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 طلب العروضموضوع  :األّول   الفصل

مباشر(  01عدد )يتمثل موضوع طلب عروض يف اختيار   ني جبدول احملامني لدى التعقيب لنيابة   حماٍم  ، من بني املرّسم
حسني  سيدي  القضائية   بلدية  اهليئات  وسائر  احملاكم  لدى  عنها  والدفاع  حقها  يف  القانونيمة  اإلجراءات  جبميع  والقيام 

ضيه األحكـام التشريعية اجلاري هبا العمل املتعلقة ابإلجـراءات اإلداريـمة واملدنيمة والتحكيميمة واإلدارية والتعديليمة وفق ما تقت
 .والعسكرية والتجاريمة واجلبائيمة واجلزائيمة والتحكيم

 .ويبنيم عقد النيابة بدقة احلقوق وااللتزامات احملمولة على الطرفني املتعاقدين

 : شروط املشاركة 2الفصل 
 

 جبدول احملامني لدى التعقيب يف اتريخ صدور طلب العروض. املرّسني   احملامني   يف طلب العروض  املشاركة ميكن  
ال جتوز مشاركة احملامني أو الذين تعرمضوا لإليقاف عن املباشرة مبقتضى قرار أتدييب ابت أو حملمى ابلنفاذ العاجل ما مل يتمم 

 .1سنوات اليت سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض   إلغاؤه من قبل احملكمة املختصمة خالل الثالث
كما ال ميكن مشاركة احملامني املوجودين يف إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل أو 

اهليكل   ورئيس  احملامي  بني  املباشرة  ابلعالقة  املرتبطة  املصاحل  تضارب  بسبب  تنشأ  اليت  أعضاء  تلك  أو أبحد  العمومي 
هياكل التمسيري أو املداولة أو تلك اليت يكون فيها احملامي أو أعضاء الشركة املهنيمة للمحامني قد قبل أيم دعوى ضدم جهة 

 من مرسوم احملاماة.   32او اي مانع اخر على معىن الفصل   تعمل لديها

 املشاركة كيفية:   3الفصل 
 منفردا. طلب العروضميكن للمحامي املباشر املشاركة يف  

 إىل حصص  طلب العروض توزيع :  4الفصل  
 

 احملامني املرّسني لدى التعقيب   موجمه إىل مجيع  2وحيدسط  ق  يتكومن طلب العروض من 
 

 

1
إنما و للغرض(،  الفرز المحدثة  الفتح و   )لجنة   ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العموميالوضعية القانونية للمحامي  التثّبت من    إن 

بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية   لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينيندرج ضمن صالحيات ا 
 جانفي   28مؤّرخ في  ال  2014لسنة    764عدد    من األمر  16الفصل    ألحكامأو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا  

واإلدارية   2014 القضائية  والهيئات  المحاكم  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات  شروط  بضبط  المتعّلق 
 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 

2
 . عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد  
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 : : سحب ملف طلب العروض  5الفصل 
 أايم على األقل   3اهليئة الوطنية للمحامني   نص إعالن طلب العروض مصحواب مبلف الدعوة إىل املنافسة إىل   البلدية رسل  ت

   (. https://avocat.org.tn)اتريخ اإلعالن عن طلب العروض هبدف نشره على موقع اهليئة  قبل  
العمومية  ابلصفقات  اخلاص  الواب  موقع  من  جماان  الشروط  كراس  حتميل  املرتشح  ويتوىل 

)www.marchespublics.gov.tn(   .بعد أن يتم تعمري االستمارة اإللكرتونية املوجودة للغرض على املوقع املذكور  
سحب ميكن  الشروط  كما  للمحامني  من    كراس  الوطنية  اهليئة  واب   أو موقع  سيدي موقع  بلدية 

كراس   (www.commune-sidihassine.gov.tnحسني) تسحب  ذلك،  إىل  وابإلضافة  االقتضاء.  عند 
 بدون مقابل.الشراءات  مصلحة    مارس سيدي حسني   20بلدية سيدي حسني هنج الدوحة حي  الشروط مباشرة من  

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
املوايل    ابتداء(  ايوم  120)  ايوم   مائة وعشرونملدة    د تقدميها  بعروضهم مبجرم نيكون ملزم املشار يصبح   اليوم   للتاريخمن 
 دد لقبول العروض. احمل  األقصى

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض: :7الفصل 
( عشرة  أقصاه  أجل  يف  إيضاحات  كتابيا  يطلب  أن  مشارك  لكل  طلب 10ميكن  عن  اإلعالن  نشر  اتريخ  من  أايم   )

 العروض. 
ابملالحظات  املتصلة  والتوضيحات  اإلجاابت  يتضممن  االقتضاء،  عند  العروض،  طلب  مللف  ملحق  إعداد  ويتمم 

( أايم قبل 05اس الشروط يف أجل ال يتجاوز مخسة )واالستفسارات اليت يطلبها املرتشحون، ويوجه إىل مجيع ساحيب كر 
التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض وذلك عرب الربيد اإللكرتوين للمحامي املبنيم يف االستمارة اإللكرتونية لسحب كرماس 

الفصل   الثانية من  إليها ابلفقرة  املشار  األمر عدد    4الشروط   2014جانفي    28املؤرمخ يف    2014لسنة    764من 
املتعلمق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية  

 .والتعديلية والتحكيمية
الشروط قصد مزيد توضيح ملف البلدية  وجمهت الذين سحبوا كراس  املرتشحني  التكميليمة إىل  املعطيات  االقتضاء،  ، عند 

تقدمي العروض على أال متس ل( قبل انتهاء أجل تقدمي العروض قبل آخر أجل  10روض يف أجل أدانه عشرة ) طلب الع 
 هذه املعطيات التكميلية ابخلاصيات واملعايري الفنية واجلوهرية.

