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 رســــــــــــــــــــــــــــــالفه
 
 

 2 طلب العروض موضوع الفصل األول :
 2 : شروط المشاركة 2الفصل 
 3 : كيفّية المشاركة3الفصل 
 4 إلى حصص طلب العروض: توزيع 4الفصل 
 5 سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
 5 صلوحية العروض: 6الفصل 
 5 العروض: اإليضاحات ومالحق ملف طلب 7الفصل 
 5 : الضمانات المالية8الفصل 
 6 الطعن في كراس الشروط: 9الفصل 
 7 : طريقة تقديم العروض 10الفصل 
 8 : الوثائق المكّونة للعرض11الفصل 
 8 عروض: فتح ال12الفصل 
 10 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة13الفصل 
 10 تقييم العروض: 14الفصل 
 11 غير متخصصالمتعلقة باختيار محام  : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد1.14الفصل 
 13 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد المتعلقة باختيار محام متخصص2.14الفصل 
تتجاوز مدة  لم: منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد المتعلقة باختيار محام 3.14الفصل 

 ترسيمه باالستئناف الخمس سنوات
 : تعيين المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة 15الفصل 

19 
 
20 

 20  إمضاء العقد نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة : 16الفصل 

 22 المالحق
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 طلب العروض موضوع:األّول  الفصل
من بين المرسمين بجدول محاٍم مباشر  01عدد  في اختيارطلب العروض  يتمّثل موضوع

ها والدفاع عنها في حق القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام ب و طينة بلدية نيابةل المحامين لدى التعقيب 
 .الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهوفق ما  المحاكم وسائر الهيئات القضائية لدى

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. عقد النيابةويبّين    
 : شروط المشاركة 2الفصل 

 :طلب العروضفي  أن يشاركيمكن   
 *المحامون المرسمون بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض.

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

 .1التاريخ األقصى لقبول العروض
حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى      

والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة 
بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي 

 محامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديهايكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية لل
 من مرسوم المحاماة. 32مانع أخر على معنى الفصل  أي أو

 :كيفية المشاركة 3الفصل 
 اتفاقية الشراكة أو إطارفي  أومنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

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

 المحامين المرسمين لدى التعقيب . إلىقسط وحيد موجه من  يتكون طلب العروض
                                                           

دثة للغرض(، وإنما إن التثّبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي )لجنة الفتح والفرز المح1

لعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي يندرج ضمن صالحيات الّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب ا

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16المختّص، عند االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 

 .ة والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالمحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلداري

الخدمات موضوع طلب  إلسداءالمهنية  إمكانياتهميلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع  أكثر أواتفاقية تفاهم بين محاميين  االتفاقيةيقصد بتلك   2 

 .مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين االتفاقيةعروض و الصفقة وتكون على وثائق ال باإلمضاءالعروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف 

 . لمحٍام مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم  م وجوبا إسناد يت 3 
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 :طلب العروضسحب ملف : 5الفصل 
أو   (avocat.org.tn) موقع الهيئة لوطنية للمحامين سحب كراس الشروط من  يتولى المترشح   
بعد تعمير االستمارة  ( www. marchespublics.gov.tn) المرصد الوطني للصفقات العموميةموقع من 

 7.5كلم  قابسطريق  طينةبلدية مصلحة الصفقات بأو مباشرة من  االلكترونية الموجودة للغرض
 .بدون مقابل  صفـــــــــــاقسطينة 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما(  120) يوما مائة و عشرون يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 

 المحدد لقبول العروض األقصى ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ
 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 

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

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 
واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز 

عبر البريد االلكتروني للمحامي أو العروض وذلك ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول 05عشرة )
بالفقرة  إليهاالمشار  الشروطللشركة المهنية للمحاماة المبين في االستمارة االلكترونية لسحب كراس 

المتعلق بضبط  2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  4الثانية من الفصل 
 الهياكل العمومية.شروط و إجراءات تكليف محامي لنيابة 

قصد  الشروط اتمعطيات تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس توجيه طينةلبلدية يمكن و  هذا،
على أن  ( قبل إنتهاء أجل تقديم العروض10مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

