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 :: موضــــوع طلب العروضالفصــــــــل األول
يتمثل موضوع طلب العروض في اختيار محام مباشر من بين المرسمين بجدول المحامين لنيابة 

والقيام بجميع اإلجراءات القانونية في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم الوكالة البلدية للخدمات البيئية 
التشريعية الجاري بها  األحكاموسائر الهيئات القضائية والتحكمية واإلدارية والتعديلية وفق ما تقتضيه 

 العمل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية والمدنية والعسكرية والتجارية والجبائية والجزائية والتحكيم.
 ويبين كراس الشروط اإلدارية الخاصة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين .

 
 :شروط المشاركة في طلب العروض:الثانيالفصل 

لدى االستئناف والذين مضى على ترسميهم أكثر من خمس  للمحامين المرسمين بجدول المحامين يمكن
 والمحامين المرسمين لدى التعقيب المشاركة في طلب العروض.  سنوات

ال تجوز مشاركة المحامين الذين تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلي 
م إلغاؤه من قبل المحكمة المختصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ لم يت بالنفاذ العاجل ما

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

العمل أو تلك التي تنشا بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي  الجاري بها
ورئيس الوكالة البلدية للخدمات البيئية أو بأحد أعضاء هياكل التسيير أو المداولة  أو تلك التي يكون 

من  32فيها المحامي قد قبل أي دعوى ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على معنى الفصل 
 مرسوم المحاماة .

المتعاقدين على  أووال تقبل العروض الواردة من القضاة المتعاقدين واألساتذة الجامعيين المباشرين 
 بجدول المحاماة. ترسميهمالرغم من 

 

 :كيفية المشاركة: الفصل  الثالث

 يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض منفردا.
 :طلب العروضسحب ملف  :الفصل  الرابع

 بمنظومة بالصفقات العمومية  يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص
 http://avocat.org.tn وموقع الهيئة الوطنية للمحامي". "TUNEPSالخط  على العمومي الشراء

 بعد أن يتولى تعمير االستمارة االلكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور.
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  :صالحية العروض :السادسالفصل 

ابتداء من اليوم الموالي  يوما( 60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة ستين يوما )
 للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض :السابعالفصل 

( أيام من تاريخ نشر اإلعالن 5) خمسةأن يطلب كتابيا إيضاحات في اجل أقصاه يمكن لكل مشارك 
 عن طلب العروض.

 بالمالحظاتملحق لملف طلب العروض يتضمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة  إعدادويتم 
 (5جميع ساحبي كراس الشروط في اجل ال يتجاوز ) إلىالتي يطلبها المترشحون ويوجه  تواالستفسارا

أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد االلكتروني للمحامي المبين في 
عدد  األمرمن  4بالفقرة الثانية من الفصل  إليهااالستمارة االلكترونية لسحب كراس الشروط المشار 

حامين المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف الم 2014جانفي  24المؤرخ في  2014نة لس 764
 والعسكرية والتعديلية والتحكيمية .بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 

كراس الذين سحبوا  المرشحينتوجيه معطيات تكميلية إلى  البلدية للخدمات البيئيةهذا ويمكن للوكالة 
أجل تقديم  انتهاءأيام قبل  (5) خمسةف طلب العروض في أجل أدناه قصد مزيد توضيح مل الشروط

 العروض.
 :الضمانات المالية :الثامنالفصل 

 المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية.يعفى المشاركون من تقديم الضمانات 
 :عقد تامين عن المسؤولية المدنية والمهنية:التاسعالفصل 

سارية  ،يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم شهادة في تامين المسؤولية المدنية والمهنية
 اجل لتقديم العروض. أخرفي تاريخ  المفعول

بالحكم المتعلق  اإلعالمحين  إلىكما يجب على المحامي صاحب الصفقة تجديد شهادة التامين سنويا 
 قضية متعهد بها. بآخر
قضية تعهد  بأخربالحكم المتعلق  اإلعالمحين انقضاء أسبوع بداية من يوم  إلىعقد التامين  ي ويسر 

 بها المحامي المعني.
قضية يتعهد بها  بأخربالحكم المتعلق  اإلعالممن يوم  بدايةويصبح عقد التامين الغيا بانقضاء أسبوع 

شركة التامين المعنية من قبل الوكالة البلدية للخدمات البلدية قبل  إعالمتم  وإذاالمحامي المعني. 
 أوبالبلوغ  اإلعالمالمذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول مع  األجلانقضاء 
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بان المحامي المعني لم يف بالتزاماته التعاقدية يتم  اإلعالموسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا  بأية
 اض على انقضاء عقد التامين.االعتر 

