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 موضوع طلب العروض : الفصل ألاول 

و القيام بجميع  بلدية بني خيارمحام  مباشر أو شركة مهنية للمحاماة  من بين املرسمين بجدول املحامين لنيابة  01يتمثل موضوع طلب العروض في اختيار عدد 

 .لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه ألاحكام التشريعية الجاري بها العمل  (ها)والدفاع عنه ( ها)ءات القانونية في حقهاالاجر 

 .و يبين عقد النيابة بدقة الحقوق والالتزامات املحمولة على الطرفين املتعاقدين 

 شروط املشاركة : الفصل الثاني 

 :يمكن املشاركة في طلب العروض
لدى للمحامين املرسمين بجدول املحامين:  

   الاستئناف 

  أو

 التعقيب 

   في تاريخ صدور طلب العروض 

       أو
  للشركات املهنية للمحاماة  

 

ل املحكمة املختصة تجوز مشاركة املحامين او الذين تعرضوا لإليقاف عن املباشرة بمقتض ى قرار تأديبي بات او محلى بالنفاذ العاجل ما لم يتم إلغاؤه من قب ال 

 .1سنوات التي سبقت التاريخ ألاقص ى لقبول  العروض خالل الثالث

فيها املحامي أو أعضاء  كما ال يمكن  مشاركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي يكون 

 .من مرسوم املحاماة  23ى الفصل الشركة املهنية للمحامين قد قبل أي دعوى ضد جهة نع أخر على معن

 كيفية املشاركة : 3الفصل 

 .او ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل  2يمكن للمحامي املباشر املشاركة في طلب العروض منفردا او في اطار اتفاقية الشركة

 توزيع طلب العروض إلى حصص:  4الفصل 

 :يتكون طلب العروض من 

موجه إلى جميع   3يدقسط وح: 

  املحامين املرسمين لدى: 

 سنوات( 5)الاستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس 

                                                           
1
وانما يندرج ضمن صالحيات اللجنة ( لجنة الفتح و الفرز املحدثة للغرض)العمومي ان التثبت من الوضعية القانونية للمحامي او الشركة املهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل   

لسنة 417من الامر عدد 11ند الاقتضاء طبقا الحكام الفصل املختصة ملراقبة و متابعة نيابة املحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية او رئيس الفرع الجهوي املختص ع

 والتحكمية ليةيعدتالاملتعلق بضبط شروط واجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم و الهيئات القضائية والادارية والعسكرية و  3017جانفي  32املؤرخ في  3017
2
وو ضع جميع امكنياتهم املهنية السداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم يقصد بتلك الاتفاقية اتفاقية تفاهم بين املحامين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض املشاركة   

 ف باالمضاء على وثائق العرض و الصفقة و تكون الاتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامينهم بدقة ومن هو مكلوحقوق
3
 الهيكل العمومي لدى املحاكم عقد نيابة واحدةاو شركة محاماة  واحديتم وجوبا ملحام مباشر   
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 أو

 سنوات( 5)الاستئناف الذين لم تتجاوز مدة ترسيمهم خمس 

 او
 بيالتعق 

 في تاريخ صدور طلب العرض

 و ا
 الشركات املهنية للمحاماة 

 وأ

. 

 : سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 

تاريخ الاعالن عن طلب  قبلايام على الاقل  2فسة الى الهيئة الوطنية للمحامين نص اعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة الى املنا خيار يبلدية بنرسل ت

 ( https://avocat.org.tn)العروض بهدف نشره على موقع الهيئة 

بعد ان يتم تعمير الاستمارة  (www.marchespublics.gov.tn)الخاص بالصفقات العمومية  ويتولى املترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب

 .الالكترونية املوجودة للغرض

تسحب  و باالضافة الى ذلك. عند الاقتضاء /بلدية بني خيار  امين او موقع وابيئة الوطنية للمحهكما يمكن سحب كراس الشروط من موقع ال. على املوقع املذكور 

 http://www.municipalitebnikhiar.tnكراس الشروط مباشرة من  مقر بلدية بني خيار                                  

 صلوحية العرض :  6الفصل 

 (130)ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها ملدة مائة وعشرون يوما  املشاركون يصبح 

 .املحدد لقبول العروض ألاقص ىاليوم املوالي للتاريخ  ابتداء من

 : التوضيحات و مالحق ملف طلب الروض : 7الفصل 

 .ايام من تاريخ نشر الاعالن عن طلب العروض ( 10)يمكن لكل مشارك ان يطلب كتابيا ايضاحات في اجل اقصاه عشرة 

الاستفسارات التي يطلبها املترشحون  و يوجه ساحبي ظات والاقتضاء يتضمن الاجابات و التوضيحات املتصلة باملالحويتم اعداد ملحق مللف طلب العروض عند 

للمحامي او الشركة املهنية للمحاماة املبين  ايام قبل التاريخ الاقص ى املحدد لقبول العرض و ذلك عبر البريد الاكتروني( 5)يتجاوز خمسة  كراس الشروط في اجل ال

املتعلق  3017جانفي  32املؤرخ في  3017لسنة  417من الامر عدد  7اليها بالفقرة الثانية من الفصل  املشار في الاستمارة الالكترونية لسحب كراس الشروط 

 .لية و التحكمية يلهيئات القضائية و الادارية و العسكرية و التعدبضبط شروط واجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم وا

كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في اجل  ادناه عشرة  اعند الاقتضاء املعطيات التكميلية الى املترشحين الذين سحبو بلدية بنى خيار وجه ت

 .لية بالخاصيات و املعايير الفنية و الجوهرية ييم العرض على الا تمس هذه املعطيات التكمقبل انتهاء اجل تقديم العروض قبل اخر اجل لتقد( 10)ايام 

 : الضمانات املالية :  8الفصل 

 .يعفى املشاركون من تقديم الضمانات املالية التي تقتضيها التراتيب املتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية 

 :الطعن في كراس الشروط :  9الفصل 

ان يتظلم لدى اللجنة املحدثة بالفصل  3017سنة ل 417لالحكام الواردة باالمر عدد شارك متحمل اعتبر البنود املضمنة بكراسات الشروط مخالفة يمكن لكل م

من تاريخ الاعالن  ايام( 10)من نفس الامر بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه الاخالالت و مدعما باملؤيدات الازمة في اجل اقصاه عشرة  04

 .ايام ( 10)ض بعشرة و ايام في الحاالت التي يحدد فيها اجل قبول العر ( 5)عن طلب العروض و يخفض هذا الاجل الى خمسة 

 تحيل اللجنة و بمجرد توصلها بالتظلم نسخة من العريضة الى هياكل العمومية املعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا 

 .جدية ف ظاهرها  أسباباملطلب قائما على  راءات حتى البت نهائيا اذا كانجيمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشان التظلم املعروض عليها ان تاذن بتعليق الا 

 إليضاحاتمي مرفقة بجميع الوثائق و ايام عمل من تاريخ توصلها باجابة الهيكل العمو ( 10)تتخذ لجنة مراقبة ومتابعة نيابة املحامين قرارها في اجل اقصاه عشرة 

 .املطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الاجراءات

 طريقة تقديم العروض:  01الفصل 

 .يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة 

ومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم من هذا الكراس في ظرفين منفصلين و مخت (00) يضمن العرض الفني و الوثائق الادارية و جميع مؤيداتها املبنية بالفصل

 خيار بنيبلدية  النابة متعلق بتكليف محام  2022لسنة   2   اليفتح طلب عروض عدد:و يكتب عليه عبارة 

او تسلم مباشرة الى ؤيداتها عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع مروف املحتوية على العروض الفنية و الوثائق الادارية وجميع توجه الظ

 .قابل وصل ايداعخيار  بنيبلدية  مقر ـركزي التابع لمكتب الضبط امل

تبقى مختومة تسجل الظروف عند تسليمها في مكتب الضبط املعين ثم و في مرحلة ثانية تسجل في الدفتر الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها و يجب ان 

 .الى موعد فتحها 

 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 :آليايقص ى 

  كل عرض ورد بعد الاجال. 