 .هريةتمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات و المعايير الفنية و الجو  ال
 

 المالية : الضمانات:8الفصل 
الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات  يعفى المشاركون من تقديم

 العمومّية.
 :الطعن في كراس الشروط:9الفصل 

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

في أجل أقصاه عشرة  الالزمةت ومدعما بالمؤيدات االخالالالغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 
في  ( أيام5)إلى خمسة  األجلعن طلب العروض ويخفض هذا  اإلعالنمن تاريخ  ( أيام10)

http://www.commune-chihia.gov.tn/
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 ( أيام.10ة)عشر بالتي يحدد فيها أجل قبول العروض  الحاالت
العمومي المعني بطريقة  الهيكلنسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  

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

 .المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرهانهائيا إذا كان 
عمــل مــن تــاريخ  أيــام  ( 10)قرارهــا فــي أجــل أقصــاه عشــرة  لجنــة مراقبــة ومتابعــة نيابــة المحــامينتتخــذ 

المطلوبــة وفــي  يــاب ذلــك يرفــع  واإليضــاحاتالعمــومي مرفقــة بجميــع الوثــائق  الهيكــلتوصــلها باجابــة 
 .اإلجراءاتقرار تعليق 

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

ــة وجميــع مؤيــداتها المبّينــة بالفصــل  مــن هــذا الكــّراس فــي  (11)ُيضــم ن العــرض الفنــي والوثــائق اإلدارّي
" ال يفتت  طلتب ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبـارة: 

 ".متعلق بتكليف محاٍم إلنابة بلدية طينة  ثانية()للمرة ال 2022لسنة  01عروض عدد
الوثــائق اإلداريـة وجميـع المؤيـدات عـن طريـق البريــد   و توّجـه الظـروف المحتويـة علـى العـروض الفنيـة

لـــى مكتـــب الضـــبط المركـــزي التـــابع مضـــمون الوصـــول أو عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إ
 مقابل وصل إيداع. لـبلدية طينة 

ثانيـة تسـّجل فـي الـدفتر تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعـّين للغـرض ثـّم وفـي مرحلـة 
 الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

 يقصى آلّيا: 
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 
 ن تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.وال يمكن للمشاركين الذي
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 الوثائق المكّونة للعرض:: 11الفصل
 التالية: ثائق الو يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 

غير أنّه يمكن قصاء العرض إل عند فتح العروض موجبا1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّلمالحظة:

باستكمال وثائقهم في أجل للجنة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارض )ين( المعنيين 

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

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 اإلدارية  الوثائق

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

 العروض:  تقييمفي    المعتمدة  الفنيّة  الوثائق

فــي آخــر الوثيقــة مــع  وختمهــا المضــمنين بكــراس الشــروط وإمضــاؤها 11إلــى  6تعميــر المالحــق مــن 
 بيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء.

المباشـر أو مجمـع المحـامين المباشـرين  لمحاميمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين اا
 من جهة ثانية مع بيان التاريخ. بلدية طينة جهة، و اة منلشركة المهنّية للمحاماأو 
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 فت  الظروف:: 12الفصل 
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس 

 لعمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض.الهيكال
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة لفتح 

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

 أعمـــال اللجنـــة ألّي ســـبب مـــن  ال يســـمح للحاضـــرين المشـــاركين بالتـــدّخل فـــي ســـير
ـــب تمكيـــنهم مـــن تعـــديل عروضـــهم أو إدخـــال أّي  ل لهـــم طل األســـباب. كمـــا ال يخـــو 

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

الظــرف  وذلــك بفــتح يــتّم الشــروع فــي عملّيــة الفــتح طبقــا للتسلســل الزمنــي لتــاريخ قبــول العــروض -
 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

فــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفّنــي واالقتصــار علــى التصــريح بوجــود الوثــائق المطلوبــة  -
 دون تعدادها.