 :   المالية اتالضمان:8الفصل 
 . الصفقات العموميمة  بتنظيمالرتاتيب املتعلمقة    تقتضيها اليت    املالية  الضماانت  تقدمي   املشاركون منيعفى  

 الطعن في كراس الشروط :  :9الفصل 
عدد   ابألمر  الواردة  لألحكام  خمالفة  الشروط  بكراسات  املضمنة  البنود  اعترب  حمتمل  مشارك  لكل  لسنة   764ميكن 

من نفس األمر بتقدمي مطلب يف الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبني   07أن يتظلم لدى اللجنة احملدثة ابلفصل    2014

http://www.marchespublics.gov.tn/
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عشرة  أقصاه  أجل  يف  الالزمة  ابملؤيدات  ومدعما  االخالالت  العروض 10)  فيه  طلب  عن  اإلعالن  اتريخ  من  أايم   )
 ( أايم. 10( أايم يف احلاالت اليت حيدد فيها أجل قبول العروض بعشرة )5وخيفض هذا األجل إىل مخسة )

 بطريقة تعطي اترخيا اثبتا.  البلديةحتيل اللجنة ومبجمرد توصملها ابلتظلم نسخة من العريضة إىل    
أن التظلم املعروض عليها أن أتذن بتعليق اإلجراءات حىت البت هنائيا إذا كان املطلب ميكن للجنة قبل اختاذ قرارها بش

 قائما على أسباب جدية يف ظاهرها. 

  البلديــة( أايم  عمــل مــن اتريــخ توصــلها  جابــة    10تتخــذ جلنــة مراقبــة ومتابعــة نيابــة احملــامني قرارهــا يف أجــل أقصــاه عشــرة )
 .ملطلوبة ويف غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءاتمرفقة جبميع الواثئق واإليضاحات ا

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل  
 يتم تقدمي العروض على مرحلة واحدة. 

مـن هـذا الكـرماس يف ظـرفني منفصـلني وخمتـومني    (11)ُيضمَّن العرض الفين والواثئـق اإلداريـمة ومجيـع مؤيـداملا املبيمنـة ابلفصـل  
متعلـــق    2022لســـنة .  13يـــدرجان يف ظـــرف اثلـــت خـــارجي خيـــتم ويكتـــب عليـــه عبـــارة    ال يفـــتح طلـــب عـــروض عـــدد.

  .بلدية سيدي حسنيبتكليف حماٍم إلانبة 

يد مضـمون الوصـول أو عـن طريـق  والواثئق اإلدارية ومجيع املؤيدات عن طريق الرب   توجمه الظروف احملتوية على العروض الفنية
 مقابل وصل إيداع.  لبلدية سيدي حسنيالربيد السريع أو تسلمم مباشرة إىل مكتب الضبط املركزي التابع 

تسجمل الظروف عند تسلممها يف مكتب الضبط املعنيم للغرض مثم ويف مرحلة اثنية تسجمل يف الـدفرت اخلـاص بقبـول العـروض  
 بقى خمتومة إىل موعد فتحها.حسب اتريخ وصوهلا وجيب أن ت

 يقصى آلّيا: 
 * كلم عرض ورد بعد اآلجال.

 كل عرض مل يتضممن وثيقة التعهد.* 
 . وال ميكن للمشاركني الذين متم إقصاء عروضهم أليم سبب من األسباب املطالبة بتعويض 

 امللحقة بكراس الشروط. جيب أن حترمر العروض بكاملها ابحلرب مبا يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج  

 الوثائق المكّونة للعرض::  11 الفصل
  جيب أن حيتوي الظرف املتضممن للعرض الواثئق التالية

 

 العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة 
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رقم    : مالحظة امللحق  تقدمي  العروض    1ميثمل عدم  فتح  العرض  إل  موجبا عند  لبقيمة قصاء  للجنة ابلنسبة  أنمه ميكن  غري 
. وتقصى العروض اليت مل تستكمل   (ين)الواثئق اإلداريمة أن تطالب العارض )ين( املعين ابستكمال واثئقهم يف أجل معنيم

 ما طلب منها يف اآلجال املضبوطة. 

 االدارية   الوثائق 

 .وختم وإمضاء املشارك على كلم صفحة مع بيان التاريخ 5إىل  1تعمري املالحق من 

 العروض:   تقييم في    المعتمدة   الفنّية   الوثائق 

املضــــمنني بكــــراس الشــــروط وإمضــــاؤها وختمهــــا يف آخــــر الوثيقــــة مــــع بيــــان التــــاريخ وتقــــدمي    10إىل    6تعمــــري املالحــــق مــــن  
 املؤيدات عند اإلقتضاء.

مـن    بلديـة سـيدي حسـني، و   مـن جهـة  امضـاء وخـتم مشـروع عقـد النيابـة املزمـع إبرامـه بـني احملـامي املباشـر 11امللحق عدد   
 .جهة اثنية مع بيان التاريخ
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 فتح الظروف:: 12الفصل  
لدى   سيدي حسنيحتدث  رئيس    بلدية  من  مبقرر  تعيينها  يتم  العروض  وتقييم  بفتح  خاصة  قبل   البلدية جلنة 

 اإلعالن عن طلب العروض. 

تاريخ واملكان احملدمدْين بنص إعالن الدعوة إىل املنافسة لفتح الظروف اخلارجية والظروف وتعقد جلسة فتح العروض يف ال
 احملتوية على الواثئق اإلدارية والفنية.

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال يف احلاالت االستثنائية املربرة. 

ال يسـمح للحاضــرين املشـاركني ابلتــدخمل يف سـري أعمــال اللجنـة أليم ســبب مـن األســباب. كمــا ال   •
 خيوَّل هلم طلب متكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أيم إضافات عليها. 

 ال تفتح إالم العروض الواردة يف اآلجال القانونية احملدمدة لقبول العروض. •

ة الفــتح طبقــا ل - وذلــك بفــتح الظــرف اخلــارجي للعــرض    لتسلســل الــزمين لتــاريخ قبــول العــروضيــتمم الشــروع يف عمليــم
 والتثبمت من وجود كلم الواثئق اإلداريمة املطلوبة.

 فتح الظرف احملتوي على العرض الفينم واالقتصار على التصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها. -

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل  
حه يف طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـاام، مقابـل وصـل تسـليم، يقـدمم مباشـرة إىل   بلديـة  ميكن للمحامي الذي قدمم ترشـم

( يومـــا مـــن اتريـــخ آخـــر أجـــل لقبـــول  10أو عـــن طريـــق الربيـــد مـــع اإلعـــالم ابلبلـــو  يف أجـــل أقصـــاه عشـــرة )  ســـيدي حســـني
 البلديةالعروض املعلن عليه من قبل  

 األجل، تؤخذ بعني االعتبار عروضهم يف أعمال التقييم، ويبقوا ملزمني هبا. وابنقضاء هذا  
املختصمة  للجنة  املرتشمح  يقدممه  معلل  مبطلب  إال  املذكور  األجل  انقضاء  بعد  العرض  ذلك  سحب  ميكن  ال  أنمه  غري 

