا تم إعالم شركة التؤمٌن المعنٌّة من لبل 

 (ة)معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بؤٌة وسٌلة أخرى تعطً تارٌخا ثابتا لهذا اإلعالم، بؤّن المحامً المعنً
وفً هذه الحالة، ال ٌصبح عمد التؤمٌن الؼٌا إالّ . لم ٌؾ بالتزاماته التعالدٌّة، ٌتم االعتراض على إنمضاء عمد التؤمٌن

   لبمدية  مشزل بهزيانبشهادة فً الؽرض تسلّمها 

  :االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي   : 5الفصل 
ولهذا الؽرض، ٌتولى بصفة خاصة توفٌر . ٌلتزم الهٌكل العمومً بتوفٌر الظروؾ المالئمة إلنجاز المحامً لمهّمته - أ

كل أصول مإٌدات المضاٌا التً تطلب من المحامً رفعها تضّمن مع رسالة التكلٌؾ ممابل وصل تسلّم ممضى من 

تمكٌن   بمدية مشزل بهزيانكما ٌضّمن الملؾ وجوبا بمذكرة توضٌحٌة تلخص معطٌات الملؾ وطلبات . المحامً

المحامً من المعطٌات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرؾ المحكمة أو الهٌئة أو الهٌكل المعنً لبل موعد 

 .الجلسة، أو االجتماع، بؤسبوع على االل

 .عدم نشر أو توزٌع تمارٌر المحامً والمإٌدات التً لّدمها فً إطار نٌابة الهٌكل العمومً - ب

كشؾ المعطٌات المالٌّة والمإٌدات العلمٌّة المتعلّمة بالمحامً أو بشركة المحاماة    مشزل بهزيان لبلديةال ٌمكن  - ت

  جانفي 28مؤّرخ في اؿ2014 لدشة 764عجد  من اامر 15المتعالد معه طبك أحكام الفمرة ااولى من الفصل 
 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية 2014

 .واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية
 :االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي : 6الفصل 

  
 :ٌلتزم المحامً بما ٌلً

لبول رسالة التكلٌؾ والمٌام بجمٌع اإلجراءات المانونٌّة المستوجبة وفً صورة الرفض ؼٌر المبرر ٌعتبر ذلن  -

 اليياكل العسؾمية لسّجة السذاركة في عقؾد اإلنابات التي تشغسيا كلّ ولحخمانو مؽ نكوال موجبا لفسخ عمد النٌابة 
 .أياـ عسل (10) رفزو بقبؾلو السيّسة الحي بقي دوف رّد لسّجة تجاوزت عذخة تاريختحتدب مؽ  (02)سشتيؽ 

وفي ىحه الحالة يقّجـ السذتخي العسؾمي تقخيخا في الغخض إلى المجشة السختّرة لستابعة ومخاقبة نيابة السحاميؽ 
وتتخح المجشة قخارىا في ىحا . يتزّسؽ مقتخح حخماف السحامي أو شخكة السحاماة مؽ السذاركة في طمبات العخوض

 . الذأف وتعمؼ الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ بحلػ

 .بذل العناٌة الالزمة للدفاع عن مصالح الهٌكل العمومً عند نٌابته له أمام المحاكم أو الهٌئات المضائٌّة -

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه، عند االلتضاء، وإعالم الهٌكل العمومً كتابٌا بمآلها فً أجل ألصاه  -

 .ثالثة أٌام من تارٌخ انعمادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر فً المسائل المتعلمة بنزاعات الهٌكل العمومً أو بدراسة الملفات التً ولع  -

 .تكلٌفه بها لصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة الهٌكل العمومً فٌها

 ولهذا الؽرض،

ي لحضور هذه االجتماعات ندعوته كتابٌا سواء عن طرٌك الفاكم أو البرٌد اإللكترو  بمدية مشزل بهزيان تتولى  

 .وذلن لبل انعمادها وفً حٌّز زمنً معمول

وفً صورة . ممابل وصل تسلّم، من مشروع العرٌضة لبل إمضائها حتى تبدي رأٌها فٌها  بمدية مشزل بهزيانتمكٌن  -

بمالحظات حولها فً أجل ألصاه أربعة أٌام عمل من تارٌخ تسلمها من لبله، فٌعّد ذلن   بمدية مشزل بهزيانعدم إبداء 

 موافمة ضمنٌة منه على محتواها وإذن للمحامً بمواصلة اإلجراءات التً ٌمتضٌها المانون
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 :طرق خالص صاحب العمد : 7الفصل

 : ٌكون الخالص عن طرٌك   مشزل بهزيانلبلديةٌتّم خالص صاحب العمد حسب الصٌػ التالٌة 

    لبمدية مشزل بهزيانلسم المالٌة   

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

 منح صاحب بلدٌة منزل بوزٌان ال ٌجوز  من أتعاب المضٌّة المتعّهد بها بعنوان لسط أول على الحساب و%10 تسند نسبة 
 . بهطلبا صرٌحا للتمتعالعمد هذا المسط إال فً صورة تمدٌمه 