 كل عرض لم يتضمن وثيقة التعهد. 

 .يمكن للمشاركين الذين تم اقصاء عروضهم الي سبب من الاسباب املطالبة بتعويض وال

 .يجب ان تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط 

 : الوثائق املكونة للعرض  : 00الفصل 

 :يجب ان يحتوي الظرف املتضمن للعرض الوثائق التالية 

 العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

 الوثائق الادارية

 .امضاء املشارك على كل صفحة مع بيان التاريخ و و ختم  5الى  1تعمير املالحق من 

 :الوثائق الفنية املعتمدة في تقييم العروض 

املضمنين بكراس الشروط و امضاؤها و ختمها في اخر الوثيقة مع بيان التاريخ و تقديم املؤيدات عند  11الى  1تعمير  املالحق من 

 .الاقتضاء 

ة امضاء و ختم مشروع عقد النيابة املزمع ابرامه بين املحامي املباشر او مجمع املحامين املباشرين او الشركة املهنية للمحامات من الجه

 .من جهة ثانية مع بيان التاريخخيار  بنيبلدية  و 

  

( ين)عند فتح العروض موجبا القصاء العرض غير انه يمكن للجنة بالنسبة لبقية الوثائق الادارية ان تطالب العارض  1يمثل عدم تقديم امللحق رقم : مالحظة

 .و تقص ى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في الاجال املضبوطة  .املعنيين باستكمال وثائقهم في اجل معين 

 :فتح الظروف :  01الفصل 

 .قبل الاعالن عن طلب العروض بلدية بنى خيار لجنة خاصة بفتح و تقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس  بلدية بنى خيار  تحدث لدى

لوثائق الادارية و الفنية الى املنافسة لفتح الظروف الخارجية و الظروف املحتوية على ا املحددين بنص اعالن الدعوةوتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ و املكان 

. 

 .و تكون جلسة فتح الظروف علنية الا في الحاالت الاستثنائية املبررة 

 كما ال يخول لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم او .سبب من الاسباب  بالتدخل في سير اعمال اللجنة الي ح للحاضرين املشاركينميس ال

 .ادخال اي اضافات عليها

 اليفتح الا العروض الواردة في الاجال القانونية املحددة لقبول العروض. 

تثبت من وجود كل الوثائق الادارية جية للعرض و الل العروض وذلك بفتح الظروف الخار يتم الشروع في عملية الفتح طبقا للتسلسل الزمني لتاريخ قبو  -

 .املطلوبة 

 .الظروف املحتوية علي العرض الفني و الاقتصار على التصريح بوجود الوثائق املطلوبة دون تعدادها  فتح -

 : ضبط اجال و صيغ الرجوع في تقديم الترشحات :  03الفصل 

او عن طريق البريد مع الاعالم بالبلوغ في  خيار  يبلدية بن مباشر الي ،قابل وصل تسليمم ،يمكن للمحامي الذي قدم ترشحه في طلب عروض ان يسحبه بطلب كتابي

 .قبول العروض املعلن عليه من قبل بلدية بنى خيارمن تاريخ اخر اجل لايام ( 10)اجل اقصاه عشرة 

 .و يبقوا ملزمين بها  ،وبانقضاء هذا الاجل تؤخذ بعين الاعتبار عروضهم في اعمال التقييم

لسنة  417من الامر  04جل املذكور الا بمطلب معلل يقدمه املترشح للجنة املختصة املنصوص عليها بالفصل يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء الا  غير انه ال

يحرم من املشاركة  ،تمام عملية الفتحكة و بعد اااو املحامون املتعهدون في اطار اتفاق شر  ةوفي صورة تراجع املحامي او الشركة املحاما. فقة عليهوابهدف امل 3017

حسب الحالة من تاريخ تراجعه الكتابي بعد الاجل املحدد لذلك في الفقرة الاولى من  ،تحتسب( 3)في طلبات العروض التي تنظمها كل الهياكل العمومية ملدة سنتين 

ايام عمل ما لم تنقض ( 10)الذي بقي دون رد ملدة تجاوزت عشرة  دية بنى خيار بل هذا الفصل او من تاريخ عدم الرد من طرفه على اعالمه بقبوله النهائي من قبل

 .مدة صلوحية عرضه

 تقييم العروض :  04الفصل 

 ،من هذا الكراس 13بعد فتح العروض من قبل اللجنة الخاصة املشار اليها بالفصل 

 :وجوبا اللجنة تقص ى 

 .الفني للتقييمالعروض التي لم تتضمن احدى املالحق املستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها  -

 .كل عرض تضمن تصريحات او معلومات خاطئة او وثائق ثبت انها مزورة  -

 .العرض التي يتولى احد املشاركين فيها تقديم اكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في اطار فردي او مجمع -
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في ملف طلب العروض الى اتمام  للجنة الخاصة بفتح الظروف و تقييمها ان تدعو كتابيا املشاركين الذين لم يقدموا املؤيدات املطلوبة ،يمكن عند الاقضاء

املعني بطلب خيار  يبلدية بنمباشرة بمكتب ضبط  روف وذلك عن طريق البريد السريع او بايداعهاظايام عمل من تاريخ جلسة فتح ال 04ملفاتهم في اجل ال يتجاوز 

 .في محتواها املساواة بين املشاركين و الا يؤدي ذلك الى تغيير دأالعروض حتى ال تقص ى عروضهم بشرط احترام مب

عن  أرسلهابمكتب الضبط او  ،الحقا ألاصول على ان تودع  commune.bk@hotmail.fr :التالي نكما يمكن ان ترسل الوثائق عن طريق البريد الالكتروني بالعنوا

 .الالكتروني  إلارسالويعتمد في هذه الحالة تاريخ . طريق البريد السريع

لسنة  417عدد ألامر و املتابعة املحدثة بمقتض ى   فان استبعادهم ال يتم الا من قبل لجنة املراقبة تأديبية،وبخصوص املحامين الذين صدرت في شانهم عقوبات 

م املهنية هبعد التثبت بدقة في وضعيات ،تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم وإجراءاتيتعلق بضبط شروط  3017جانفي  32رخ في ؤ م 3017

 . 3017جانفي  32رخ في ؤ م 3017لسنة  417دد من الامر ع 15بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا ملقتضيات الفصل 

 : وتتولى هذه اللجنة عملية تقييم العروض و ترتيبها حصريا وفقا احدى املنهجات التالية 

 

 :يم العروض املتعلقة باختيار محام ذو تكوين عام يمنهجية تق :0104

 هنية للمحاماة غير مخصصةاختيار محام او شركة ملعمومي في تعتمد املعايير الحصرية التالية في صورة رغبة الهيكل ا -أ

 العدد الاقص ى املسند معايير الفرز  العدد

1 
او /استئناف و) التجربة العامة للمحامي او العضاء الشركة املهنية للمحامين املرسمين بالقسم املطلوب 

 (تعقيب
 نقطة 10

 نقطة 20 املؤهالت العلمية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة 3

 نقطة 10 لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرةبلدية بنى خيار تجربة املحامي في نيابة  2

 نقطة011  املجموع العام

 