امي وبعد إمتام عملية هبدف املوافقة عليه. ويف صورة تراجع احمل 2014لسنة   764من األمر   07املنصوص عليها ابلفصل  
( حتتسب، حسب احلالة، 02اهلياكل العمومية ملدمة سنتني )  املشاركة يف طلبات العروض اليت تنظمها كلم الفتح، حيرم من 

عدم الردم من طرفه على اتريخ  من اتريخ تراجعه الكتاا بعد األجل احملدمد لذلك يف الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من  
( أايم عمل ما مل تنقض مدة صلوحية 10الذي بقي دون ردم ملدمة جتاوزت عشرة )  البلديةالنهائي من قبل    إعالمه بقبوله

 عرضه.
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 تقييم العروض:14الفصل 
 من هذا الكرماس،  12بعد فتح العروض من قبل اللمجنة اخلاصمة املشار إليها ابلفصل 

 تقصى اللجنة وجواب : 
 .املالحق املستوجب تعمريها من قبل العارض هبدف اعتمادها للتقييم الفينالعروض اليت مل تتضممن إحدى   -

 كل عرض تضممن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أهنا مزومرة.  -

العروض اليت يتوىلم أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف نفس الصفقة سواء يف إطار فردي أو  -
 جمممع. 

ميكن، عند االقتضاء، للجنة اخلاصمة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابيما املشاركني الذين مل يقدمموا املؤيدات 
يتجاوز   ال  أجل  ملفاملم يف  إمتام  إىل  العروض  طلب  ملف  يف  فتح   07املطلوبة  اتريخ جلسة  من  عمل  م  أايم

حىت ال تقصى   بلدية سيدي حسنيتب ضبط  الظروف وذلك عن طريق الربيد السريع أو  يداعها مباشرة مبك
 املشاركني وأال يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها.  عروضهم بشرط احرتام مبدأ املساواة بني

 ترسل الواثئق عن طريق الربيد االلكرتوين ابلعنوان التايل    كما ميكن أن

  contact@commune-sidihassine  او الضبط  مبكتب  الحقا،  األصول،  تودع  ان  ارساهلا   على 
 عن طريق الربيد السريع. ويعتمد يف هذه احلالة اتريخ اإلرسال االلكرتوين. 

ة، فـــمنم اســـتبعادهم ال يـــتمم إال مـــن قبـــل جلنـــة املراقبـــة واملتابعـــة   وخبصـــوص احملـــامني الـــذين صـــدرت يف شـــأهنم عقـــوابت أتديبيـــم
ــر عـــدد   ــة مبقتضـــى األمـ ــنة    764احملدثـ ــؤرمخ يف    2014لسـ ــانفي     28مـ ــراءات تكليـــف    2014جـ ــروط وإجـ ــبط شـ يتعلـــق بضـ

احملامني بنيابة  اهلياكل العمومية لدى احملاكم ، بعد التثبـمت بدقـمة يف وضـعيماملم املهنيـة ابلتنسـيق مـع اهليئـة الوطنيـة للمحـامني  
 .2014جانفي     28مؤرمخ يف   2014لسنة   764من األمر عدد   15تطبيقا ملقتضيات الفصل  

 ة تقييم العروض وترتيبها حصراي وفقا إحدى املنهجيات التالية  وتتوىلم هذه اللجنة عمليم 
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 :ذو تكوين عامإبختيار حمام  املتعّلقة: منهجّية تقييم العروض 1.14

 يف اختيار حمام غري متخصص   البلديةتعتمد املعايري احلصريمة التالية يف صورة رغبة   -أ   
 العدد األقصى املسند  معايري الفرز  العدد 

 نقطة  60 تعقيبلدى ال التجربة  العامة  للمحامي  1

 نقطة  30 املؤهالت العلميمة للمحامي و التكوين الستكمال اخلربة 2

 نقطة  10 جتربة احملامي يف نيابة اهلياكل العموميمة لدى احملاكم خالل الثالث سنوات األخرية 3

 نقطة  100 اجملمــــــوع العـــــام

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

  تعقيب يف البعنوان كل سنة ترسيم    ط انق  10  تسند            

 تعقيب اليف العاممة، يقدمم املرتشح شهادة ترسيم مسلممة من اهليئة تبنيم اتريخ ترسيمه   إلثبات التجرية
 نقطة(: 30املؤّهالت العلمّية للمحامي والتكوين الستكمال اخلربة )   -        

شهادة دكتوراه مرحلة اثلثة أو شهادة  الشهادة العلمّية 
 املاجستري

 شهادة الدكتوراه يف القانون 

 10 5 املسند العدد  

إضافة إىل الشهادات العلميمة اليت حتصمل عليها احملامي تسند األعداد حبسب عـدد الـدورات التكوينيـمة الـيت تلقماهـا أو شـارك  
 فيها على النحو التايل 

ــند بصـــفة آليـــة   - ــار دورات    05تسـ ــع بنجـــاة دورة تكوينيـــة متخصمصـــة يف إطـ ــا أو اتبـ ــام شـــارك فعليـ ــلم حمـ نقـــاط لكـ
التكوين املستمرم إلستكمال اخلربة املهنيمة اليت تنظمها اهليئـة الوطنيـة ابلتنسـيق مـع املعهـد االعلـى للمحـامني ويبلـ   

 (.10سقف النقاط هبذا العنوان عشرة )
( لكــلم مشــاركة انجحــة يف دورة تكوينيــمة قــام هبــا حمــامي يف إطــار أنشــطة اهلياكــل الدوليــمة  01واحــدة )تسـند نقطــة   -

 (.05للمحامني ويبل  سقف النقاط هبذا العنوان مخسة نقاط )
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ة واملشــاركة يف هــذه الــدورات، يقــدمم احملــامي املرتشــح نســخة مطابقــة لألصــل مــن شـــهادة   إلثبــات الشــهائد العلميــم
 ذلك شهادة املشاركة يف الدورة املعنية.العلميمة وك

  ن(10جتربة احملامي يف نيابة اهلياكل العمومّية لدى احملاكم خالل الثالث سنوات األخرية ) -          
نقاط لكلم حمـام متـمت إانبتـه مـن قبـل هيكـل عمـومي خـالل الـثالث سـنوات األخـرية  ويبلـ    05تسند بصفة آلية  -

 (.10عشرة )سقف النقاط هبذا العنوان  
ــومي أو   ــل العمـ ــع اهليكـ ــة مـ ــات املربمـ ــود اإلانابت أو االتفاقيـ ــن عقـ ــامي نســـخا مـ ــدمم احملـ ــذه اإلانابت يقـ ــات هـ إلثبـ