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 
أن يسـحبه بطلـب كتـابّي، مقابـل وصـل تسـليم، يقـّدم يمكن للمحامي الذي قّدم ترّشحه في طلب عروض 

( يومـا مـن 10أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلوج فـي أجـل أقصـاه عشـرة ) طينـة بلديـة مباشرة إلى
 .البلديةتاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل 

 بقوا ملزمين بها.وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، وي
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح 

بهدف الموافقة عليه. وفي  2014لسنة  764من األمر  07للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
اتفاق شراكة وبعد إتمام المحامون المتعهدون في اطار صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو 

لهياكل العمومية لمّدة سنتين المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كاّل عملية الفتح، يحرم من 
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من 02)

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي تاريخ هذا الفصل أو من 
 ( أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.10)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
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 تقييم العروض:14الفصل
 من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 وجوبا : اللجنة تقصى
العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف  -

 .اعتمادها للتقييم الفني

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

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

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

اعها مباشرة أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بايد 07
بمكتب ضبط الهيكل العمومي المعني بطلب العروض حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام 

 أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. مبدأ المساواة بين المشاركين و
الي: كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان الت

nizarbenhamed33@gmail.com  أوتودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط  أنعلى 
 عن طريق البريد السريع. ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. إرسالها

ال يــتّم إال مــن قبــل  اســتبعادهم وبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبّيــة، فــانّ 
جـــــانفي   28مـــــؤّرخ فـــــي  2014نة لســـــ 764لجنـــــة المراقبـــــة والمتابعـــــة المحدثـــــة بمقتضـــــى األمـــــر عـــــدد 

يتعلــق بضــبط شــروط وإجــراءات تكليــف المحــامين بنيابــة  الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم ، بعــد 2014
التثّبــت بدّقــة فــي وضــعّياتهم المهنيــة بالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة للمحــامين تطبيقــا لمقتضــيات الفصــل 

 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15
 :إحدى المنهجيات التالية العروض وترتيبها حصريا وفقا تتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييمو 
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 :المتعّلقة بإختيار محام ذو تكوين عام : منهجّية تقييم العروض1.14
 ة البلدية في اختيار محام غير متخصص:ر ب رّية التالية في صورةصتعتمد المعايير الح-أ

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 60 لدى التعقيبالتجربة  العامة  للمحامي  1
 نقطة 30 المؤهالت العلمّية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 2
تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل العمومّيــة لــدى المحــاكم خــالل الــثالث  3

 سنوات األخيرة
 نقطة 10

 نقطة 100 المجمتتتتتتوع العتتتتتام

 : إسناد األعداد: -ب
 نقطة(: 60) لدى التعقيبالتجربة العامة للمحامي  -

 نقاط بعنوان كل سنة ترسيم في التعقيب 10تسند   
 التعقيبقّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في يإلثبات التجرية العاّمة، 

 نقطة(: 30الستكمال الخبرة )التكوين  و المؤّهالت العلمّية للمحامي  -

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو  الشهادة العلمّية
 شهادة الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد المسند

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

نقاط لكّل محاام شاارف فعلياا أو تاابع بنجااة دورة تكوينياة متخّصصاة فاي  05سند بصفة آلية ت -

إطار دورات التكوين المستمّر إلستكمال الخبرة المهنيّاة التاي تنهمهاا الهيئاة الوطنياة بالتنسايق 

 (.10على للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) إالمع المعهد 

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة قام بها محامي فاي إطاار أنشاطة 01تسند نقطة واحدة ) -

 ( .05الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط )
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إلثبـــات الشـــهائد العلمّيـــة والمشـــاركة فـــي هـــذه الـــدورات، يقـــّدم المحـــامي المترشـــح نســـخة مطابقـــة 
 العلمّية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية. لألصل من شهادة

تجربة المحامي فتي نيابتة الهياكتل العمومّيتة لتدى المحتاكم ختالل التثال  ستنوات  -
 نقاط( 10األخيرة )

نقاط لكّل محاام تّماإ إنابتاه مان قبال هيكال عماومي خا ل الاث   سانوات  05تسند بصفة آلية  -

 (.10نوان عشرة )األخيرة  ويبلغ سقف النقاط بهذا الع

إلثبات هذه اإلنابات يقدّم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل 

 العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

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

 