بشهادة في الغرض تسلمها الوكالة البلدية للخدمات  إالوفي هذه الحالة ال يصبح عقد التامين الغيا 
 .البيئية 
 :طريقة تقديم العروض:العاشرالفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة .
في ظرفين  من هذا الكراس 11العرض الفني والوثائق اإلدارية وجميع مؤيداتها المبينة بالفصل  يضمن

"ال يفتح طلب عروض عبارة:منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه 
 متعلق بتكليف محام لنيابة الوكالة البلدية للخدمات البيئية ".للمرة الثانية  02/2021عدد 

 أووجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد ت
 مكتب الضبط التابع للوكالة البلدية للخدمات البيئية مقابل وصل إيداع. إلىتسلم مباشرة 

الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم في مرحلة ثانية تسجل في السجل  تسجل
 فتحها.موعد  إلىتبقى مختومة  أنالخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب 

 :آليايقصى 
 .اآلجال*كل عرض ورد بعد 

 .من طرف مكتب الضبط المركزي للوكالة *كل عرض لم يكن مغلقا ومختوما
 :كما يقصى

ادخلها المشارك على بنود كراس الشروط ولم يتم رفعها خالل  تحفظات أو*كل عرض تضمن تغييرات 
 اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي. األجل

 وثائق مزورة. أومعلومات خاطئة  أو*كل عرض تضمن تصريحات 
 سبب من األسباب المطالبة بتعويض. أليعروضهم  إقصاءوال يمكن للمشاركين الذين تم 

 :العروض محتوى :الحادي عشرالفصل 
 تحتوي العروض وجوبا على الوثائق التالية: 

 ي:مالالملف اإلداري وال - 1

 العمليات التي يجب إجراؤها الوثيقة المطلوبة ع/ر

 بطاقة إرشادات  1
تعميره وإمضاؤه من طرف العارض   :1ملحق عدد 
" مع التأكيد على "TUNEPSالمنظومة   وإرساله عبر

  .بيان التاريخو  الوثيقة آخر في وختمه العارضإمضاء 
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2 
 هامن طرف العارض وإرسال اتعميره :2ملحق عدد  وثيقة التعهد 

   "."TUNEPSالمنظومة   عبر

3 

المنظومة  إرسالها عبرابقة لألصل يتم طنسخة م  بطاقة تعريف جبائية
"TUNEPS"  وفي صورة وجود عائق فّني يتّم  إرسال

 عن أو الوصول مضمون  البريد طريق الوثيقة عن
 أسفله أو المذكور العنوان على السريع طريق البريد

للوكالة البلدية  المركزي  الضبط مباشرة بمكتب تودع
 في وختمها يةعنللخدمات البيئية. إمضاء المؤسسة الم

 بيان التاريخ مع الوثيقة آخر

4 

شهادة انخراط بصندوق الحيطة 
  والتقاعد للمحامين

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئة أو رئيس الفرع 
  الجهوي دون سواهم و ختمه مع بيان التاريخ.

، وفي "TUNEPS" المنظومة مباشرة عبر ايتم إرساله
 طريق صورة وجود عائق فّني يتّم  إرسال الوثيقة عن

 السريع طريق البريد عن أو الوصول مضمون  البريد
 مباشرة بمكتب تودع أسفله أو المذكور العنوان على

 للوكالة البلدية للخدمات البيئية.  المركزي  الضبط

5 

شهادة انخراط بالصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي )بالنسبة 
للمعاونين واألعوان( أو تقديم 
تصريح على الشرف بعدم 

 االستعانة بمعاونين أو أعوان. 

، وفي "TUNEPS" المنظومة مباشرة عبر ايتم إرساله
 طريق صورة وجود عائق فّني يتّم  إرسال الوثيقة عن

 السريع طريق البريد عن أو الوصول مضمون  البريد
 مباشرة بمكتب تودع أسفله أو المذكور العنوان على

 للوكالة البلدية للخدمات البيئية. المركزي  الضبط

6 

المسؤولية المدنية عقد تامين عن 
   والمهنية

إمضاء الرئيس يحمل  نسخة مطابقة لألصل من العقد
المدير العام لشركة التامين او من الشخص المفوض 

 له و ختمه مع بيان التاريخ.