 شهادة حسن إهناء مهممة تكليف ممضاة من قبل اهليكل العمومي.
 نقطة 100من  60ال تقبل إال العروض املتحّصلة على العدد الفين األدىن 

 العّينات من املؤيّدات:صيغ تقدمي  -ج 
يتوىل  وبصفة عامة  العروض.  طلب  املشارك يف  املرتشح  يراه  التكليف حسبما  أو رسائل  اإلانابت  عيمنة  تعتمد 

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضااي اليت متم رفضها شكال. تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة   تقدمي كل وثيقة

ينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة حتفــ  لايــة املعطيــات الشخصــيمة  ويكــون احملــامي مــدعو إىل مجعهــا وختز 
 والسمر املهين يف أقراص ممغنطة أو ليزريمة أو كذلك يف وسائل حف  إلكرتونيمة تراعى فيها الضمماانت الفنيمة الستغالهلا طبق 

 عرضه.املستعملة يف اجملال وذلك لتقدميها ضمن   مواصفات تتالءم مع التمجهيزات  
 والتقييم: تح ري أعمال جلنة الفس 2.14

 تتمم عمليمة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيمة على النمحو التمايل 

على أساس املعطيات املمضـاة واملبيمنـة بعرضـه وبقيـة    هاوترتيبالعروض  تقييم    التقييمتتوىلم جلنة الفتح و  •
املالحق املنصوص عليها مبلف طلب العروض املدعومة ابملؤيدات  وطبقا للمعـايري واملقـاييس املعلنـة  

 بكرماس الشروط.
ة أعضـــاءها أبّســـائهم وصـــفتهم   • ــم تضـــممن اللجنـــة أعماهلـــا بتقريـــر لتقيـــيم العـــروض ممضـــي مـــن قبـــل كافـ

 .حاتهومؤشر على كافة صف
  7بعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال توجيــه تقريــر تقيــيم العــروض )نســخة أصــليمة ورقيــمة و  البلديــةتــوىل  ت •

نسخ رقمية( إضافة إىل أصول العروض ويكـون مصـحواب مبـذكمرة تقدمييـة لطلـب العـروض ممضـاة مـن  
ــةقبـــل رئـــيس   ــل    البلديـ ــا للطلـــب العمـــومي يف أجـ ــة العليـ ــة واملتابعـــة ابهليئـ ة للمراقبـ ــم إىل اللمجنـــة املختصـ
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 من اتريخ فتح العروض إلجراء املراقبة الالمزمة عليها.   يوما 20أقصاه  

ــايل  ميو  ــوان اإللكـــــــــــرتوين التـــــــــ ــامال علـــــــــــى العنـــــــــ ــال امللـــــــــــف كـــــــــ ــع هـــــــــــذا إرســـــــــ ــوازي مـــــــــ كـــــــــــن ابلتـــــــــ
haicop@pm.gov.tn  

 :احملاميتعيني : 15الفصل
  764مـن األمـر عـدد    7جتري اللجنة املختصمة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكـام الفصـل  

ــنة   ــانفي    28واملـــــــؤرمخ يف    2014لســـــ ــا علـــــــى شرعمية إجراءات اللجوء إىل املنافسة وترتيـــــــب العـــــــروض    2014جـــــ مراقبتهـــــ
املعتمـدة من قبـل اهليكـل    التقيـيمبولة لشروطها. وتتثمبت من مطابقة مقاييس  ومصداقيتها وشفافيتها. وتتأمكد من الصبغة املق

 العمومي ملقتضيات كمراس الشروط وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء. 

 لتنفيذه. البلديةوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توجمه اللجنة املذكورة قرار تعيني احملامي إىل  

 املنافسة وإمضاء العقد:: نشر نتائج الدعوة إىل 16الفصل 
وجواب نتائج الـدعوة إىل املنافسـة واسـم املتحصـل علـى عقـد اإلانبـة علـى لوحـة إعـالانت موجهـة للعمـوم وعلـى   البلديةنشر ت

املشـاركني الـذين مل    ويوجه هذا اإلعـالن إىل اهليئـة الوطنيـمة للمحـامني ويـتمم إعـالم بقيـة موقع الواب اخلاص به عند االقتضاء.
 .بطريقة تعطي اترخيا اثبتا  يتمم تعيينهم هبذه النتائج بكل وسيلة ماديمة أو الماديمة

ة للمتابعـــة واملراقبــة احملدثـــة ابهليئــة العليـــا للطلــب العمـــومي طبقـــا   ميكــن الطعـــن يف قــرار اإلســـناد الصــادر عـــن اللجنــة املختصـــم
  لدى احملكمة املختصمة.   2014جانفي  28واملؤرمخ يف   2014لسنة    764من األمر عدد  7ألحكام الفصل  

جيب على احملامي إمضاء العقد احملـرر ابللغـة العربيـة طبـق النمـوذج املصـاحب هلـذا. وميكـن إضـافة بنـود يـرى الطـرفني أ يمتهـا  
 ابألتعاب.  دون تغيري البنود اجلوهرية للعقد واملساس البلدية وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط  

وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه، يتوىل صاحب العقد اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق املهممة مبجرد 
 تسلم اإلذن بذلك. 

ل اهلياك  املشاركة يف عقود اإلانابت اليت تنظمها كلم حيرم من  إال أنمه، يف صورة نكول احملامي اليت وقع إختياره هنائيا لإلانبة 
( أايم 10إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردم ملدمة جتاوزت عشرة )   اتريخ ( حتتسب من  02العمومية ملدمة سنتني )

 عمل. 
تقريرا خاصا يف الغرض إىل اللجنة املختصمة ملتابعة ومراقبة نيابة احملامني يتضممن مقرتة حرمان   البلديةقدمم  تويف هذه احلالة  

 احملامي من املشاركة يف طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها يف هذا الشأن وتعلم اهليئة الوطنيمة للمحامني بذلك. 
عة أايم من اتريخ تبلي  قرار اللجنة   ويتعني إمضاء عقد النيابة  وذلك يف أجل سب  بلدية سيدي حسني ىل  وتتو 

 موافاة اللجنة ببطاقة إسناد عقد النيابة تتضمن البياانت واملعطيات املنصوص ابلعقد.   اعليه
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 لمالحق ا                                                 
 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول : 2ملحق عدد   المشارك بطاقة ا 

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

 طلب العروض ةصاحب  بلدية سيدي حسينتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
حدى الحاالت : 5ملحق عدد  قصائّية المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا    4اال 

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

 العرض
لدى المحاكم و سائر الهيائت  بلدية سيدي حسينالمحامي )المنفرد( بنيابة  التزام: 7ملحق عدد 

دارّية والتعديلية القضائّية والتحكيمية و  اال 
لى تاريخ فتح العروض(  المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد   )من تاريخ الترسيم ا 

الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات  : 09ملحق عدد 
 والمقاالت والبحوث المتخّصصة.