 ّينات من المؤّيدات:. صيغ تقديم العج
. وبصفة عامة يتولى المشفوعة بنسخ من األحكام تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف

المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.وال يدخل ضمن 
 احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــ  حمايــة ويكــون المحــامي مــدعو إلــى 
ممغنطـــة أو ليزرّيـــة أو كـــذلك فـــي وســـائل حفـــ  إلكترونّيـــة  المعطيـــات الشخصـــّية والّســـر المهنـــي فـــي أقـــراص

تراعى فيها الّضمانات الفنّية السـتغاللها طبـق مواصـفات تـتالءم مـع الّتجهيـزات المسـتعملة فـي المجـال وذلـك 
 .صلب عرضهلتقديمها 

 سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:: 2.14

 تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي:
  علـى أسـاس المعطيـات الممضـاة  هـاتقيـيم العـروض وترتيب التقيـيمتتوّلى لجنة الفـتح و

والمبّينة بعرضه وبقية المالحق المنصوص عليها بملـف طلـب العـروض المدعومـة 
 بالمؤيدات  وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.

  تضـــّمن اللجنـــة أعمالهـــا بتقريـــر لتقيـــيم العـــروض ممضـــي مـــن قبـــل كاّفـــة أعضـــاءها
 .حاتهبأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صف

  بعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال توجيــه تقريــر تقيــيم العــروض )نســخة  تتــولى البلديــة
نسخ رقمية( إضافة إلى أصول العروض ويكون مصـحوبا بمـذّكرة  7أصلّية ورقّية و
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إلــــى الّلجنــــة المختّصــــة  البلديــــةتقديميــــة لطلــــب العــــروض ممضــــاة مــــن قبــــل رئــــيس 
يوما من تـاريخ  20ب العمومي في أجل أقصاه للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطل

 فتح العروض إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها. 

مكــــن بــــالتوازي مــــع هــــذا إرســــال الملــــف كــــامال علــــى العنــــوان اإللكترونــــي التــــالي يو 
haicop@pm.gov.tn 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 15الفصل
تجري اللجنة المختّصة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام الفصـل 

 اءاترجإ ّعيةرشمراقبتهــا علــى  2014جــانفي  28والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7
 لةبـــــــــومقلا لصبغةا نم كـــــــــدتتّأو شفافيتها. و قيتهااصـــــــــدمو ترتيـــــــــب العـــــــــروض و لمنافسةا لىإ ءوللجا

 اسرّك تلمقتضيا العمــومي الهيكــل قبــل نم المعتمــدة التقيــيم ايــيسمقمطابقــة  نم بــتتتّثو .طهاااولشــر 
 وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء.  وطرلشا

 لتنفيذه. البلديةاللجنة المذكورة قرار تعيين المحامي )ين( إلى  وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه

 :دالدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق: نشر نتائج 16الفصل 
 إعالنــاتعلــى لوحـة  عقــد اإلنابـةوجوبــا نتـائج الــدعوة إلـى المنافســة واسـم المتحصــل علـى  تنشـر البلديـة

الهيئـة الوطنّيـة إلـى  اإلعـالنويوجه هـذا االقتضـاء.عنـد  الخـاص بـه الـواب موجهة للعموم وعلـى وموقـع
 لــم يــتّم تعييــنهم بهــذه النتــائج بكــل وســيلة مادّيــة أو المادّيــة المشــاركين الــذين للمحــامين ويــتّم إعــالم بقيــة
 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا
اإلسـناد الصـادر عـن اللجنـة المختّصـة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة العليـا  يمكن الطعـن فـي قـرار

جــانفي  28والمــؤّرخ فــي  2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7للطلــب العمــومي طبقــا ألحكــام الفصــل 
 لدى المحكمة المختّصة.  2014

يجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــرر باللغـــة العربيـــة طبـــق النمـــوذج المصـــاحب لهـــذا. ويمكـــن 
إضـــافة بنـــود يـــرى الطـــرفين أهمّيتهـــا وضـــرورة توضـــيحها وذلـــك حســـب مقتضـــيات وواقـــع نشـــاط الهيكـــل 