، وفي "TUNEPS" المنظومة يتم إرساله مباشرة عبر
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 طريق صورة وجود عائق فّني يتّم  إرسال الوثيقة عن
 السريع طريق البريد عن أو الوصول مضمون  البريد
 مباشرة بمكتب تودع أسفله أو المذكور العنوان على

 للوكالة البلدية للخدمات البيئية. المركزي  الضبط

7 
تصريح على الشرف في عدم 

   التأثير
، "TUNEPS" المنظومة عبر مباشرة وثيقة متوفرة

 وضع عالمة الموافقة على الخانة المناسبة 

8 

على الشرف بأن  تصريح
العارض لم يكن عونا عموميا 
لدى المشتري العمومي أو 
مضى على انقطاعه عن 

 5العمل مدة ال تقل عن 
  سنوات

 المنظومة طريق عن مباشرة وثيقة متوفرة
"TUNEPS" ،  وضع عالمة الموافقة على الخانة

 المناسبة

9 

تصريح على الشرف بعدم الوجود 
 في إحدى الحاالت االقصائية

من  2المنصوص عليها بالفصل 
كراس الشروط طبقا لألنموذج 

 (3المدرج بالملحق عدد )

، "TUNEPS" طريق المنظومة يتم إرساله مباشرة عن
 عن أو الوصول مضمون  البريد طريق عن أو ارساله

 أسفله أو المذكور العنوان على السريع طريق البريد
البلدية للوكالة  المركزي  الضبط مباشرة بمكتب ودعي

  للخدمات البيئية.

 كراس الشروط 10

 الشروط كراس على اطلع بأنه العارض يصرح
 بجميع ويقبل  "TUNEPS"المنظومة المنشور عبر

وذلك بوضع عالمة الموافقة على الخانة  فصوله
 المناسبة

 

 

 الوثائق التي يتم اعتمادها في فرز العروضالجوانب الفنية و  - 2
 العمليات التي يجب إجراؤها الوثيقة المطلوبة ع/ر

 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :4ملحق عدد تصريح على الشرف بصحة  1
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البيانات والمراجع العامة و/أو 
 الخصوصية المضمنة بالعرض 

 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

2 
 :قائمة اسمية في 

 المحامي ) منفرد (.
 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :5ملحق عدد 

 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

3 

التزام لكل محام مشارك بنيابة 
الوكالة البلدية للخدمات البيئية 
والقيام بجميع اإلجراءات القانونية 
في حقها والدفاع عنها لدى 
المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 والتحكمية واإلدارية والتعديلية.

 طرف من الوثيقةإكمال تعمير  :6ملحق عدد 
 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

 

قائمة المراجع المبينة للتجربة 
العامة للمحامي المباشر خالل 

 الخمس سنوات األخيرة.
إمضاء المشارك وختمه في أخر الوثيقة مع 

 بيان التاريخ.

 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :7ملحق عدد 
 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

 

 

قائمة في الدورات التكوينية 
المتخصصة التي تابعها المحامي 
المباشر في إطار دورات التكوين 
المستمر الستكمال الخبرة التي 
تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 
أو في إطار أنشطة الهياكل 

ـــــ إمضاء الدولية للمحامين 
المشارك و ختمه في أخر الوثيقة 

 مع بيان التاريخ. 

ــــ يقدم المحامي المترشح نسخة 
مطابقة لألصل من شهادة 

 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :8ملحق عدد 
 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك
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 المشاركة في الدورة المعنية.

 
 السيرة الذاتية للمحامي المباشر

إمضاء صاحب السيرة الذاتية مع 
 بيان التاريخ. 

 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :9ملحق عدد 
 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

 

جدول التعهدات في القضايا 
موضوع االنابات الجارية والتي 

 مال تزال منشورة لدى المحاك
سائر الهيئات القضائية و 

 والتعديلية.والتحكمية واإلدارية 
مع  ةإمضاء العارض وختمه  في آخر الوثيق

 بيان التاريخ

 طرف من إكمال تعمير الوثيقة :10ملحق عدد 
 "TUNEPS"المنظومة  وإرسالها عبر المشارك

 

المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي وبقية  وثيقة التعهد يعتبر عدم تقديم :مالحظة
سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز للوكالة البلدية للخدمات البيئية بشرط  تندرج ضمن تقييم العرض

أيام من تاريخ  07جل ال يتجاوز أفي  ،طلب عند االقتضاءت احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن
جلسة فتح العروض كتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال 

 لى تغيير في محتواها.يؤدي ذلك إ
 :فتح العروض:الثاني عشرالفصل 

تحدث لدى الوكالة البلدية للخدمات البيئية لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 
 المدير العام للوكالة.

 جلسة غير علنية.عروض في تجتمع اللجنة المذكورة لفتح ال
الخاصة  ة، للجناالقتضاء د، عنيمكن وباستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفني للمشارك

لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم  تدعو كتابيا المشاركين الذين أنبفتح العروض وفرزها 
البريد السريع أو وذلك عن طريق ، من تاريخ جلسة فتح الظروف أيام عمل 07جل ال يتجاوز أفي 

 بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط الوكالة البلدية للخدمات البيئية حتى ال تقصى عروضهم.
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  :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشح من قبل المشاركين في الصفقة :عشر لثالثاالفصل 

يقدم ،تسليميسحبه بطلب كتابي مقابل وصل  أنيمكن للمحامي الذي قدم ترشحه  في طلب عروض 
( 5مباشرة إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في اجل أقصاه )

من تاريخ أخر اجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل الوكالة البلدية للخدمات البيئية وذلك دون  أيام
 الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.