 :اسناد الاعداد  -ب

 (:نقطة 61( )او تعقيب / استئناف و ) التجربة العامة للمحامي او العضاء الشركة املهنية للمحامين بالقسم املطلوب  -

 (.او تعقيب / استئناف و ) نقطة بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم املطلوب  10تسند 

في ذات القسط او نفس طلب ( سنوات  5اكثر من ) الاستئناف وفي صورة تنصيص صلب ملف الدعوة الي املنافسة على فتح باب املشاركة للمرسمين في التعقيب 

 .في القسم املرسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي الاقص ى املشار اليه في الجدول  العروض تحتسب الخبرة العامة للمحامي املعني

 (استئناف او تعقيب )شهادة ترسيم مسلمة من الهيئة تبين تاريخ ترسيمه في القسم املعني  رشحة يقدم املتالثبات التجربة العام

 ( :نقطة 31)ستكمال الخبرة ت العلمية للمحامي و التكوين ال املؤهال  -

 شهادة الدكتوراه في القانون  شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة او شهادة املاجستير الشهادة العلمية

 10 05 العدد املسند

 :النحو التالي  علىإضافة الى الشهادات العلمية التي تحصل عليها املحامي تسند الاعداد بحسب عدد الدورات التكوينية التي تلقاها او شارك فيها 

نقاط لكل محام شارك فعليا او تابع بنجاح دورة تكوينية متخصصة في اطار دورات التكوين املستمر الستكمال الخبرة املهنية  05بصفة الية تسند  -

 (.10)التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد الاعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة 

الهياكل الدولية للمحامين و يبلغ سقف النقاط بهذا  أنشطةشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في اطار لكل م( 01)تسند نقطة واحدة   -

 . 1(05)العنوان خمسة نقاط 

 (نقاط 01)لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرة  بلدية بنى خيارتجربة املحامي في نيابة  -

 (.10)انابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات الاخيرة ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة نقاط لكل محام تمت  05تسند بصفة آلية 

بلدية بنى  .أو شهادة حسن انهاء مهمة تكليف ممضاة من قبلخيار  يبلدية بنالثبات هذه الانابات يقدم املحامي نسخا من عقود الانابات أو الاتفاقيات املبرمة مع 

 خيار

 نقطة 011من  61الا العروض املتحصلة على العدد الفني الادنى ال تقبل 

 :منهجية تقييم العروض املتعلقة باختيار محام ذو تكوين خاص: 1104

 .تعتمد املعايير الحصرية التالية في صورة رغبة الهيكل العمومي في اختيار محام أو شركة مهنية للمحاماة متخصصة -أ

. الحالة التي يرى فيها الهيكل العمومي ضرورة وجود محامي متخصص في ميدان معين ضمن قائمة املحامين الذين سيكلفون بنيابته ال تنطبق هذه املنهجية الا في

 .وفي هذه الحالة يجب ان يؤسس لجوء الهيكل العمومي الى معيار التخصص على مقاييس موضوعية و وجيهة يثبتها واقعه وطبيعة نزاعاته

 

                                                           
1
فرعي دورات تكوينية قام بها محامي في اطار انشطة عندما يتعلق الامر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من فبل الهياكل العمومية يؤخذ باالضافةالى ذلك بعين الاعتبار ضمن هذا املعيار ال  

ذه لغة املحكمة املنشورة امامها القضية او اللغة املتفق عليها في العقد او عند الاقتضاء اللغة الثبات الشهائد العلمية واملشاركة في هالهياكل الدولية للمحامين مدى املام  املحامي املترشح ب

 .الدورات، يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لالصل من شهائد العلمية وكذلك شهادة املشاركة في الدورة املعنية

mailto:commune.bk@hotmail.fr
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 العدد الاقص ى املسند معايير الفرز  العدد

1 
التجربة العامة للمحامي أو العضاء الشركة املهنية للمحامين املرسمين بالقسم املطلوب 

 (ئناف أو تعقيباست)
 نقطة 70

 نقطة 20 ص املطلوباالتجربة الخصوصية للمحامي أو العضاء الشركة املهنية للمحامين في الاختص 3

 نقطة 30 املؤهالت العلمية للمحامي و الدراسات و البحوث و املقاالت املتخصصة 3

 نقطة 10 تجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرة 2

 نقطة 100 املجموع العام

 

 :ألاعدادإسناد  -ب

 (:نقطة 41( )أو تعقيب/استئناف و)الشركة املهنية للمحامين بالقسم املطلوب  ألعضاءالتجربة العامة للمحامي أو  -

 (.تعقيب أو استئناف)نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم املطلوب  2تسند 

ذات القسط أو نفس طلب  في( سنوات 5أكثر من )في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة الى املنافسة على فتح باب املشاركة للمرسمين في التعقيب و الاستئناف 

 .العروض تحتسب الخبرة العامة للمحامي املعني في القسم املرّسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي الاقص ى املشار اليه في الجدول 

 (قيباستئناف أو تع)الثبات التجربة العامة، يقدم املترشح شهادة ترسيم مسلمة من الهيئة تبين تاريخ ترسيمه في القسم املعني 

 خالل الخمسة سنوات الاخيرة( نقطة 31)ص املطلوب االتجربة الخصوصية للمحامي أو العضاء الشركة املهنية للمحامين في الاختص -

 .تتمثل الخبرة الخصوصية في إملام املحامي باختصاص في ميدان معين وقدرته على معالجة اشكالياته القانونية

 3014جانفي  01من  خيار  بنيبلدية  تسند الاعداد بخصوص هذا املعيار حسب عدد الانابات التي سبق للمحامي التعهد بها في امليدان املطلوب أو املشابه من قبل

 :الى تاريخ اخر اجل لتقديم العروض وذلك على النحو املبين في الجدول املوالي

 
 15و  10ما بين 

 إنابات

 01و  16ما بين 

 إنابة

 05و  00ما بين 

 إنابة

 11و  06ما بين 

 إنابة

 15و  10ما بين 

 إنابة

 15أكثر من 

 إنابة

العدد املسند بعنوان 

 املراجع الخصوصية
05 10 15 30 35 20 

 :صيغ تقديم العّينات من املؤّيدات -ج

يتولى املحامي أو شركة املحاماة تقديم كل وثيقة تثبت انجاز العمل موضوع وبصفة عامة . ألاحكامتعتمد عّينة الانابات أو رسائل التكليف املشفوعة بنسخ من 

 .الانابة وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال

نطة أو ليزرية أو ممغ أقراصويكون املحامي مدعو الى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطرية تحفظ حماية املعطيات الشخصية والسر املنهي في 

 .قديمها صلب عرضهكذلك في وسائل حفظ إلكترونية تراعى فيها الضمانات الفنية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التجهيزات املستعملة في املجال وذلك لت

 (:نقطة 11)املؤهالت العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة  -

 شهادة الدكتوراه في القانون  ثالثة أو شهادة املاجستيرشهادة دكتوراه مرحلة  الشهادة العلمية

 10 5 العدد املسند

 إضافة الى الشهادات العلمية التي تحّصل عليها املحامي

( ا)موضوعه يكون من النقاط بعنوان كل دراسة أو مقال أو بحث ذو صبغة علمية و أكادمية قام بنشرها املترشح بشريات أو مجالت علمية أكاديمية ( 1)تسند 

 .نقاط( 05)ويبلغ سقف بهذا العنوان خمس . متعلقا باالختصاص املطلوب من املحامي املترشح

 ة في الدورة إلثبات الشهائد العلمية واملشاركة في هذه الدورات، يقّدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لالصل من شهادة العلمية وكذلك شهادة املشارك

 .املعنية

  نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان  املترشحأو مقال أو بحث ذو صبغة علمية و أكاديمية قام بنشرها يقدم املحامي الثبات كل دراسة