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

 لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
المشاركة في عقود يحرم من نهائيا لإلنابة  الذي وقع إختيارهإال أّنه، في صورة نكول المحامي 

إعالمه بقبوله  تاريخ( تحتسب من 02لمّدة سنتين ) الهياكل العمومية اإلنابات التي تنظمها كلّ 
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 ( أيام عمل.10)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة نيابة  تقدم البلديةوفي هذه الحالة 

المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي من المشاركة في طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في 
 هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 

 للجنةا قرار تبليغ يخرتا نم مياأ سبعة جلأ فيذلك و   لنيابةا عقد ءمضاإبلدية طينة  تتولى
 .بالعقد المنصوصة المعطياتو  تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم عليهن يتعيو
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 قـــــــــــــــــــــــــالمالح
 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 بلدية طينة  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

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

 العرض
 لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية  بلدية طينةبنيابة  المحامي )المنفرد(  التزام: 7ملحق عدد 

لى  المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد   تاريخ فتح العروض()من تاريخ الترسيم ا 

الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات : 9ملحق عدد 
 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

 لدى المحاكم خالل الثالث سنوات  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 10ملحق عدد 
خيرة                         

 
 تكوين متخصص( ) بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام و اال

 و بلدية طينةالمباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 11ملحق عدد 
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 1 ملحق عدد

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

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

 ...........................لسنة.................. تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 (......................................................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ..........................................بصفتي : ............................................... -
لنيابة بلدية محامي بتكليف طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لاآلتي ذكرها و  الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 : طينة
 ملف طلب العروض.(1)
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

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

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

بنود األجرة المحّددة طبق مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .العقد
اإلعالم به  تاريخ من أيام 03 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3

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

 انونية المترتبة عن ذلك.العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القفسخ فانه يتم  ،ذلك خالفثبوت 
أو البريد:  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ الهيكل العمومي يدفع 

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

 ................................. فيحرر بـ ......                                                             
 (مشاركالوختم مضاء إ)                                                                  

 
 

 

 بخط اليد عبارة " صال  للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب
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 2 ملحق عدد
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

 

 ................................................................. واللقب  .............................. االسم

 قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.................................................تاريخ الترسيم في 

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

 ................................. ........................................................عنوان المقرّ 

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

 :.............................................................................................. لهاتفا

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

 الجبائي.................................................................................. المعّرفرقم 

 صفة(.........................................الاالسم واللقب و )إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
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 3ملحق عدد 
 تصري  على الشرف بعدم التأثير

 مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة في
 

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد
 

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                                         
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 4ملحق عدد 
بلدية طينةتصري  على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى   

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أو مضت عن انقطاعي  بلدية طينةإطارات أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو 

 عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.

، فترفيي  نسييخة ميين 1998لسيينة  1875)وفييي صييورة القيييام بيييعلم الهيكييل طبيي  أحكييام األميير عييدد 

مؤّشير علييه مين قبيل الهيكيل يوّضية بدقّية تياريخ إلليك أو اإلدالء بعلمية البليو  عنيد مكتوب اإلعيلم 

 االقتضاء.(

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

     )إمضاء وختم المشارك(                                                                                
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 5ملحق عدد 
 تصري  على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

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

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

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

 ا يلي "المشارك"المسّمى فيم

ال نوجد فيي إحيدح حياالت المنيم المنصيوه عليهيا بالمرسيوم المينّةم لمهنية  على شرفي أنّيأصّرح 

 المحاماة.