 : األتعابتمديم مذكرة -2.8

 . خالص أتعابمذكرةبلدٌة منزل بوزٌان  ب:  ٌتّم خالص صاحب العمد بناء على موافاته لـ 
:تسديد المستحمات -  3.8

1 

  من نسخة من شهادة فً خالص معالٌم الضمان االجتماعً وخالص معالٌم انخراطه   بمدية مشزل بهزيانٌتّم تمكٌن  -

وذلن وجوبا مسإولٌته المدنٌّة فً صندوق الحبطة والتماعد للمحامٌن وما ٌفٌد سالمة وضعٌّته الجبائٌّة و لٌامه بتؤمٌن 

 .لبل خالص االتعاب

 مذكرةٌوما من تارٌخ استالم  (45)ٌتّم إصدار اامر بصرؾ المبالػ الراجعة لصاحب الصفمة فً أجل خمم وأربعون  -

 . مستوفٌة الشروط وبعد التصرٌح الحكمااتعاب

ااجل  وجوبا بفوائض تؤخٌر تحتسب ابتداء من الٌوم الذي ٌلً انتهاء العمد صاحب وفً خالؾ ذلن ٌتمتع 

 ،المذكورة أعاله

أجر عدول التنفٌذ وكذلن أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌؾ الترسٌم بإدارة    بمدية مشزل بهزيان      تحمل على

 .الملكٌة العمارٌة

  مصارٌؾ التنمل المتعلّمة باإلنابات خارج مجال منطمة تونم الكبرى أو خارج   بمدية مشزل بهزيان    كما تتحمل  

فً  كلم 30مراكز الوالٌات التً حٌث عٌّنت محّل مخابرتهم عندما تتجاوز مسافة التنمل التً ٌمطعها المحامً لهذا الؽرض 

حدود حاالت التنمل الفعلٌّة والثابتة للمحامً، شخصٌّا، وذلن طبما للتعرٌفة المنصوص علٌها بالمرار المشترن بٌن وزٌر 

 .2016 أفرٌل 22العدل والوزٌر المكلؾ بالتجارة المإرخ فً 

     وإذا ما التضت ضرورة الملّؾ التنمّل للخارج، ٌتكفّل الهٌكل العمومً بتحّمل مصارٌؾ التنمّل واإللامة حصرٌّا فً 

 .حدود أٌّام المهّمة دون سواها بما فً ذلن ٌومً الذهاب والرجوع

وفً كل الحاالت، ٌجب أن تكون النفمات التمدٌرٌة المتعلّمة بالنمل واإللامة فً الخارج موضوع مشروع ملحك ٌعرض 

 03 وذلن بصرؾ النظر عن الفصل عدد 764 من اامر عدد 07وجوبا وبصفة مسبمة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 

 .من هذا العمد المتعلك بااتعاب

إالّ أنّه وفً صورة تسبمه المصارٌؾ من لبل المحامً ، ٌتولى الهٌكل العمومً خالصها على أسام فواتٌر مثبتة لهذه 
ااعمال مسلّمة من المعنٌٌن المائمٌن بااعمال موضوع االسترجاع وذلن إثر التثبت من المٌام بالمهمة على أسام لاعدة 

 .العمل المنجز
 :مّدة العمد  : 9الفصل 

 .   تضبط مّدة العمد بـثالثة سنوات تبدأ من تارٌخ إمضاء العمد بٌن الطرفٌن
وفً صورة وجود لضاٌا جارٌة فً تارٌخ انتهاء مّدة العمد ولم ٌتم تعٌٌن محامً من لبل اللجنة المختّصة للمتابعة 

العمومً فٌتولى صاحب العمد مواصلة هذه المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة وذلن  والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب
. إلى حٌن انتهاء طورها الجاري، دون سواه والتصرٌح بالحكم
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 :تنفيذ العمد  : 10الفصل 

     ٌجب على المحامً أن ٌلتزم بتنفٌذ ممتضٌات العمد بنفسه وال ٌمكن بؤي حال من ااحوال للهٌكل العمومً تؽٌٌر 
 أو حدوث أمر طارئ أو لوة لاهرة حالت دون لٌام صاحب العمد 11المحامً اال فً الصورة المنصوص علٌها بالفصل 

 .بتنفٌذ التزاماته
 .و فً هذه الصورة ٌجب علً المحامً إعالم الهٌكل العمومً بذلن كتابٌا وال ٌمكنه مناولة النٌابة إلى أي محام أخر