ة العلمّية وسنة النشر
ّ
 .املجل

 (نقاط 01)نوات ألاخيرة ـــــــــــــلدى املحاكم خالل الثالث س بلدية بنى خيار تجربة املحامي في نيابة -

 (.10)ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة  ألاخيرةنقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سنوات  05بصفة آلية  تسند -

ــــإلثبات هذه الانابات يقّدم املحامي نسخا من عقود الانابات أو الاتفاق ـــ ـــ ــــبلديأو شهادة حسن إنهاء مهمة تكليف ممضاة من قبل  خيار  بنيبلدية  يات املبرمة معــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ة ـــ

 بنى خيار

 

 1نقطة بعنوان التجربة الخصوصية( 1)نقطة ويقص ى كل عرض تحّصل على  011من  61ال تقبل الا العروض املتحّصلة على العدد الفني الادنى 
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 :سنوات 5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئنناف  منهجية تقييم العروض الخاصة باختيار محام لم: 3104

للمعايير الحصرية  سنوات وفقا 5لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف في تعيين أكثر من محام يجب عليه اختيار محام  خيار بنيبلدية  في صورة رغبة -أ

 :التالية

 العد الاقص ى املسند معايير الفرز  العدد

 نقطة 50 (سنوات 5مرّسم باالستئناف ملّدة اقل من )العامة للمحامي  التجربة 1

 نقطة 20 املؤهالت العلمية للمحامي 3

تجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومية أو الاشخاص الطبيعين أو املعنويين الخواص لدى املحاكم  2

 خالل الثالث سنوات الاخيرة
 نقطة 30

 نقطة 100 املجموع العام

 :إسناد الاعداد -ب

 (:نقطة 50( )سنوات 5مّرسم باالستئناف ملّدة اقل من )التجربة العامة للمحامي  -

 .نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم الاستئناف 10تحذف 

 (:نقطة 20)املؤهالت العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة  -

 الشهادة العلمية
دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  شهادة

 املاجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 10 5 العدد املسند

 :و التاليإضاف الى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها املحامي تسند الاعداد بحسب عدد الدورات التكوينية التي تلقاها أو شارك فيها على النح

شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخصصة في اطار دورات التكوين املستمر الستكمال الخبرة املهنية التي نقاط لكّل محام  05تسند بصفة الية  -

 (.10)بالتنسيق مع املعهد الاعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة الهيئة الوطنية  تنظمها

لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في اطار انشطة الهياكل الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا  (01)تسند نقطة واحدة  -

 1(05)العنوان خمسة نقاط 

 .ة في الدورة املعنيةنسخة مطابقة ألصل من شهادة العلمية وكذلك شهادة املشارك املرشحإلثبات الشهائد العلمية واملشاركة في هذه الدورات، يقدم املحامي 

 11)أو املعنويين الخواص لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرة  الطبيعيين ألاشخاصو  بلدية بنى خيارتجربة املحامي في نيابة  -

 (1نقطة

 جانفي  الى تاريخ اخر أجل 01تسند الاعداد بخصوص هذا املعيار حسب عدد الانابات التي سبق للمحامي التعهد بها من 

 :لتقديم العروض وذلك على النحو املبين في الجدول املوالي

 إنابة 31أكثر من  إنابة 31و  10ما بين  إنابة 11و  00ما بين  إنابات 01و  10ما بين  

العدد املسند 

 بعنوان املراجع
05 10 15 30 

 :صيغ تقديم العّينات من املؤّيدات -ج

صفة يتولى املحامي أو شركة املحاماة تقديم كل وثيقة تثبت انجاز العمل بو . أو رسائل التكليف حسبما يراه املترشح املشارك في طلب العروض تعتمد عّينة الانابات

 .موضوع الانابة يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال

حماية املعطيات الشخصية والسر املنهي في اقراص ممغنطة أو ليزرية أو  طبيعتها بطريقة تحفظويكون املحامي مدعو الى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب 

 .قديمها ضمن عرضهكذلك في وسائل حفظ إلكترونية تراعى فيها الضمانات الفنية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التجهيزات املستعملة في املجال وذلك لت

 :لتقييمسير أعمال لجنة الفتح وا: 4103

 :الفنية على النحو التالي الناحيةتتّم عملية وترتيب العروض من 

  املعطيات املمضاة واملبنية بعرضه وبقية املالحق املنصوص عليها بملف طلب العروض  أساستتولى لجنة الفتح والتقييم العروض وترتيبها على

 .شروطاملدعومة باملؤيدات وطبقا للمعايير واملقاييس املعلنة بكراس ال

  على كافة صفحاتهوصفتهم ومؤشر  بأسمائهم أعضاءهاتضّمن اللجنة اعمالها بتقرير العروض ممض ي من قبل كافة. 

  اضافة الى أصول العروض ( نسخ رقمية 4نسخة أصلية ورقية و )توجيه تقرير تقييم العروض  إلاعماليتولى الهيكل العمومي بعد الانتهاء من هذه

رة ويكون مصحوبا 
ّ
بالهيئة العليا للطلب  تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبل رئيس الهيكل العمومي الى اللجنة املختصة للمراقبة واملتابعةبمذك

زمة عليها إلجراءيوما من تاريخ فتح العروض  30أقصاه العمومي في اجل 
ّ
 .املراقبة الال

                                                           
1
ر الفرعي دورات تكوينية قام بها محامي في اطار انشطة عندما يتعلق الامر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومية، يؤخذ، باالضافة الى ذلك، بعين الاعتبار ضمن هذا املعيا 

 .القضية أو اللغة املتفق عليها في العقدالهياكل الدولية للمحامين مدى املام املحامي املترشح بلغة املحكمة املنشورة امامها 
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 haicop@pm.gov.tnامللف كامال على العنوان الالكتروني التالي  إرسالويمكن بالتوازي مع هذا إرسال امللف 

 :تعيين املحامي أو شركة محاماة: 05الفصل 

جانفي  32واملؤرخ في  3017لسنة  417من الامر عدد  4الفصل  تجري اللجنة املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا الحكام

من مطابقة يتثبت و . وتتأكد من الصبغة املقبولة لشروطها.  اللجوء الى املنافسة وترتيب العروض ومصداقيتها وشفافيتها إجراءاتمراقبتها على شرعية  3017

 .س الشروط وتعيد النظر فيها، عند الاقتضاءملقتضيات كرا خيار  بنيبلدية  لمقاييس التقييم املعتمدة من قب

 .لتنفيذهاملعنية  خيار بنيبلدية  الى وبعد الانتهاء من هذه الاعمال، توجه اللجنة املذكورة قرار تعيين املحامي

 :نشر نتائج الدعوة الى املنافسة وامضاء العقد: 06الفصل 

موجهة للعموم وعلى وموقع الواب الخاص به عند  إعالناتوجوبا نتائج الدعوة الى املنافسة واسم املتحصل على عقد الانابة على لوحة  بلدية بنى خيار  نشر ت

ويوجه هذا الاعالن الى الهية الوطنية للمحامين ويتم اعالم بقية املشاركين الذين لم يتم تعيينهم بهذه النتائج  /http://www.municipalitebnikhiar.tn .الاقتضاء

 .بكل وسيلة مادية او المادية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا

 417من الامر عدد  4لب العمومي طبقا الحكام الفصل يمكن الطعن في قرار الاسناد الصادر عن اللجنة املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للط

 .لدى املحكمة املختصة 3017جانفي  32واملؤرخ في  3017لسنة 

 .العقد املحرر باللغة العربية طبق النموذج املصاحب لهذا إمضاءيجب على املحامي 

نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد واملساس ويمكن اضافة بنود يرى الطرفين اهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات و واقع 