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

 
 ) بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام وتكوين متخصص( اال

 .و بلدية سيدي حسينالمباشر ،  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 11ملحق عدد 
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 1ملحق عدد  

 وثيقة التعّهد  
 

 ....... )االسم واللقب والصفة(.......................................................   إين املمضي أسفله -
 .... ..........................................................املتصرف ابسم وحلساب ................ -
 ....... لسنة........................... ت عدد  .................. املنخرط بصندوق احليطة و التقاعد  حت -
 .......... ذكر العنوان ابلكامل(......................................................)املعنيم حمل خمابرته بـ -
 ... ......................................................................................... بصفيت     -

 لدى التعقيب وبعد االطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها واملكومنة مللف طلب العروض املتعلمق  انبة احملامي  
 ملف طلب العروض.  (1) 

 وثيقة التعهد اليت متثمل وثيقة االلتزام. ( 2) 
 عقد النيابة. ( 3) 

 وبعد أن قدمرت على مسؤولييت طبيعة وشروط اخلدمات املزمع اجنازها.  
 أتعهمد وألتزم مبا يلي   

 ( قبول املهممة املسندة يل دون حتفم . 1 
 ( اجناز اخلدمات القانونيمة املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله، مقابل األجرة احملدمدة طبق بنود العقد. 2
من اتريخ  اإلعالم به وفقا ملا ينص عليه    أايم 03التقارير اخلاصمة ابإلانابت لدى احملاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  ( تسليم  3

 العقد. 
 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبول العروض.  ( 120)( اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  4
فسخ العقد بصفة آلية وأحتمل  فمنه يتم    و أيم حجر قانوين. ويف صورة ثبوت خالف ذلك، ( أشهد أنين لست يف حالة تضارب مصاحل أ6

 مسؤولييت القانونية املرتتبة عن ذلك. 
املبال  املستوجبة مبوجب عقد الصفقة وحتويلها إىل احلساب املفتوة ابلبنك أو الربيد  ..................................    البلدية دفع  ت

 ...................... )ذكر اهلويمة البنكية أو الربيدية( حتت عدد  .... 
 

 
 حرر بـ .................. يف...................... 

 
 ( )إمضاء وختم املشارك                                                  

 
  بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب 
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 2 عددملحق 

 
 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

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

 .... .........اتريخ الرتسيم يف قسم االستئناف   اليوم/ الشهر/ السنة.............................
 .... اتريخ الرتسيم يف قسم التعقيب   اليوم/ الشهر/ السنة........................................  

 ................................................................................  ... عنوان املقرم
 . يمة  ......................... موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانون عنوان

 هلاتف ......................................................................................  ا
 ...... العنوان اإللكرتوين للمحامي...............................................................

 ... ............................................................رقم املعرمف اجلبائي..............
 

 .... الشخص املفومض إلمضاء واثئق العرض)االسم واللقب والصفة(............................
 

 حرمر بـ .................. يف......................
 

 ( )إمضاء وختم املشارك                                                  
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 3ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثري 
 يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز املهّمة  

 
 ............................................................................................................... إينم املمضي أسفله )االسم واللمقب(.

 ............................................................. بتاريخ........................................... املسجمل ابهليئة الوطنيمة حتت عدد  

 .................................................................................................. املعنيم حملم خمابرته بـ )العنوان الكامل(  

 املسممى فيما يلي  املشارك  

أو هدااي قصد التأثري يف   أصرمة على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي

 . الصفقة لفائديت خمتلف إجراءات إسناد

 

 .......................................... يف    .............................حرمر بـ  

 )إمضاء وختم املشارك( 
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 4ملحق عدد  
 

 بلدية سيدي حسني تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 طلب العروض  ةصاحب

 
 

 ................................................................................................................ إينم املمضي أسفله )االسم واللمقب(  

 ..................... ........................................... بتاريخ........................................املسجمل ابهليئة الوطنيمة حتت عدد.

 .......... ..................................................................................................املعنيم حملم خمابرته بـ )العنوان الكامل(  

 املسممى فيما يلي  املشارك  

 بلدية سيدي حسني أصرمة على شريف أينم مل أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 أو مضت عن انقطاعي عن العمل هبا مدمة مخس سنوات على األقلم. 

 

ر  1998لسنة    1875)ويف صورة القيام  عالم اهليكل طبق أحكام األمر عدد   ، فرتفـق نسـخة مـن مكتـوب اإلعـالم مؤشـم

 عليه من قبل اهليكل يوضمح بدقمة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلو  عند االقتضاء.(

 

 ............................ يف ........................ .....حرمر بـ  

 )إمضاء وختم املشارك( 
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 5ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى 
 من كرّاس الشروط  2احلاالت اإلقصائّية املنصوص عليها ابلفصل 

 
 . ...............................................................................................................إينم املمضي أسفله )االسم واللمقب(.

 ...... .... ........................................................... بتاريخ ......................................... املسجمل ابهليئة الوطنيمة حتت عدد

 ................ .................................................................................................املعنيم حملم خمابرته بـ )العنوان الكامل(  

 املسممى فيما يلي  املشارك  

ال نوجـد يف إحـدى حـاالت املنـع    ، عند اإلقتضـاء،احملامني املقرتحنيأصرمة على شريف أينم وكافمة أعضاء الفريق املتدخمل من  

 املنصوص عليها ابملرسوم املنظمم ملهنة احملاماة.

كمــا أصــرمة أنمنــا ال نوجــد يف إحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا ابلفقــرة األخــرية مــن الفصــل الثــاين مــن كــراس شــروط طلــب  

 العروض.  