 ملزمين بها. ا، ويبقو التقييمبعين االعتبار عروضهم في أعمال  ذخوبانقضاء هذا األجل، تؤ 
غير انه ال يمكن سحب هذا العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدمه المترشح للجنة 

 بهدف الموافقة عليه . 2014لسنة  764 عدد األمر( من 7المختصة على معنى الفصل )
يحرم من المشاركة في  وفي صورة تراجع المحامي دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح،

من تاريخ  حسب هذه الحالة، ( تحتسب،2الصفقات التي تنظمها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين )
الرد من  من تاريخ عدم أوالمحدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل  األجلتراجعه الكتابي بعد 

 ( أيام عمل.10بقبوله النهائي الذي بقي دون رد لمدة تجاوزت عشرة ) إعالمهطرفه على 
 :تقييم العروض :عشر لرابعاالفصل 

تتولى هذه اللجنة  ،من هذا الكراس 12بالفصل  إليهابعد فتح العروض من قبل اللجنة الخاصة المشار 
 من هذا الكراس. 14المنهجيات المدرجة بالفصل  إلحدىكذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا 

  األعداد إسنادمنهجية تقييم العروض و: 
 :منهجية تقييم العروض -

 يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي باالعتماد ،حصريا، على المقاييس التالية:
 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 نقطة 50 المراجع العامة للمحامي 1

 نقطة 20 المؤهالت العلمية للمحامي 2

حجم المهام الموكولة للمحامي من قبل  3
 الهياكل العمومية و عددها 

 نقطة 30

المجموع 
 العام

 نقطة 100 

 وتقصى وجوبا :
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 الوثائق المعتمدة للتقييم الفني. إحدىالعروض التي لم تتضمن 
 ال.مهللمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإل العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة

 مزورة . أنهامعلومات خاطئة أو وثائق ثبت  أوكل عرض تضمن تصريحات 
 من عرض واحد في نفس الصفقة. أكثرالعروض التي يتولى احد المشاركين فيها تقديم 

 إالال يتم   ترشحهم عقوبات تأديبية، فان استبعادهم ورفض بشأنهموبخصوص المحامين الدين صدر 
يتعلق بضبط شروط  2014لسنة  764عدد  األمرمن قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى 

دارية والعسكرية وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإل
مهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة بعد التثبت بدقة في وضعياتهم ال والتعديلية والتحكمية،

كذلك مع رئيس الفرع الجهوي المختص عند االقتضاء،تطبيقا لمقتضيات الفصل  أوالوطنية للمحامين 
 .2014جانفي  28مؤرخ في ال 764عدد  األمر من 15

 :األعداد إسناد
 :األعداد إسنادكيفية  أ.

المحامي خالل الخمس سنوات األخيرة أي من  أسداهاالمراجع بحسب عدد االنابات التي  أعدادتسند 
 تاريخ تقديم العروض. إلى 2015الفترة الممتدة بين غرة جانفي 

نسخ من عينة من نصوص  إعداديتم  ،وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصرح بها
يحول دون إمكانية  بشكلبعد معالجتها من قبل المترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها  األحكام

 والمراجع. األحكامعرف على األشخاص المذكورين بهذه تال
عدد االنابات لدى 

 المحاكم
 50و  40ما بين 

إنابة خالل الخمس 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض 

 60و  51ما بين 
إنابة خالل الخمس 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 

 70و  16 ما بين
إنابة خالل الخمس 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 

 80و  71ما بين 
إنابة خالل الخمس 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 

إنابة   81أكثر من 
خالل الخمس 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 

العدد المسند 
جع ابعنوان المر 

 العامة

10 20 30 40 50 

  

 :صيغ تقديم العينات من المؤيدات ب ــ
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مضاء المترشح للتصريح على الشرف بصحة البيانات المتعلقة بالتجربة الخصوصية والعامة تبعا إل
المترشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيدات المصرح  في مرحلة أولى، ال يدعى،( ،6)الملحق عدد 

 بها.
 أو رسائل التكليف حسب ما يراه المترشح المشارك في طلب العروض . تعتمد عينة اإلنابات

وبصفة عامة يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن 
 التجربة في القضايا التي تم رفضها شكال. احتساب

بطريقة تحفظ حماية إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها  اويكون المحامي مدعو 
أو كذلك في وسائل الحفظ  المعطيات الشخصية والسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزيرية

مع التجهيزات المستعملة  تتالءمطبق مواصفات    الستغاللهااإللكترونية تراعى فيها الضمانات الفنية 
ة طبق المواصفات الفنية المبينة في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب للوكالة البلدية للخدمات البيئي

 للغرض في كراس الشروط .
 :ويجب اإلشارة للمترشحين أن عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنية تتم على النحو التالي

المبينة في التصاريح على المعطيات تتولى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أساس   
وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب الشرف والسيرة الذاتية الممضاة  من قبل المترشحين 

 للمعايير والمقاييس المعلنة بكراس الشروط. العروض وطبقا 
بة اللجنة المختصة للمراق إلىبتوجيه الملفات  األعمالتقوم الوكالة البلدية للخدمات البيئية من هذه 

 األمرمن  6الفصل  ألحكامالمراقبة الالزمة عليها طبقا  إلجراءوالمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي 
اللجنة المذكورة طلب  أعمالما اقتضت  وإذا.2014جانفي  28المؤرخ في 2014لسنة  764عدد 

ؤهالت العلمية تم التصريح به بخصوص الم مؤيدات إضافية حول ما أوالمؤيدات المضمنة بالتصاريح 
 المحامي المعني من قبل الوكالة البلدية للخدمات البيئية. إلىوالمهنية، فان هذا الطلب يوجه 

  :نقطة( 20المؤهالت العلمية للمحامي ) -ب
الخبرة المتميزة  إلىتحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد  إلىيهدف هذا المقياس 

من ناحية والى المؤهالت العلمية  في الميدان المطلوب من قبل الوكالة البلدية للخدمات البيئية 
 للمترشح من ناحية أخرى.

بحسب عدد الدورات التكوينية  اإلعدادالشهادات العلمية التي تحصل عليها المحامي تسند  إلىإضافة 
 :التاليشارك فيها على النحو  أوالتي تلقاها 

 إطارتابع بنجاح دورة تكوينية متخصصة في  أونقاط لكل محام شارك فعليا  05 آليةتسند بصفة 
دورات التكوين المستمر الستكمال الخبرة المهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد 

 (.10) بهذا العنوان عشرةاألعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط 
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أنشطة الهياكل  إطار( لكل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في 01نقطة واحدة ) تسند
 (.10) الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة

من شهادة المشاركة  لألصليقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة  المشاركة في هذه الدورات، إلثبات
 في الدورة المعنية.

   :نقطة( 30)جم المهام الموكولة للمحامي من قبل الهياكل العمومية وعددها ح -ج

لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ  عن كل قضية جارية،يتم حذف نصف نقطة  -
 نقاط. 10يتجاوز  الن أتقديم الترشح في طلب العروض على 

لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ  يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية، -
 نقاط. 10يتجاوز  الن أتقديم الترشح في طلب العروض على 

 أوخاص ) ذات معنوية  أولفائدة هيكل عمومي  يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية، -
تجاوز ي الن أ( لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترشح للمشاركة في طلب العروض على مادية
 نقاط. 10

 :تعيين المحامي :عشر الخامسالفصل 

تعد لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى الوكالة البلدية للخدمات البيئية تقريرا مفصال حول معايير اختيار 
على ضوء ذلك توضح فيه كيفية ترتيب المترشحين وأسباب إقصاء التقييم  أعمالالمترشحين ونتائج 

وتوجه الوكالة البلدية للخدمات البيئية وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة  حصل ذلك. نإبعض العروض 
من األمر  7المختصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل 

 األمرمن  8مراقبتها عليها طبقا للفصل  إلجراء 2014جانفي  28المؤرخ في 2014لسنة  764عدد 
 .عند االقتضاء،كر وإعادة النظر فيها السالف الذ

 وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
 :العقد والشروع في المهمة إمضاء :عشر السادسالفصل 

في العنوان المبين بوثيقة  الوكالة البلدية للخدمات البيئيةالمحامي الذي تم اختياره من قبل  إعالميتم 
العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصاحب لهذا. ويمكن إضافة  إمضاءالتعهد. ويجب عليه 

بنود يرى الطرفان أهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الوكالة البلدية 
 للخدمات البيئية.

المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية  إعالميتم  ،وإمضائهوعلى اثر المصادقة على العقد 
انه، في صورة نكول المحامي الذي وقع اختياره  إالبذلك.  اإلذنلضمان انطالق المهمة بمجرد تسلم 

( 02مها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين )ظيحرم من المشاركة في الصفقات التي تن لإلنابةنهائيا 
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بقبوله النهائي الذي بقي دون رد لمدة تجاوزت عشرة  إعالمهرد من طرفه على تحتسب من تاريخ عدم ال
 ( أيام.10)
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  1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

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

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

 ........................................................................................................... :عنوان المقر

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

 ......................................................................:العنوان االلكتروني للمحامي

 ............................................................................ :رقم المعرف الجبائي

 ..................................................) االسم واللقب والخطة(الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض 

 .……………حرر ب ........................في                                                                                

 مشارك()إمضاء وختم ال                                                                        
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  2ملحق عدد 

 
 وثيقة التعّهد

 ..........................................................)االسم واللقب(................................................. إني الممضي أسفله-

  ...................................................................المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: ...................... -

 .............................................ذكرالعنوان بالكامل(.................................................)المعيّن محل مخابرته بـ -

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

 والمكّونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة المحامي: 1وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها

 ملف طلب العروض.(1)

 قة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام.وثي(2) 

 عقد النيابة.(3) 

 وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 

 أتعّهد وألتزم بما يلي:

 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.1 

لوثائق المذكورة أعاله، مقابل األجرة المحدّدة طبق التراتيب القانونيّة ( انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا للشروط المبينة با2

 في الميدان.

منتاريخ اإلعالم بها وفقا لما تنص عليه أسبوعا( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها3

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة.

 ن جزءا من العقد.ة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تكوّ ( تطبيق جميع البنود المدرج4

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.  60( اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة 5

آلية فسخ العقد بصفة فإنه يتم ( أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي صورة ثبوت خالف ذلك،6

 وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.

 

يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد: 

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

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

 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

  

 )يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(
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  3ملحق عدد 

 

  إحدىتصريح على الشرف بعدم الوجود في                                  

 من كراس الشروط                  2قصائية المنصوص عليها بالفصل الحاالت اإل                         

 

 .....................................()االسم واللقب أسفله الممضي إني

المسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد.............................. 
 .....................................بتاريخ

)العنوان الكامل ( ـالمعين محل مخابرته ب
.................................................................. 

 المسمى فيما يلي "المشارك"

حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنظم  إحدىال اوجد في و  أكنلم  أنيأصرح على شرفي 
 لمهنة المحاماة.

الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل الثاني من  إحدىال نوجد في  أننا أصرحكما 
 كراس شروط طلب العروض.

                                                                        ………....في    ..حرر ب                                                                

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                      
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                              4ملحق عدد        

 على الشرف بصحة البيانات تصريح                                

 الخصوصية المذكورة في العرض أووالمراجع العامة/                          

 

 ..............................................................(االسم واللقبإني الممضي أسفله )

 ..................................المسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد..............................
 ......................................................بتاريخ.....................................

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

 المسمى فيما يلي "المشارك"

 على شرفي بصحة البيانات والمراجع الخصوصية والعامة التي قدمتها في هذا العرض. أصرح

لما يثبتها  مسؤوليتي القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك او تبعا لعدم تقديمي للجنة المكلفة بالفرز وأتحمل
 من وثائق بعد طلبها مني لمدة ال تتجاوز عشرة أيام.

                                                                                                                       ......فيحرر ب .......                                                               

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                     
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 5ملحق عدد        

 قائمة اسمية في المحامي )المنفرد(

 

 تحصلالشهادة الم االسم واللقب 
 عليها

 بالهيأةتاريخ الترسيم 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

                                                                        ………....في  … …حرر ب                                                                

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                      

 

 

 



71343986الفاكس:  71 335 799تونس الهاتف:  1000نهج أثينا  6الوكالة البلدية للخدمات البيئية   
 

20 

 
 

  6عدد  ملحق

 المحامي بنيابة الوكالة البلدية للخدمات البيئية  التزام                         

 التعديليةلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكمية واإلدارية و              

اقر بصحة كافة  )االسم واللقب(...................التزم بإنجاز المهمة. كما أسفلهالممضي  إني
 :المعلومات الواردة بهذا العرض

  

 إمضاء المحامي  محل المخابرة الترسيم االسم واللقب

 معرف به 

    

    

    

    

    

    

                                                                        ………....في  … …حرر ب                                                                

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                      
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 على المحامي المشارك التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض

 

 7ملحق عدد 

 قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر خالل الخمس سنوات األخيرة  

 إلى تاريخ فتح العروض( 2016 جانفي 1)من                           

 جدول تأليفي للمراجع العامة                                 

 

 الطور المحكمة موضوع االنابة عدد االنابات

 2016العامة للمحامي المباشر سنة التجربة 

     

     

     

     

     

 2017التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 
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 2018التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 

     
     
     
     
     
     

 2019التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 

     
     
     
     
     
     

 2020التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 
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 جدول تفصيلي للمراجع العامة

 