 .باألتعاب

 .بذلك إلاذنوعلى اثر املصادقة على العقد و امضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان انطالق املهمة بمجرد تسلم 

يحرم من املشاركة في عقود الانابات التي تنظمها كل الهياكل العمومية ملدة  لإلنابةيارها نهائيا ل املحامي أو شركة املحاماة التي وقع اختيوكتالا انه، في صورة 

 .عمل أيام( 10)بقبوله النهائي الذي بقي دون رد ملدة تجاوزت عشرة  إعالمهتحتسب من تاريخ ( 03)سنتين 

حامي أو شركة املحاماة املختصة ملتابعة ومراقبة نيابة املحامين يتضمن مقترح حرمان املاللجنة  إلىوفي هذه الحالة يقدم املشتري العمومي تقريرا خاصا في الغرض 

 .وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنية للمحامين بذلك.  من املشاركة في طلبات العروض

عقد النيابة تتضمن  إسنادن عليه موافاة اللجنة ببطاقة قرار اللجنة و يتعي غمن تاريخ تبلي أيامعقد النيابة وذلك في اجل سبعة  إمضاء خيار بنيبلدية تولى ت

 .البيانات و املعطيات املنصوص بالعقد

mailto:haicop@pm.gov.tn
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 املالحق
 

 وثيقة التعهد: 1ملحق عدد 

 بطاقة ارشادات عامة حول املشارك: 3ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف اجراءات التعيين ومراحل انجاز املهمة : 2ملحق عدد 

 صاحب طلب العروض( الهيكل العمومي)تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 7ملحق عدد 

 الشروط من كراس 7تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى الحاالت الاقصائية املنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد 

 أو الخصوصية املذكورة في العرض/تصريح على الشرف بصحة البيانات واملراجع العامة و : 1ملحق عدد 

او اعضاء الشركة املهنية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى ( في صورة تجمع)او املحامين املباشرين ( املنفرد)التزام املحامي : 4ملحق عدد 

 القضائية والتحكيمية والادارية والتعديلية املحاكم و سائر الهيئات

من تاريخ )او املحامين املنتمين للشركة املهنية للمحاماة ( في حالة مجمع)التجربة العامة للمحامي املباشر او املحامين املباشرين : 2ملحق عدد 

 (الترسيم الى تاريخ فتح العروض

املبينة للتجربة الخصوصية قائمة املراجع ( شركة املهنية للمحامين في الاختصاص املطلوبال أعضاءيتعلق فقط باختيار محام او : )9ملحق عدد 

 1من ) ألاخيرةاو للمحامين املنتمين للشركة املهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات ( في حالة مجمع)للمحامي املباشر او املحامين املباشرين 

 (الى تاريخ فتح العروض... جانفي

قائمة املراجع املبنية تجربة املحامي في نيابة (  سنوات 5يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف : )مكرر  9ملحق عدد

الى تاريخ فتح ...جانفي  1من )الهياكل العمومية أو الاشخاص الطبيعين أو املعنويين الخواص لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرة 

 (العروض

 .تخصصةة وقائمة الدورات التكوينية املتخصصة الستكمال الخيرة والدراسات واملقاوالت والبحوث املميالشهائد العل: 10دد ملحق ع

الاخيرة بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام قائمة تجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم خالل الثالث سنوات : 11ملحق عدد 

 (وتكوين متخصص

 عقد تجربة املبرم بين املحامي املباشر أو مجمع املحامين املباشرين أو الشركة املهنية للمحاماة، والهيكل العمومي: 13ملحق عدد 
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 0ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد

 (....................................ذكر القسط املترشح فيه عند الاقتضاء)

 

 .................................................................. 1(والصفةالاسم واللقب )اني املمض ي اسفله  -

 ................................: ........................................................املتصرف باسم و لحساب -

 ............................... :لسنة....... ....: ............املنخرط بصندوق الحيطة والتقاعد تحت عدد -

 .............................................( .....................ذكر العنوان بالكامل)املعّين محل مخابرته  -

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

 (:يحدده الهيكل العمومي)واملكونة مللف طلب العروض املتعلق بإنابة املحامي  2وبعد الاطالع على جميع الوثائق الاتي ذكرها

 ملف طلب العروض (1

 وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام (3

 عقد النيابة (2

 .و بعد ان قدرت على مسؤوليتي طبيعة و شروط الخدمات املزمع انجازها

 :وألتزم بما يليأتعهد 

 .قبول املهمة املسندة لي دون تحّفظ .1

 .انجاز الخدمات القانونية املطلوبة وفقا للشروط املبينة بالوثائق املذكورة اعاله، مقابل الاجرة املحّددة طبق بنود العقد .3

من تاريخ الاعالم به وفقا ملا ينص عليه بلدية بنى خيار تسليم التقارير الخاصة باالنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها يحددها الهيكل  .2

 .العقد

 .اجل محدد لقبول العروض ألخر يوما ابتداء من اليوم املوالي  (011)الابقاء على شروط التعهد مدة  .7

وفي صورة ثبوت خالف ذلك فإنه يتم فسخ العقد آلية و . حجر قانوني ايفي حالة تضارب مصالح أو ( أو اّن الشركة التي أمثلها ليست)اشهد انني لست  .5

 .أتحمل مسؤوليتي القانونية عن ذلك

: يدفع الهيكل العمومي املبالغ املستوجبة بموجب عقد الصفقة و تحويلها الى الحساب املفتوح بالبنك أو البريد

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

 

 

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

 (إمضاء وختم املشارك)                                                                                                                                             

 

 "(صالح للمشاركة في طلب العروض"يكتب املشارك بخط اليد عبارة )       

  

                                                           
1
 دون ادراج البيانات املتعلقة النخراط في صندوق الحيطة والتقاعد(" ذكر املجمع)اني املمض ي اسفله بصفتي وكيل املجمع "في صورة تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة   

2
 يمكن اضافة وثائق اخرى عند الاقتضاء  
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  1ملحق عدد 

 

 طاقة إرشادات عامة حول املشاركب

 

 .........................................................................................................................................................................................................شركة املحاماة  الاسم واللقب أو إسم

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................................................................عنوان املقر 

 ..........................................................................................................................................: عنوان موقع الواب اذا كان املحامي موقع و اب وفقا لالجراءات القانونية

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

 .........................................................................................................................................................................................العنوان الالكتروني للمحامي أو شركة املحاماة 

 .....................................................................................................................................................................................................................................رقم املعّرف الجبائي 

 

 .....................................................................................................................................................( الاسم واللقب والصفة)وثائق العرض  إلمضاءالشخص املفّوض 

 

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

 

 (إمضاء و ختم املشارك)                                           

 

 

 

 

 

 

 .في صورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، يجب على كّل عضو تقديم الوثيقة الخاّصة به: مالحظة
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 3ملحق عدد 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 التعيين ومراحل انجاز املهّمة إجراءاتفي مختلف 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................( الاسم واللقب) أسفلهإني املمض ي 

 .............................................................................................................................................................................................................ممثل الشركة املهنية للمحامين 

 ..............................................................................................بتاريخ ...............................................................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد 

 ..............................................................................................................................................................................................( العنوان الكامل)املعين محل مخابرته بـ 

 "املشارك"فيما يلي  املسّمى

الصفقة  إسنادات أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم و عود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراء

 .لفائدتي

 

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

 (املشارك وختم إمضاء)                 
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 4ملحق عدد 

 

 (الهيكل العمومي)تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروض

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................( الاسم واللقب)إني املمض ي اسفله 