 

 ............................ يف.. ........................... حرمر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف بصّحة البياانت  
 املذكورة يف العرض

 
 

 ................................................................................................................ إينم املمضي أسفله )االسم واللمقب(  

 ... . ..............................................................بتاريخ......................................... املسجمل ابهليئة الوطنيمة حتت عدد  

 .......... ....................................................................................................املعنيم حملم خمابرته بـ )العنوان الكامل(  

 املسممى فيما يلي  املشارك  

 التجربة العاممة و/ أو اخلصوصيمة. أصرمة على الشمرف بصحمة البياانت اليت قدممتها يف هذا العرض مبا يف ذلك  
وأحتممل مسؤوليميت القانونيمة يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي للمجنة املكلمفة ابلفرز ملا يثبتها من واثئق بعد 

م.   طلبها مينم ملدمة تتجاوز عشرة أايم
 

 

 .. .......................... يف ............................. حرمر بـ  

 )إمضاء وختم املشارك( 
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 7عدد   ملحق
 

 املنفرد التزام احملامي
 بلدية سيدي حسني بنيابة  

 لدى احملاكم و سائر اهليئات القضائّية والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية  
 

واللمقب(   )االسم  أسفله  املمضي  الفريق  ……………………………………………….............................................…………إين  أبنم  أقرم 

واملتكومن من السيمدات والسادة اآليت ذكرهم يلتزم )ألتزم(  جناز املهممة كما أقرم بصحة كافمة املعلومات الواردة هبذا    ، عند اإلقتضاء،املتدخل

 العرض  

 
 سم واللقب اال

 
 الرتسيم 

 
 حمل املخابرة 

 

 إمضاء احملامي  
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................ يف............................. حرمر بـ

 

 )إمضاء وختم املشارك( 
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 8عـدد  ملحق

 التجربة العامة للمحامي املباشر 
 )من اتريخ الرتسيم إىل اتريخ فتح العروض(  

 
 

   االسم واللقب 
 
 

 
 رقم التسجيل ابهليئة الوطنّية للمحامني  واترخيه 

 

 

 اتريخ الرتسيم بقسم االستئناف )اليوم/ الشهر/ السنة( * 
 

 

 اتريخ الرتسيم بقسم التعقيب )اليوم/ الشهر/ السنة( * 
 

 

 حمل املخابرة
 
 

 

 . شهادة الرتسيم تعطي اترخيا اثبتا للرتسيم نسخة من * 
 

 ............................يف............................. حرمر بـ

 ( )إمضاء وختم املشارك
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 09ملحق عـدد 
 . و الدراسات واملقاالت والبحوث املتخّصصة العلمّية وقائمة الدورات التكوينية املتخصصة الستكمال اخلربة الشهائد  

 ع ر الشهادة / الدورة/ املقال العلمي  السنة 
 الشهائد العلمّية 

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

 الدورات التكوينية للمحامني يف اطار أنشطة اهلياكل الدولية 
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

 الدورات التكوينية و شهائد استكمال اخلربة املسلمة من قبل اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني 
 

  1 
  2 

  3 

 الدراسات واملقاالت والبحوث املتخّصصة. ) ذكر امليدان املطلوب أو املشابه(

  1 

  2 

  3 

 ............................ يف............................. حرمر بـ

 )إمضاء وختم املشارك( 

 .يقّدم احملامي املرتشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة املعنية  
   يقّدم احملامي املرتشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو حبث مع ذكر عنوان اجملّلة العلمّية وسنة النشر. 
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 يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عام   10عدد   ملحق
 

 سنوات األخرية  الثالثقائمة جتربة احملامي يف نيابة اهلياكل العمومّية لدى احملاكم خالل 
 

 
النتائج احملّققة أو نتائج  

 األعمال املنجزة 

 
 اتريخ إجناز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع  

القطاع  اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف 
 العام  اليت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها 

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

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

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

 
 املرتشح إمضاء  وختم  

 

 ............................ يف............................. حرمر بـ

 ل العمومي.يقّدم احملامي نسخا من عقود اإلانابت أو االتفاقيات املربمة مع اهليكل العمومي أو شهادة حسن إهناء مهّمة تكليف ممضاة من قبل اهليك
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 11عدد   ملحق

 عقد النيابة املربم بني احملامي املباشر  
 و بلدية سيدي حسني 

 
 

 : تعريف املهّمـة:الفصل األّول
 تتمثمل مهمة  

 األستاذ ..........................................................................................   
 

لدى احملاكم   والدفاع عنها   هايف حق  والقيام جبميع اإلجراءات القانونيمة  بلدية سيدي حسني  طبق هذه االتفاقية يف نيابة  
 . خارجها عند االقتضاء  وسائر اهليئات القضائية سواء يف تونس أو كذلك 

 واملعني حمل خمابرته ب )ذكر العنوان كامال( 
 التشريع والرتاتيب املطّبقة ابلعقد: :  2الفصل    

كما خيضع صاحب العقد وأعوانه إىل التشريع الساري املفعول   .ختضع هذه الصفقة للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل
 .ن اجلبائي والضمان االجتماعييف امليدا

 

 : األتعــاب:  3الفصل  
القرار املشرتك   إليها ابلفصل األومل أعاله بصفة مجليمة جزافيمة طبق أحكام  املهامم املشار  تضبط أتعاب احملاماة خبصوص 
الطوابع  ومعاليم  املكتبيمة  واملصاريف  القضااي  نشر  معاليم  تشمل  واليت  ابلتجارة  املكلف  والوزير  العدل  وزير  عن  الصادر 

 راج األحكام. املتعلمقة ابستخدون تلك  اجلبائية،  
 

( قضااي كحد أقصى وتعترب أتعاب قضية واحدة يف صورة توفر الشروط  04)  أربعة قضية كحد أدىن و   (02)يتم جتميع  
 التالية 

 القضااي يف نفس الطور واليت تعد مرتبطة ببعضها ابلنظر إىل وحدة املوضوع أو السبب أو املادة. 
إىل   • ابلنظر  العرائض  على  األذون  أو  نظرا القضااي  معاجلتها  سهولة  أو  تداوهلا  أو  تشاهبها  حيت  من  طبيعتها 

 الستقرار فقه القضاء بشأهنا 

القضية لبلدية سيدي حسنيميكن   ايل  ابلنظر  إجيابية  نتائج  وحقق  الالزمة  العناية  بذل  قد  احملامي  ان  له  تبني  ما  إذا   ،
وذلك بعد   ه وإمضاء ملحق يف الغرض بني الطرفني، أن يسند له منحة تكميلية تقدمر من قبل  املتعهد هبا ودرجة تشعبها

امللحق يتمم عرض مشروع  التقاضي.   اللجنة املختصمة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة    استكمال مجيع أطوار  مسبقا على 
 العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه املنحة ضمن السقف احملدمد للمحامي. 
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 : ّية املدنّية واملهنّيةعقد أتمني عن املسؤول: 4الفصل  
املفعول يف اتريخ إبرام العقد  ملسؤولية املدنية واملهنية، سارييتعني على احملامي صاحب عقد اإلانبة تقدمي عقد أتمني عن ا

 وقبل الشروع يف أي قضيمة. 
خر قضية ُمتَعهَّد هبا كما جيب على احملامي صاحب العقد، جتديد عقد التأمني سنواي إىل حني اإلعالم ابحلكم املتعلمق آب

 وانقضاء كامل مدة العقد مبا يف ذلك السنة الرابعة واليت مت اضافتها مبقتضى ملحق يف الغرض عند االقتضاء. 
 . ويسري عقد التأمني إىل حني انقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضيمة تعهمد هبا احملامي املعين

الغيا ابنقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم ابحلكم املتعلمق آبخر قضية يتعهد هبا احملامي أو شركة ويصبح عقد التأمني  
 احملاماة املعين)ة(. 