وجد في إحدح الحاالت المنصوه عليها بيالفقرة األخييرة مين الفصيل الثياني مين كما أصّرح أنّي ال أ

 كراس شروط طلب العروض. 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 تصري  على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض
 

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

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

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

بما  البيانات التي قّدمتها في هإلا العرضأصّرح على الّشرف بصّحة  المسّمى فيما يلي "المشارك"

 .في إللك التجربة العاّمة و/ أو الخصوصيّة

 بالتقييموأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خلف إللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 لما يثبتها من وثائ  بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                                 
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 7عدد  ملحق
 

 بلدية طينةبنيابة  منفرد(المحامي )ال التزام
 لمحاكم و سائر الهيئات القضائّية و التحكيمية و اإلدارية و التعديليةلدى ا 

 

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

كما أقّر بصحة )ألتزم( بينجاز المهّمة  والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي إلكرهم يلتزم ، عند اإلقتضاء،المتدخل

 المعلومات الواردة بهإلا العرض: كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                      
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 8عتدد  ملحق
 المباشر لتجربة العامة للمحاميا

 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فت  العروض( 
 

 
 قباللو االسم

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

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

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيمنسخة من شهادة * 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                          
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 9عتدد  ملحق

 الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة
  و الدراسات والمقاالت والبحو  المتخّصصة.

 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 أنشطة الهياكل الدولية إطارالدورات التكوينية للمحامين في 

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

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

 

  1 
  2 

  3 

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

  2 

  3 

  4 

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

  )إمضاء وختم المشارك(                                                                                                             

 .شهادة المعنيةاليقّدم المحامي المترش  نسخة مطابقة لألصل من 
 يقّدم المحامي المترش  نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشر.
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م )يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عا 10عدد  ملحق  
قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثالث 

 سنوات األخيرة )من 01 جانفي 2019 إلى تاريخ فتح العروض(
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 بنيابتها

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

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

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

 وختم المترشح إمضاء                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل يقّدم المحامي نستخا متن عقتود اإلنابتات أو االتفا يتات المبرمتة متع الهيكتل العمتومي أو شتهادة حستن إنهتاء مهّمتة تكليتف ممضتاة متن قبتل الهيكت
 العمومي.
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 11عدد  ملحق

 و بلدية طينة باشر الم لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول

 تتمثّل مهمة: 

 ..............................................األستاإل ........................................................ 

والدفاع  )ها(في حقه القانونيّة جميم اإلجراءاتالقيام بو بلدية طينةطب  هإله االتفاقية في نيابة 

 .س أو كإللك خارجها عند االقتضاءنسواء في تولدح المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(عنه

 والمعين محل مخابرته ب )إلكر العنوان كامل(

 ة بالعقد:قالمطبّ التراتيب  والتشريع :  2الفصل  

وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضم  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضم هإله الصفقة للتشريم

 .االجتماعي نالجبائي والضما نالميداالتشريم الساري المفعول في 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوه المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعله بصفة جمليّة جزافيّة طب  

يم نشر أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل معال

 األحكام. المتعلّقة باستخراجدون تلك القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابم الجبائية، 
 

( قضايا كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في 04) أربعةقضية كحد أدنى و (02)يتم تجميم 

 صورة توفر الشروط التالية:

  أو  ببالنةر إلى وحدة الموضوع أو السبالقضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها

 المادة.

  القضايا أو األإلون على العرائض بالنةر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو سهولة

 معالجتها نةرا الستقرار فقه القضاء بشأنها

 إليالنةر المحامي قد بإلل العناية اللزمة وحق  نتائج إيجابية ب أن اإإلا ما تبين له لبلدية طينةيمكن 

القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملح  في 

مسبقا  وإللك بعد استكمال جميم أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع الملح  الغرض بين الطرفين

على أن تدخل هإله على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي 

 المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.

 

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

 المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة. 

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين 



 طينة تكليف محامي لنيابة بلدية                                                                )للمرة الثانية( 2022/  01طلب عروض عدد  

25 

74 289 171الفاكس                     74 289 170الهاتف                               3083ت ب          7طريق قابس كلم                 بلدية طينة      

اإلعلم بالحكم المتعلّ  بآخر قضية ُمتعَهَّد بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في إللك السنة الرابعة 

 بمقتضى ملح  في الغرض عند االقتضاء. إضافتهاوالتي تم 

ن انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعلم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها ويسري عقد التأمين إلى حي

 المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.

ويصبة عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعلم بالحكم المتعلّ  بآخر قضية يتعهد 

 بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.