 ...............................................................................................................................................................................................................ممثل الشركة املهنية للمحامين 

 ........................................................................................................بتاريخ .....................................................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد 

 ................................................................................................................................................................................................( العنوان الكامل)املعين محل مخابرته بـ 

 "املشارك"املسمى فيما يلي 

 بلدية بنى خياراصّرح على شرفي اني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو اطارات 

 .مّدة خمس سنوات على الاقل أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها

 

 

ة تاريخ ذلك أو 1992لسنة  1245الهيكل طبق أحكام عدد  باعالموفي صورة القيام )
ّ
، فترفق نسخة من مكتوب الاعالم مؤشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدق

 (الادالء بعالمة البلوغ عند الاقتضاء

 

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

 (وختم املشارك إمضاء)
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 5ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى

 من كّراس الشروط 1الحاالت الاقصائية املنصوص عليها بالفصل 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................( الاسم واللقب) أسفلهإني املمض ي 

 .........................................................................................................................................................................................................ممثل الشركة املهنية للمحامين 

 ...........................................................................................................بتاريخ ..............................................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد 

 .............................................................................................................................................................................................( العنوان الكامل)املعين محل مخابرته بـ 

 "املشارك"املسّمى فيما يلي 

عليها باملرسوم املنظم ملهنة د في إحدى حاالت املنع املنصوص جالفريق املتدخل من املحامين املقترحين، عند الاقتضاء، ال نو  أعضاءاصّرح على شرفي اني و كافة 

 .املحاماة

نا ال نوجد في إحدى الحاالت املنصوص عليها بالفقرة ح كما اصرّ 
ّ
 .من الفصل الثاني من كراس شروط طلب العروض ألاخيرةأن

 

 

 

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

 (امضاء وختم املشارك)
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 6ملحق عدد 

 

 البيانات بصحةعلى الشرف  تصريح

 املذكورة في العرض

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................( الاسم واللقب)إني املمض ي اسفله 

 ..............................................................................................................................................................................................................ممثل الشركة املهنية للمحامين 

 .......................................................................................................بتاريخ ......................................................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد 

 .................................................................................................................................................................................................( العنوان الكامل)املعين محل مخابرته بـ 

 "املشارك"فيما يلي  املسّمى

 .أو الخصوصية/ الشرف بصحة البيانات التي قّدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العامة و اصّرح على 

 .عشرة يام ملدة تتجاوز  و أتحّمل مسؤوليتي القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة املكلفة بالفرز ملا يثبتها من وثائق بعد طلبها مّني

 

 

 

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

 (وختم املشارك إمضاء)              
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 7ملحق عدد 

 

 (في صورة تجّمع)أو املحامين املباشرين ( املنفرد)التزام املحامي 

 لدى املحاكم و سائر الهيئات القضائية والتحكيمية والادارية والتعديلية بلدية بنى خيار أو أعضاء الشركة املهنية للمحاماة بنيابة

 

 

ة أقّر بأن الفريق املتدخل، عند الاقتضاء، و املتكون من السيدات و الساد .....................................................................................( الاسم واللقب)إني املمض ي اسفله 

 :بانجاز املهمة كما أقّر بصحة كافة املعلومات الواردة بهذا العرض( التزم)الاتي ذكرهم يلتزم 

 

 امضاء املحامي محل املخابرة الترسيم الاسم واللقب

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

 (وختم املشارك إمضاء)         
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 8ملحق عدد 

 

 أو للمحامين املنتمين للشركة املهنية للمحاماة( في حالة مجمع)التجربة العامة للمحامي املباشر أو املحامين املباشرين 

 (من تاريخ الترسيم الى تاريخ فتح العروض)

 

  الاسم واللقب

  رقم التسجيل بالهيئة الوطنية للمحامين و تاريخه

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

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

  محل املخابرة

 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم*

 

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

 (امضاء وختم املشارك)
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 (يتعلق فقط باختيار محام أو اعضاء الشركة املهنية للمحامين في الاختصاص املطلوب) 9ملحق عدد 

 

أو للمحامين املنتمين للشركة املهنية للمحاماة خالل ( في حالة مجمع) قائمة املراجع املبينة للتجربة الخصوصية للمحامي املباشر أو املحامين املباشرين 

 (الى تاريخ فيتح العروض11111 جانفي 0من )الخمس سنوات الاخيرة 

 

 العدد الرتبي
الهيكل العمومي أو الشخص 

 الخاص

موضوع 

 الانابة
 املحكمة

عدد 

 القضية
 الطور 

تاريخ بداية وانتهاء 

 املهمة

0       

1       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

01       

00       

01       

                                                       

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

 (امضاء وختم املشارك)                                                                                               
 

 .يمكن نسخ الجدول الضافة املراجع والقضايا املقترح عليها بالعرض*
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 (سنوات 5يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف ) مكرر  9ملحق عدد 

 

من )ث سنوات الاخيرة قائمة املراجع املبينة لتجربة املحامي في نيابة الهياكل العمومية أو الاشخاص الطبيعين أو املعنويين الخواص لدى املحاكم خالل الثال 

 (الى تاريخ فيتح العروض11111جانفي  0

 

 العدد الرتبي
الهيكل العمومي أو الشخص 

 الخاص

موضوع 

 الانابة
 املحكمة

عدد 

 القضية
 الطور 

تاريخ بداية وانتهاء 

 املهمة

0       

1       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

01       

00       

01       

 

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

 (امضاء وختم املشارك)                                                                                                         
 

 

 

 .يمكن نسخ الجدول الضافة املراجع والقضايا التنصيص عليها بالعرض*
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  01ملحق عدد 

 

 التكوينية املتخصصة الستكمال الخبرة والدراسات واملقاالت  والبحوث املتخصصة الشهائد العلمية وقائمة الدةرات

 

 السنة املقال العلمي/ الدورة / الشهادة  ر/ع

 الشهائد العلمية

1   

3   

2   

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار انشطة الهياكل الدولية

1   

3   

2   

7   

 استكمال الخبرة املسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد الاعلى للمحامين الدورات التكوينية وشهائد

1   

3   

2   

 (ذكر امليدان املطلوب او املشابه)الدراسات واملقاالت والبحوث املتخصصة 

1   

3   

2   

7   

 

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

 (امضاء وختم املشارك)                                                                                                      

 

 
 

 .يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لالصل من الشهادة املعنية

 .ة العلمية وسنة النشريقدم املحامي املترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان املجل
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 (يتعلق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك املحامي ذو تكوين متخصص)  00ملحق عدد 

 

 لدى املحاكم خالل الثالث سنوات الاخيرة خيار بنيبلدية  قائمة تجربة املحامي في نيابة

 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع 

 شركة املحاماة بنيابتهاالعام التي قام املحامي أو 
 تاريخ إنجاز هذه الاعمال ميدان النزاع

النتائج املحققة أو نتائج 

 الاعمال املنجزة

 ...........................سنة 

    

    

    

    

 ...........................سنة 

    

    

    

    

 ...........................سنة 

    

    

    

                                                                     

 

 امضاء وختم املترشح                                                                                                                                       

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

   

 

  

 

 

 

 

 .العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومياملحامي نسخا من عقود الانابات أو الاتفاقيات املبرمة مع الهيكل يقدم 
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  01ملحق عدد 

 

 عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر أو

 املحامين املباشرين أو الشركة املهنية مجمع

 بلدية بنى خيار للمحاماة، و

 

 

 

 :تعريف املهمة: الفصل الاول 

 :تتمثل مهمة

  الاستاذ................................................................................................................. 