 أو حدوث أمر طارئ 11بخالؾ الحاالت المنصوص علٌها بالفصل  (صاحب العمد)و فً صورة تخلً المحامً 
أخر ضمانا الستمرارٌة سٌر المرفك  (ٌن)أو لوة لاهرة ٌتّخذ الهٌكل العمومً اإلجراءات المستوجبة بهدؾ تعٌٌن محام 

 .2014 لسنة 764 من اامر 5عن المهّمة تطبٌما للفصل  (ن)العام عوضا عن المحامً المتخلً
 .كما ٌجب على الهٌكل فً هذه الصورة ااخٌرة العمومً تطبٌك المّطة ااولى من الفصل السادم لهذا العمد

 : العمدفسخ :11الفصل 
 ،   :، تفسخ هذا العمد، آلٌا فً الحاالت التالٌة9مع مراعاة ممتضٌات الفمرة ااخٌرة والفصل 

 . المحامً أو اإلحالة على عدم المباشرةوفاة -

 تنبٌها بواسطة رسالة بلدٌة منزل بوزٌان  له توجه هذه الصورة وفً. عدم إٌفاء صاحب العمد بالتزاماته التعالدٌة -

مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى المٌام بالتزاماته فً أجل محّدد ال ٌمّل عن عشرة أٌام ابتداء من تارٌخ تبلٌػ 

تطبٌك المّطة ااولى من الفصل السادم العمد وفسخ   لبمدية  مشزل بهزيان  ٌمكن ، هذا ااجلوبانمضاء. التنبٌه

 .لهذا العمد

 مباشرة هلٌاموإهدار حك البلدٌة فً التماضً أو ثبت  بالتزامه  العمدإخالل صاحب بمدية مشزل بهزيانلدى إذا ثبت  -

 .العمد وانجازه إبرام ت مختلؾ إجراءاأو بواسطة الؽٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا لصد التؤثٌر فً

 و يتولى المحامي إرجاع الوثائك التي بحوزته في أجل ألصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من لبل الهيكل 
 .العمومي

تؽٌٌر صاحب العمد دون وجود مبررات لانونٌّة أو والعٌة ثابتة لذلن ،   بمدية مشزل بهزيانفً صورة لرار  :13الفصل 

فً لضٌّة ال زالت جارٌة، ففً هذه الحالة،تصرؾ له وجوبا أتعابه كاملة التً تحتسب طبك أحكام الفصل الثالث من هذه 
 والمتعلّك بتنظٌم 2011 أوت 20 المإّرخ فً 2011 لسنة 79 من المرسوم عدد 40االتفالٌة وذلن عمال بؤحكام الفصل 

 .مهنة المحاماة
الحفاظ على السرية :14الفصل 

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

النزاهة :15الفصل 
يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة 

 .بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  :فّض النزاعات :  16الفصل 

بمدية مشزل ولهذا الؽرض ٌتولى أوال . فً حالة نشوب خالؾ فً تؤوٌل أحكام هذا العمد، تبّجل، وجوبا، المساعً الصلحٌة
 2014  جانفي 28 مؤّرخ في 2014 لدشة 764عجد  مؽ األمخ (7)  مكاتبة اللّجنة المحّدثة بممتضى الفصل   بهزيان

الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية 
 . دوف سؾاىا القتخاح تدؾية صمحّية أو تقجيؼ مقتخح أخخ لفض الخالؼوالعدكخية والتعجيمية والتحكيسية

 .  وفي ىحه الحالة تتّؼ دعؾة مسّثل الييئة الؾطشّية لمسحاميؽ لحزؾر الجمدة لفض الشداع السعخوض عمييا بالحدشى
وبانمضاء أجل شهر من تارٌخ توصل اللجنة بمكتوب الهٌكل العمومً دون فصل الخالؾ ودٌّا، فٌمكن للطرؾ ااكثر 

. حرص المواصلة اإلجراءات المانونٌة التً ٌراها للدفاع عن حموله لدى المحكمة المختّصة
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  :مصـاريف التسجيل  : 17الفصل 
 تحمل مصارٌؾ التسجٌل على المحامً 

 :العقدصحة : 18الفرل 
 ئه من لبل رئٌم بلدٌة منزل بوزٌان أو المكلؾ بتسٌٌر شإونهاإمضا إال بعدا العمد نافذا كون هذيال 

 :محّل المخـابرة: 19الفصل 
ؼٌر أنّه ٌمكن احد الطرفٌن تؽٌٌر ذلن بممتضى رسالة مضمونة . عٌّن كل طرؾ محل مخابرته فً عنوانه المذكور أعاله

 .فٌذن طرٌك إعالم بواسطة عدل التنعالوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرؾ اآلخر أو كذلن 
 

 ..................منزل بوزيان في .حــّرر بـ
 

 اإلمضــاءات  
          المحـــــــــامي       يلدية منزل بوزيان 

                                                                                           

 

  
 
 