قبل انقضاء األجل المإلكور أعله وإللك  بلدية طينةلتأمين المعنيّة من قبل وإإلا تم إعلم شركة ا 

بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مم اإلعلم بالبلو  أو بأية وسيلة أخرح تعطي تاريخا 

ثابتا لهإلا اإلعلم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( 

يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هإله الحالة، ال يصبة عقد التأمين الغيا إالّ التعاقديّة، 

 إلى بلدية طينة .بشهادة في الغرض يسلّمها 
 

  : بلدية طينة: االلتزامات الموضوعة على كاهل   5الفصل 

بتوفير الةروف الملئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهإلا الغرض، يتولى  تلتزم بلدية طينة -أ

بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مم 

رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمإلكرة 

 طينة . بلديةتوضيحية تلخه معطيات الملف وطلبات 

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

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

 المؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل العمومي. عدم نشر أو توزيم تقارير المحامي و -ت

ف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو كشال يمكن لبلدية طينة  -ث

 764عدد من األمر  15بشركة المحاماة المتعاقد معه طب  أحكام الفقرة األولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014جانفي   28مؤّرخ في ال 2014لسنة 

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

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 يلي:يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما 

قبول رسالة التكليف والقيام بجميم اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض غير  -

المشاركة في عقود اإلنابات من  ولحرمانهالمبرر يعتبر إللك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
 المهّمةبقبوله  رفضه تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) التي تنظمها كلّ 

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

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

بإلل العناية اللزمة للدفاع عن مصالة الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات  -

 ة.القضائيّ 

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعلم الهيكل العمومي كتابيا  -

 بمآلها في أجل أقصاه ثلثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعلن عنها من الجهة المتعّهدة.

حضور االجتماعات المخّصصة للنةر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة  -

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

 ولهإلا الغرض،

ي لحضور هإله ندعوته كتابيا سواء عن طري  الفاكس أو البريد اإللكترو بلدية طينةتولى ت 

 االجتماعات وإللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. بلدية طينة تمكين  -

بملحةات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها  البلديةوفي صورة عدم إبداء 

اإلجراءات التي  من قبله، فيعّد إللك موافقة ضمنية منه على محتواها وإإلن للمحامي بمواصلة

 يقتضيها القانون
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل

 .قابض المالية بطينة محتسب بلدية طينة يتولى عملية الخله:

 : شروط الخالص 8الفصل 

 :دفع قسط أّول على الحساب  1.8

للهيكل ال يجوز من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و %10تسند نسبة  

 به. طلبا صريحا للتمتمالعقدهإلا القسط إال في صورة تقديمه منة صاحب  العمومي

 األتعاب: تقديم مذكرة -2.8

 خله أتعاب. مإلكرةببلدية طينة يتّم خله صاحب العقد بناء على موافاته لـ

 ت :تسديد المستحقا -  3.8

من نسخة من شهادة في خله معاليم الضمان االجتماعي وخله معاليم  بلدية طينةيتّم تمكين  -

قيامه بتأمين  سلمة وضعيّته الجبائيّة و وما يفيد والتقاعد للمحامين الحيطة انخراطه في صندوق

 .األتعابوإللك وجوبا قبل خله مسؤوليته المدنيّة 

( يوما 45) خمس وأربعونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل  -

 .الحكم التصريةمستوفية الشروط وبعد  األتعاب مإلكرةمن تاريخ إستلم 

وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الإلي يلي  العقدصاحب  وفي خلف إللك يتمتم 

 ،األجل المإلكورة أعلهانتهاء 

وكإللك أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف أجر عدول التنفيإل تحمل على بلدية طينة       

 الترسيم بيدارة الملكية العقارية.

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرح أو كما تتحّمل بلدية طينة  
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دما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها عن التي حيث عيّنت محّل مخابرتهم خارج مراكز الواليات

في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة كلم  30لهإلا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةالمحامي 

اإلنابة وإللك طبقا للتعريفة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف 

أفريل  22المنصوه عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في 

2016. 