 أو

 (مجمع املحامين موضوع اتفاقية الشراكة......................................................................) 

 أو 

 (الشركة املهنية للمحاماة.......................................................................................... ) 

( ها)والدفاع عنه ( ها)و القيام بجميع الاجراءات القانونية في حقه.......................................................( ذكر الهيكل العمومي )بة طبق هذه الاتفاقية في نيا

 .لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو كذلك خارجها عند الاقتضاء

 (امالذكر العنوان ك)واملعين محل مخابرته ب 

 :التشريع و التراتيب املطبقة بالعقد: 1الفصل 

والضمان  تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كما يخضع صاحب العقد و اعوانه الى التشريع الساري املفعول في امليدان الجبائي

 .الاجتماعي

 :1الاتعاب: 3الفصل 

يها بالفصل الاول اعاله بصفة جملية جزافية طبق احكام القرار املشترك الصادر عن وزير العدل والوزير تضبط أتعاب املحاماة بخصوص املهام املشار ال

 .املكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا واملصاريف ومعاليم الطوابع الجبائية، دون تلك املتعلقة باستخراج الاحكام

 :قضايا كحد اقص ى وتعتبر اتعاب قضية واحدة في صورة توفر الشروط التالية 2(07)قضية كحد أدنى واربعة ( 03)يتم تجميع 

  بالنظر الى وحدة املوضوع أو السبب او املادة يبعضها مرتبطةالقضايا في نفس الطور والتي تعد. 

  الستقرار فقه القضاء بشأنهاتداولها أو سهولة معالجتها نظرا القضايا أو الاذون على العرائض بالنظر الى طبيعتها من حيث تشابهها أو. 

ان يسند له منحة اذا ما تبين له ان املحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج ايجابية بالنظر الى القضية املتعهد بها ودرجة تشبعا، يمكن بلدية بنى خيار 

يتم عرض مشروع امللحق مسبقا على اللجنة املختصة . اطوار التقاض يتقدر من قبله و امضاء ملحق في الغرض بين الطرفين وذلك بعد استكمال جميع تكميلية 

 .للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على ان تدخل هذه املنحة ضمن السقف املحدد للمحامي

 :عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية: 4ل صالف

 .عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية، ساري املفعول في تاريخ ابرام العقد وقبل الشروع في اي قضية يتعين على املحامي صاحب عقد الانابة تقديم

د بها وانقضاء كامل مدة ( ة)كما يجب على املحامي أو شركة املحاماة صاحب العقد، تجديد عقد التأمين سنويا الى حين الاعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية ُمتَعهَّ

 .الرابعة والتي تم اضافتها بمقتض ى ملحق في الغرض عند الاقتضاء ا في ذلك السنةالعقد بم

 (.ة)ويسري عقد التأمين الى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم الاعالم بالحكم الخر قضية تعّهد بها املحامي أو شركة املحاماة املعني

 (.ة)يويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم الاعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية يتعهد بها املحامي أو شركة املحامة املعن

لة و  بلدية بنى خيار  واذا تم اعالم شركة التأمين املعنية من قبل
ّ
ول مع الاعالم بالبلوغ أو مضمونة الوصقبل انقضاء الاجل املذكور اعاله وذلك بمقتض ى رسالة معل

التعاقدية، يتم الاعتراض على انقضاء عقد ( ها)بالتزامه( لم تف)لم يف ( ة)بأية وسيلة أخرى تعاطي تاريخا ثابتا لهذا الاعالم، بأن املحامي أو شركة املحاماة املعني

مهت وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا الا بشهادة في الغرض. التأمين
ّ
 خيار بنيبلدية ا سل

 :الالتزمات املوضوعة على كاهل الهيكل العمومي: 5الفصل 

يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من  ولهذا الغرض،. بتوفير الظروف املالئمة النجاز املحامي ملهّمتهخيار  بنيبلدية يلتزم  - أ

م ممض ى من املحامي
ّ
كما يضّمن امللف وجوبا توضيحية تلخص معطيات امللف وطلبات . املحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسل

 بلدية بنى خيار

                                                           
1
 .لفقرات الثالث املكونة للفصل املتعلق باالتعابيجب املحافظة على ا  

2
 .يجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل الاعالن عن املنافسة اما بصورة عامة او في احدى اطوار التقاض ي  
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املحكمة أو الهيئة أو الهيكل املعني قبل موعد الجلسة، أو الاجتماع، بأسبوع على  تمكين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف - ب

 .الاقل

 .عدم نشر أو توزيع تقارير املحامي واملؤيدات التي قّدمها في اطار نيابة الهيكل العمومي - ت

املحاماة املتعاقد معه طبق أحكام الفقرة الاولى من  كشف املعطيات املالية واملؤيدات العلمية املتعلقة باملحامي أو بشركة بلدية بنى خيار  ال يمكن - ث

املتعلق بضبط شروط و اجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  3017جانفي 32املؤرخ في  3017لسنة  417من الامر عدد  15الفصل 

 .املحاكم والهيئات القضائية والادارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 :الالتزامات املوضوع على كاهل املحامي أو الشركة املهنية للمحاماة :6الفصل 

 :يلتزم املحامي أو شركة املحاماة بما بلب

ابة و لحرمانه من قبول رسالة التكليف و القيام بجميع الاجراءات القانونية املستوجبة وفي صورة الرفض غير املبرر يعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد الني

( 10)تحتسب من تاريخ رفضه بقبوله املهمة الذي بقي دون رد ملدة تجاوزت عشرة ( 03)في عقود الانابات التي تنظمها كل الهياكل العمومية ملدة سنتين  املشاركة

 .أيام عمل

مقترح حرمان املحامي أو شركة املحاماة من وفي هذه الحالة يقدم املشتري العمومي تقريرا في الغرض الى اللجنة املختصة ملتابعة ومراقبة نيابة املحامين يتضمن 

 .لك وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنية للمحامين بذ. املشاركة في طلبات العروض

 .عند نيابته له أمام املحاكم أو الهيئات القضائيةبلدية بنى خيار بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -

نعقادها أو حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند الاقتضاء، واعالم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها في اجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ا -

ت التي وقع تكليفه بها حضور الاجتماعات املخصصة للنظر في املسائل املتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة امللفا.الاعالن عنها من الجهة املتعهدة

 ولهذا الغرض،. يهابلدية بنى خيار  قصد ابداء رأيه فيها أو احاطة

 .لكتروني لحضور هذه الاجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيز زمني معقول دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد الالبلدية بنى خيار يتولى 

  بلدية بنى خيار  تمكين ، -
ّ
بمالحظات  خيار بنيبلدية  وفي صورة عدم ابداء. م، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيهامقابل وصل تسل

ات التي حولها في اجل اقصاه أربعة أيام عمل عن تاريخ تسلمها من قبله، فيعد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها واذن للمحامي بمواصلة الاجراء

 .يقتضيها القانون 

 :طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل 

 :يكون الخالص عن طريقخيار  بنيبلدية يتم خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية 

 تحويل الى الحساب الجاري لصاحب العقد 

  (صك، حوالة: بلدية بنى خيار حددهات)أشكال أخرى.... 

 :الخالص يتوالى

 املحاسب العمومي املكلف بالدفع. 