قبل انقضاء األجل املذكور أعاله وذلك مبقتضى رسالة معلملة ومضمونة  البلديةوإذا مت إعالم شركة التأمني املعنيمة من قبل   
ابلبلو  اإلعالم  مع  املعين  الوصول  احملامي  أبنم  اإلعالم،  هلذا  اثبتا  اترخيا  تعطي  أخرى  وسيلة  أبية  ابلتزاماته  أو  يف   مل 

التعاقديمة، يتم االعرتاض على إنقضاء عقد التأمني. ويف هذه احلالة، ال يصبح عقد التأمني الغيا إالم بشهادة يف الغرض 
 البلدية. سلممها  ت
 

  :   لدية سيدي حسنيب: االلتزامات املوضوعة على     5الفصل  
بتوفري الظروف املالئمة إلجناز احملامي ملهممته. وهلذا الغرض، يتوىل بصفة خاصة توفري    تلتزم بلدية سيدي حسني  -أ

كل أصول مؤيدات القضااي اليت تطلب من احملامي رفعها تضممن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلمم ممضى 
 ية.البلد من احملامي. كما يضممن امللف وجواب مبذكرة توضيحية تلخص معطيات امللف وطلبات  

قبل موعد اجللسة،   البلديةمتكني احملامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف احملكمة أو اهليئة أو   -ب
 أو االجتماع، أبسبوع على األقل.

 البلدية عدم نشر أو توزيع تقارير احملامي واملؤيدات اليت قدممها يف إطار نيابة   -ت
و   للبلديةميكن    ال -ث املاليمة  املعطيات  طبق كشف  معه  املتعاقد  احملاماة  بشركة  أو  املتعلمقة ابحملامي  العلميمة  املؤيدات 

املتعلمق بضبط   2014جانفي     28املؤرمخ يف    2014لسنة    764من األمر عدد    15أحكام الفقرة األوىل من الفصل  
شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية 

 والتحكيمية.
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 : االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي:  6الفصل  
  

 يلتزم احملامي مبا يلي  
قبول رسالة التكليف والقيام جبميع اإلجراءات القانونيمة املستوجبة ويف صورة الرفض غري املربر يعترب ذلك نكوال  -

اهلياكل العمومية ملدمة سنتني   املشاركة يف عقود اإلانابت اليت تنظمها كلم موجبا لفسخ عقد النيابة وحلرمانه من  
 ( أايم عمل. 10بقي دون ردم ملدمة جتاوزت عشرة )   رفضه بقبوله املهممة الذي  اتريخ( حتتسب من  02)

احلالة   هذه  مقرتة   البلديةقدمم  تويف  يتضممن  احملامني  نيابة  ومراقبة  ملتابعة  املختصمة  اللجنة  إىل  الغرض  تقريرا يف 
يئة حرمان احملامي أو شركة احملاماة من املشاركة يف طلبات العروض. وتتخذ اللجنة قرارها يف هذا الشأن وتعلم اهل

 الوطنيمة للمحامني بذلك. 

 عند نيابته له أمام احملاكم أو اهليئات القضائيمة.  البلديةبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصاحل   -
كتابيا مبآهلا يف أجل أقصاه ثالثة   البلديةحضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم   -

أو بدراسة امللفات اليت وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه   البلديةأايم من اتريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من اجلهة  
 فيها.  البلديةفيها أو إحاطة  
 وهلذا الغرض، 

حلض  البلديةتوىل  ت   اإللكرتوين  الربيد  أو  الفاكس  طريق  عن  سواء  كتابيا  قبل دعوته  وذلك  االجتماعات  هذه  ور 
 انعقادها ويف حيمز زمين معقول.

، مقابل وصل تسلمم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حىت تبدي رأيها فيها. ويف صورة عدم إبداء البلديةمتكني   -
منه   مبالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أايم عمل من اتريخ تسلمها من قبله، فيعدم ذلك موافقة ضمنية  البلدية

 . على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات اليت يقتضيها القانون 
 : طرق خالص صاحب العقد:   7الفصل

 حتويل إىل حسابه اجلاري من قبل القابض البلدي لبلدية سيدي حسني  يتمم خالص صاحب العقد عن طريق
 

 : شروط اخلالص  8الفصل  
  قسط أّول على احلساب دفع   1.8

منح صاحب العقد   للبلديةمن أتعاب القضيمة املتعهمد هبا بعنوان قسط أول على احلساب وال جيوز    %  10تسند نسبة    
 هذا القسط إال يف صورة تقدميه طلبا صرحيا للتمتع به. 
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 تقدمي مذكرة األتعاب:    - 2.8
 مبذكرة خالص أتعاب.   لبلدية يتمم خالص صاحب العقد بناء على موافاته لـ

 :تسديد املستحقات   -   3.8
متكني     صندوق  البلديةيتمم  اخنراطه يف  معاليم  وخالص  االجتماعي  الضمان  معاليم  شهادة يف خالص  من  نسخة     من 

للمحامنيياحل والتقاعد  بتأمني    طة  قيامه  و  اجلبائيمة  يفيد سالمة وضعيمته  املدنيمة  وما  قبل خالص مسؤوليته  وذلك وجواب 
 االتعاب. 