 الهيكل العمومي

أو الشخص 
 الخاص

موضوع 
 اإلنابة

 تاريخ و بداية الطور عدد القضية المحكمة
وانتهاء    

       المهمة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ………....في .…حرر ب                                                                

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                       

 

 

              يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض                                                         
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  8ملحق عدد 

دورات التكوين  إطارقائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر في   
 إطارفي  أوالهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين  المستمر التي تنظمها

 أنشطة الهياكل الدولية للمحامين 

 

 السنة المحور  

شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد الدورات التكوينية و 
 األعلى للمحامين

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

 أنشطة الهياكل الدولية إطارالدورات التكوينية للمحامين في                    

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

                                                                                                  
 ..…………………....في.…حرر ب                                                

 )إمضاء وختم المشارك(                                                          

 يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
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  9ملحق عدد 

 سيرة ذاتية
 

 ..…....…………...…………………………… ......سم واللقب:*اإل

 .……………………...………...………… *تاريخ الوالدة و مكانها:

 ...........................................................*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنية:

 ..........................................................*تاريخ الترسيم بقسم االستئناف:

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

      وجد وفقا لإلجراءات القانونية:  إن*عنوان موقع الواب 

.................................................................................................. 

 ………....في .…حرر ب                                                                

                 )إمضاء وختم                                                                    
                                                                                                  

 المشارك(                                                                      
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 :الشهائد العلمية المتحصل عليها المترسح

 

 سنة التخرج المؤسسة الجامعية الشهادة العلمية

   

   

   

   

   

   

   

 
 :ملخص الخبرة العامة في المحاماة

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

تاريخ انجاز هذه  ميدان النزاع
 األعمال

النتائج المحققة أو 
 نتائج األعمال المنجزة
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 :الدراسات والبحوث

- 

- 

إن ملخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ) ذكر االختصاص 
 :وجد أو المادة المطلوبة(

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

تاريخ انجاز هذه  ميدان النزاع
 األعمال

النتائج المحققة أو 
نتاالالئج األعمال 

 المنجزة

    
    
    
    
    
    

أهمية ذكرها في نشاطه في عالقة  المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح
 :بالمهمة المترشح اليها
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 :. التكوين في اللغات

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة. .
- 
- 
- 

 . االنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة.
- 
- 
- 
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 10ملحق عدد 
 

سائر تي ال تزال منشورة لدى المحاكم و الموضوع الجارية و اإلنبات جدول التعهدات في القضايا 
 .التعديليةلقضائية والتحكمية واإلدارية و الهيئات ا

 
 عدد 
 اإلنبات
 
 

 موضوع 

 اإلنبات

 

 أوالمحاكم 
 الهيئات
 اأمامهالمنشورة 

 القضاء

 

 

 الطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيكل 
 العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخص 
 خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةاآلجال التقريبي
 النتهاء االنابات

 الجارية

المالحظات 
اإلضافية 

 والتوضيحية التي
ها يراها المترشح أن

ضرورية لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات
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 11عدد  ملحق

المباشر والوكالة  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 البلدية للخدمات البيئية

 
 بين الممضين أسفله:

 6بنهج أثينا عدد ،والكائن مقرها مديرها العامممثله في شخص  الوكالة البلدية للخدمات البيئية -1

  G 0042976تحت رقم معرفها الجبائي تونس،

 من جهـــة

2- ................................................................................................................ 

 :............ تحت رقممعرفه الجبائي 

 المعين محل مخابرته:.....................................

 من جهـــة أخرى

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول

 تتمثّل مهمة: 

 ................................................................................ )ة( األستاذ 

 : التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد: 2الفصل 

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع  .والتراتيب الجاري بها العمل تخضع هذه الصفقة للتشريع

 .االجتماعي ن الجبائي والضمانفعول في الميداالساري الم

 : األتعــاب : 3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك الصادر 

 عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية

 والتعقيب. ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والمصاريف المكتبيّة

( قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة 05كحد أدنى وخمسة )( 02قضيتين )يتم تجميع 

ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو 

 والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة. معالجتهالة سهو

لي القضية المتعهد إن المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر أ اة، إذا ما تبين لهلوكاليمكن ل

وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه  ابها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبله

مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة 

 ضمن السقف المحدّد للمحامي.