  خيار بنيبلدية الادارة املالية 

 :شروط الخالص: 8الفصل 

 :دفع قسط أّول على الحساب 1.2

من أتعاب القضية املتعهد بها بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز للهيكل العمومي منح صاحب العقد هذا القسط الا في صورة تقديمه % 10تسند نسبة 

 .طلبا صريحا للتمتع به

 :تقديم مذكرة الاتعاب 3.2

 .ـبمذكرة خالص أتعاببلدية بنى خيار  خالص صاحب العقد بناء على موافاته ل يتم

 :1تسديد املستحقات 2.2

من نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان الاجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق الحيطة والتقاعد  خيار ن  بنيبلدية  نيتّم تمكي -

 .مسؤوليته املدنية وذلك وجوبا قبل خالص الاتعابالجبائية و قيامه بتأمين للمحامين وما يفيد سالمة وضعّيته 

يوما من تاريخ استالم مذكرة الاتعاب مستوفية الشروط وبعد ( 75)خمس و أربعون   يتم اصدار الامر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في اجل -

 .التصريح الحكم

 ئض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الاجل املذكورة اعاله،وفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوا -

 .جر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول الاشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بادارة امللكية العقاريةبلدية بنى خيار ا تحمل على

خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات التي حيث عّينت محل مخابرتهم عندما  كما تتحمل بلدية بني خيار مصاريف التنقل املتعلقة باالنابات

كلم في حدود حاالت التنقل الفعلية و الثابتة للمحامي ، شخصيا ، أو  20تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها املحامي أو أعضاء شركة املحاماة لهذا الغرض 

                                                           
1
 .اباتيمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل الاعالن عن املنافسة على تسديد املستحقات الجزئية في صورة اللجوء الى تجميع الان  
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أفريل  33ن بملف الانابة وذلك طبقا للتعريفة املنصوص عليها بالقرار املشترك بين وزير العدل و الوزير املكلف بالتجارة املؤرخ في العضاء شركة املحاماة املتعهدي

3011  

ها بما في ذلك يومي واو إذا ما اقتضت ضرورة امللف التنقل للخارج ، يتكفل الهيكل العمومي بتحمل مصاريف التنقل و الاقامة حصريا في حدود أيام املهمة دون س

 .الذهاب و الرجوع 

لى انظار اللجنة و في كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية املتعلقة بالنقل و الاقامة في الخارج موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا و بصفة مسبقة ع

 .د املتعلق باألتعاب من هذا العق 02وذلك بصرف النظر عن الفصل عدد  417من الامر عدد  04املحدثة بالفصل 

خالصها على أساس فواتير مثبتة لهذه ألاعمال من املعنيين القائمين بلدية بنى خيار تولى تالا أنه و في صورة تسبقة املصاريف من قبل املحامي أو شركة املحاماة، 

 .زباألعمال موضوع الاسترجاع وذلك إثر التثبت من القيام باملهمة على أساس قاعدة العمل املنج

 : مّدة العقد :  9الفصل 

  تضبط مدة العقد بثالث سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين 

 تضبط مدة العقد بثالث سنوات تبدأ من التاريخ املضمن بالعقد املمض ي بين الطرفين 

ابعة و املراقبة املحدثة و في صورة وجود قضايا جارية في تاريخ انتهاء مّدة العقد و لم يتم تعيين محامي أو شركة مهّنية للمحاماة من قبل اللجنة املختصة للمت

تهاء طورها الجاري ، دون سواه و التصريح بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى صاحب العقد مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية املهنية وذلك الى حين ان

 .بالحكم 

 : تنفيذ العقد  :   01الفصل 

بالفصل  ملنصوص عليهايجب على املحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه و ال يمكن بأي حال من الاحوال للهيكل العمومي تغيير املحامي الا في الصورة ا

 .لت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حا 11

 امي اعالم الهيكل العمومي بذلك كتابيا و ال يمكنه مناولة النيابة الى أي محام آخر حو في هذه الصورة يجب على امل

يتخذ الهيكل العمومي الاجراءات أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة  11بخالف الحاالت املنصوص عليها بالفصل ( صاحب العقد ) و في صورة تخلي املحامي 

  3017لسنة  417من ألامر  5عن املهمة تطبيقا للفصل ( ن)أخر ضمانا الستمرارية سير املرفق العام عوضا عن املحامي املتخلي( ين)املستوجبة بهدف تعيين محام 

 بلدية بنى خيار كما يجب على 
ّ
 الاولى من الفصل السادس لهذا العقد  ةفي هذه الصورة ألاخيرة تطبيق املط

 : فسخ العقد :  00الفصل 

 : ، تفسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية  9مع مراعاة مقتضيات الفقرة الاخيرة و الفصل 

 وفاة املحامي أو حل الشركة املهنية للمحاماة او الاحالة على عدم املباشرة  -

و في هذه الصورة يوجه له الهيكل العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها الى القيام . اقدية عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التع -

و بانقضاء هذا الاجل يمكن لبلدية بني خيار فسخ العقد و تطبيق املطة . بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداءا من تاريخ تبليغه التنبيه 

 .لفصل السادس لهذا العقد الاولى من ا

ير بتقديم وعود اذا ثبت لدى بلدية بني خيار اخالل صاحب العقد بالتزاماته و اهدار حق بلدية بني خيار في التقاض ي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغ -

 أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات ابرام العقد و انجازه 

 الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيا من قبل الهيكل العمومي  و يتولى املحامي ارجاع 

الة ، في صورة قرار بلدية بني خيار تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونية أو واقعية ثابتة لذلك ،في قضية الزالت جارية ، ففي هذه الح:  03الفصل 

املؤرخ  3011لسنة  49من املرسوم عدد  70التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية وذلك عمال باحكام الفصل  تصرف له وجوبا أتعابه كاملة

 و املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة  3011أوت  30في 

 الحفاظ على السرية :  04الفصل 

 ل الالتزامات العامة املتعلقة باملحافظة على السرية يكتس ي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ و يخضع الطرفان لك

 النزاهة :  05الفصل 

 و تضارب املصالح يخضع كل املتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف الاول لالحكام التشريعية و الترتيبية املتعلقة بمقاومة الفساد 

  فض النزاعات:  06الفصل 

املحدثة بمقتض ى الفصل في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد ، تبجل وجوبا املساعي الصلحية و لهذا الغرض يتولى أوال بلدية بني خيار مكاتبة اللجنة 

العمومية لدى املحاكم و الهيئات  املتعلق بضبط شروط و اجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل 3017جانفي  32مؤرخ في  3017لسنة  417من الامر عدد ( 4)

 القضائية و الادارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية دون سواها القتراح تسوية صلحية او تقديم مقترح اخر لفض الخالف 

 و في هذه الحالة تتم دعوة ممثل الهيئة الوطنية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع املعروض عليها بالحسنى 

التي يراها  اء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف وديا فيمكن للطرف الاكثر حرصا ملواصلة الاجراءات القانونيةو بانقض

 .للدفاع عن حقوقه لدى املحكمة املختصة

 :مصاريف التسجيل: 07الفصل 

 .مصاريف التسجيل على املحامي أو شركة املحامةتحمل 
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 1صحة العقد: 80الفصل 

 :ال يكون هذا العقد نافذا بعد امضائه من قبل

 املكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 

 رئيس الجماعات املحلية واملجالس الجهوية 

 ؤسسات العمومية الغير اداريةماملدير العام لل 

  العمومية أو املنشاة ذات الاغلبية العموميةالرئيس املدير العام للمنشأة 

 :محل املخابرة: 09الفصل 

بلوغ للطرف الاخر أو عين كل طرف محل مخابرته في عنوانه املذكور اعاله، غير انه يمكن الحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى رسالة مضمونة الوصول مع الاعالم بال

 .كذلك عن طريق اعالم بواسطة عدل التنفيذ

 

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

 

 الامضاءات

 

 املحامي  الهيكل العمومي

 أو

 تجمع املحامين  

 أو

 الشركة  

 