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

 يومي الإلهاب والرجوع. بما في إللكواإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

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

من األمر عدد  07مشروع ملح  يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنةار اللجنة المحدثة بالفصل 

 ل  باألتعاب.من هإلا العقد المتع 03وإللك بصرف النةر عن الفصل عدد  764

إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل العمومي 

خلصها على أساس فواتير مثبتة لهإله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع 

 ز.االسترجاع وإللك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنج
 

 : العقد: مّدة  9الفصل 
 

 بـثلثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين. العقد تضبط مّدة

من قبل اللجنة   وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي 

فيتولى صاحب العقد مواصلة هإله  المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

والتصرية القضايا وف  قواعد العناية المهنيّة وإللك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 بالحكم.

 : تنفيذ العقد : 10الفصل 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيإل مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال للهيكل 

أو حدوث أمر طارئ أو قوة  11المحامي اال في الصورة المنصوه عليها بالفصل العمومي تغيير 

 قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيإل التزاماته.

بإللك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة إلى أي  بلدية طينةو في هإله الصورة يجب علي المحامي إعلم 

 محام أخر.

 11بخلف الحاالت المنصوه عليها بالفصل  (و في صورة تخلي المحامي )صاحب العقد

بهدف تعيين محام  حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة يتّخإل الهيكل العمومي اإلجراءات المستوجبة أو

)ن( عن المهّمة تطبيقا   العام عوضا عن المحامي المتخلي)ين( أخر ضمانا الستمرارية سير المرف

 .2014لسنة  764من األمر  5للفصل 

في هإله الصورة األخيرة العمومي تطبي  المّطة األولى من الفصل  بلدية طينةكما يجب على 

 السادس لهإلا العقد.
 

 :العقد :فسخ 11الفصل 

 ، تفسخ هإلا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   9مم مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 أو اإلحالة على عدم المباشرة. المحامي  وفاة -
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العمومي تنبيها  الهيكلهإله الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

عن  د ال يقلّ بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 لعقدافسخ  لبلدية طينة يمكن  ،هإلا األجل التنبيه. وبانقضاءعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

 تطبي  المّطة األولى من الفصل السادس لهإلا العقد. و

في التقاضي أو ثبت  البلديةوإهدار ح  بالتزامه  العقد إخلل صاحب بلدية طينةلدح إإلا ثبت  -

مختلف  مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في هقيام

 .العقد وانجازهإبرام  تإجراءا

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا 

 .بلدية طينةمن قبل 
 

 :13الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لإللك ،  بلدية طينةفي صورة قرار 

وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طب  أحكام تصرف له  ، ، ففي هإله الحالة في قضيّة ال زالت جارية

 2011لسنة  79من المرسوم عدد  40الفصل الثالث من هإله االتفاقية وإللك عمل بأحكام الفصل 

 والمتعلّ  بتنةيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في 

 :الحفاظ على السرية14الفصل 

يخضع الطرفان لكل االلتزامات  و صبغة السرية من حيث شروط التنفيذيكتسي كامل العقد 

 العامة المتعلقة بالمحافهة على السرية.

 

 :النزاهة15الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانإ صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام 

 .التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح
 

  :  فّض النزاعات: 16الفصل 

 ، المساعي الصلحية. ، تبّجل، وجوباالعقدفي حالة نشوب خلف في تأويل أحكام هإلا 

 764عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل )بلدية طينة  أوال تولىولهإلا الغرض ت
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة 

دون  التحكيمية التعديلية و الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و
 القتراح تسوية صلحّية أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.سواها 

وطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة ال
 بالحسنى.  

دون فصل الخلف وديّا، فيمكن  البلديةوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 

مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدح المحكمة ال األكثر حرهللطرف 

 المختّصة.
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  : مصـاريف التسجيل : 17الفصل 

 .  تحمل مصاريف التسجيل على المحامي

 :العقدصحة : 18الفصل 
 ئه من قبل رئيس بلدية طينة .إمضا إال بعدا العقد نافإلا كون هإليال 

 

 : محّل المخـابرة:19الفصل 

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المإلكور أعله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير إللك 

طري  إعلم  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مم اإلعلم بالبلو  للطرف اآلخر أو كإللك 

 فيإل.نبواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                         ةرئيس البلدي  

                                                                                                     