71343986الفاكس:  71 335 799تونس الهاتف:  1000نهج أثينا  6الوكالة البلدية للخدمات البيئية   
 

31 

  :الوكالة البلدية للخدمات البيئيةلتـزامات الموضوعة على كاهل : اال4الفصل 

بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا الغرض،  لوكالة البلدية للخدمات البيئيةتلتزم ا -أ

تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة 

التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا مذكرة توضيحية تلخص 

 ةوكالعطيات الملف وطلبات الم

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

 .، بأسبوع على األقلالمعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع

 .الوكالةعدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة  -ت

ة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طبق أحكام وكالال يمكن لل -ث

المتعلّق بضبط  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفقرة األولى من الفصل 

والهيئات القضائية واإلدارية شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم 

 والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

 : طرق خالص صاحب العقد:5 الفصل

.دمات البيئيةمن قبل محتسب الوكالة البلدية للخ الجاري هحسابتحويل إلى عن طريق  يتّم خالص صاحب العقد  

( يوما من تاريخ إيداع 30إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ) يتمّ و

بالنسخة التنفيذية. الوكالة البلدية للخدمات البيئيةالفاتورة بعد صدور الحكم أو إعالم   

دى المحكمة رة لعدول التنفيذ )باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك المنشو ةأجر ةوكالوتحمل على ال

 العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات(.

 أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.يها تحمل علكما 

خارج مجال منطقة تونس الكبرى عندما تتجاوز مسافة  ة مصاريف التنقل المتعلّقة باإلناباتوكالكما تتحّمل ال 

في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، كلم  30التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض 

 المتعّهد بملّف اإلنابة.

قامة حصريّا في حدود بتحّمل مصاريف التنقّل واإل الوكالةتكفّل تقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، اوإذا ما 

 أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.

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

 منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.

خالصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه  الوكالةتولى تالمصاريف من قبل المحامي،  ةإالّ أنّه وفي صورة تسبق

األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز 

 المهّمة.

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:6الفصل 

 يلتزم المحامي بما يلي:

المحاكم أو  أمام اعند نيابته له الوكالة البلدية للخدمات البيئيةالعناية الالزمة للدفاع عن مصالح  إيالء -

 التعديلية والتحكيمية.الهيئات القضائيّة و

كتابيا بمآلها في أجل ة وكالالحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -

 أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة. أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

أو بدراسة الملفات التي وقع  ةوكالالحضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 ها.ب ةوكالالتكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهذا الغرض،

دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور  دمات البيئيةالوكالة البلدية للخ تولىت

 هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
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مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة  ةوكالالتمكين  -

أقصاه أربعة أيام من تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ ذلك موافقة مالحظات حولها في أجل  ةوكالالعدم إبداء 

 على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون. اضمنية منه

من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق  ةوكالالتمكين  -

 تعاب.وذلك وجوبا قبل خالص األته المدنيّة مسؤوليالتأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 تفــاقية:: مّدة اال7الفصل 

 2024 مارس 31وتنتهي في  2021غرة أفريل  تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من

ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة  ،وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير

المعمول بها قواعد المهنيّة الفيتولى مواصلة هذه القضايا وفق  والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

 من نّص الحكم الصادر فيها.ة وكالالوذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين في الغرض، 

 فسخ االتفاقية: :8الفصل 

 تفسخ هذه االتفاقية، آليا في الحاالت التالية:،

 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

 وفاة المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة. -

 البيئيةالوكالة البلدية للخدمات وجه له تماته التعاقدية. وفي هذه الصورة عدم إيفاء صاحب العقد بالتزا -

دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال يقّل عن تيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تنب

فسخ العقد دون أّي إجراء  ةوكالللعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا األجل، يمكن 

 راه مالئما.تيتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي  آخر أو تكليف من

في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو ها ل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقإخالالوكالة إذا ثبت لدى  -

 .بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه

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

 البلدية للخدمات البيئية

 :9الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة  الوكالة البلدية للخدمات البيئيةفي صورة قرار 

تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام  لذلك، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة،

المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :10الفصل 

تولى تفي تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض  في حالة نشوب خالف

 2014لسنة  764( من األمر عدد 7مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل) الوكالة البلدية للخدمات البيئية

ياكل العمومية لدى المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة اله 2014جانفي   24مؤّرخ في 

 المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي 

 يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.

  : مصـاريف التسجيل :11الفصل 

 على المحامي. مصاريف تسجيل هذا العقدتحمل 

 :ة العقديحلو: ص21الفصل 



71343986الفاكس:  71 335 799تونس الهاتف:  1000نهج أثينا  6الوكالة البلدية للخدمات البيئية   
 

33 

 لوكالة البلدية للخدمات البيئيةل المدير العام حا إال بعد إمضائه من قبلالال يكون هذا العقد ص

 : محّل المخـابرة:31الفصل 

أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى  عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير

 عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

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

 اإلمضــاءات                                                     

 المحــــامي     للخدمات البيئيةالوكالة البلدية 

 أو مجمع المحامين                                                               

 أو الشركة المهنية للمحاماة                                                              

 

 

 

 