مذكرة ( يوما من اتريخ إستالم  45يف أجل مخس وأربعون )  العقديتمم إصدار األمر بصرف املبال  الراجعة لصاحب   -
 .مستوفية الشروط وبعد التصريح احلكم األتعاب

األجل و  انتهاء  يلي  الذي  اليوم  من  ابتداء  حتتسب  أتخري  بفوائض  وجواب  العقد  صاحب  يتمتع  ذلك  خالف  يف 
  املذكورة أعاله،

 أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم  دارة امللكية العقارية.  البلديةحتمل على      

التنقل املتعلمقة ابإلانابت خارج جمال منطقة تونس الكربى أو خارج مراكز الوالايت   البلديةتحممل  تكما     اليت   مصاريف 
يف كلم    30هلذا الغرض    أو أعضاء شركة احملاماةيقطعها احملامي    عندما تتجاوز مسافة التنقل اليت   حيت عيمنت حملم خمابرملم

املنصوص عليها  للتعريفة  طبقا  اإلانبة وذلك  املتعهمدين مبلفم  للمحامي، شخصيما،  والثابتة  الفعليمة  التنقل  حدود حاالت 
 . 2016أفريل    22ابلتجارة املؤرخ يف    والوزير املكلفابلقرار املشرتك بني وزير العدل  

مي بتحممل مصاريف التنقمل واإلقامة حصرايم يف حدود وإذا ما إقتضت ضرورة امللفم التنقمل للخارج، يتكفمل اهليكل العمو 
م املهممة دون سواها مبا يف ذلك يومي الذهاب والرجوع.   أايم

ويف كل احلاالت، جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعلمقة ابلنقل واإلقامة يف اخلارج موضوع مشروع ملحق يعرض وجواب 
من   03وذلك بصرف النظر عن الفصل عدد    764من األمر عدد    07صل  وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة احملدثة ابلف

 هذا العقد املتعلق ابألتعاب. 
خالصها على أساس فواتري مثبتة هلذه   البلدية وىل  تتإالم أنمه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل احملامي أو شركة احملاماة،  

األعمال مسلممة من املعنيني القائمني ابألعمال موضوع االسرتجاع وذلك إثر التثبت من القيام ابملهمة على أساس قاعدة 
 العمل املنجز. 

 

 : مّدة العقد :  9الفصل  
 

 تضبط مدمة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من اتريخ إمضاء العقد بني الطرفني.
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صورة وجود قضااي جارية يف اتريخ إنتهاء مدمة العقد ومل يتم تعيني حمامي أو شركة مهنيمة للمحاماة من قبل اللجنة   ويف
العمومي للطلب  العليا  ابهليئة  احملدثة  واملراقبة  للمتابعة  قواعد   املختصمة  وفق  القضااي  هذه  مواصلة  العقد  فيتوىل صاحب 

 انتهاء طورها اجلاري، دون سواه والتصريح ابحلكم. العناية املهنيمة وذلك إىل حني  

 : تنفيذ العقد :   10الفصل  
تغيري احملامي اال يف   للبلديةجيب على احملامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال ميكن أبي حال من األحوال  

 صاحب العقد بتنفيذ التزاماته. أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام   11الصورة املنصوص عليها ابلفصل  
 بذلك كتابيا وال ميكنه مناولة النيابة إىل أي حمام أخر.  البلدية و يف هذه الصورة جيب علي احملامي إعالم  
أو حدوث أمر طارئ أو قوة   11خبالف احلاالت املنصوص عليها ابلفصل    و يف صورة ختلي احملامي )صاحب العقد( 

هبدف   اإلجراءات  البلدية تمخذ  ت  قاهرة  املرف  املستوجبة  سري  أخر ضماان الستمرارية  )ين(  حمام  عن تعيني  عوضا  العام  ق 
 . 2014لسنة   764من األمر  5عن املهممة تطبيقا للفصل   احملامي املتخلي 

 تطبيق املطمة األوىل من الفصل السادس هلذا العقد. يف هذه الصورة األخرية    البلدية على    كما جيب  
 : العقد   :فسخ   11الفصل  

 ، تفسخ هذا العقد، آليا يف احلاالت التالية ،   9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخرية والفصل 
 وفاة احملامي أو اإلحالة على عدم املباشرة.  -
تنبيها بواسطة رسالة مضمونة   البلديةوجه له اتعدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية. ويف هذه الصورة   -

الوصول يدعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حمدمد ال يقلم عن عشرة أايم ابتداء من اتريخ تبلي  التنبيه.  
 وابنقضاء هذا األجل، 

 تطبيق املطمة األوىل من الفصل السادس هلذا العقد. فسخ العقد و   للبلدية ميكن  
لدى     - ثبت  حق  البلديةإذا  وإهدار  ابلتزامه  العقد  صاحب  أو    هاإخالل  مباشرة  قيامه  ثبت  أو  التقاضي  يف 

 .بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام العقد واجنازه
 . البلديةقبل  ويتوىل احملامي إرجاع الواثئق اليت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابّيا من 

تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونيمة أو واقعية اثبتة لذلك ، يف قضيمة ال   البلديةيف صورة قرار  :12الفصل  
تصرف له وجواب أتعابه كاملة اليت حتتسب طبق أحكام الفصل الثالت من هذه االتفاقية   زالت جارية، ففي هذه احلالة، 
واملتعلمق بتنظيم مهنة    2011أوت    20املؤرمخ يف    2011لسنة    79املرسوم عدد  من    40وذلك عمال أبحكام الفصل  

 احملاماة. 
 : احلفاظ على السرية 13الفصل  

يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيت شروط التنفيذ وخيضع الطرفان لكل االلتزامات العامة املتعلقة ابحملافظة 
 على السرية. 
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 : النزاهة 41الفصل  
املتدخلني مهما كانت صفتهم يف تنفيذ هذا العقد حلساب الطرف األول لألحكام التشريعية والرتتيبية  خيضع كل  

 .املتعلقة مبقاومة الفساد وتضارب املصاحل

  :  فّض النزاعات:   51الفصل  
 البلديةتوىل أوال  ت. وهلذا الغرض  يف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذا العقد، تبجمل، وجواب، املساعي الصلحية

اللمجنة احملدمثة مبقتضى الفصل ) املتعلمق   2014جانفي     28مؤرمخ يف    2014لسنة    764( من األمر عدد  7مكاتبة 
والعسكرية  واإلدارية  القضائية  واهليئات  احملاكم  لدى  العمومية  اهلياكل  بنيابة  احملامني  تكليف  وإجراءات  شروط  بضبط 

 تحكيمية دون سواها القرتاة تسوية صلحيمة أو تقدمي مقرتة أخر لفض اخلالف.والتعديلية وال
 ويف هذه احلالة تتمم دعوة ممثمل اهليئة الوطنيمة للمحامني حلضور اجللسة لفض النزاع املعروض عليها ابحلسىن.  

اللجنة مبكتوب   ، فيمكن    البلديةوابنقضاء أجل شهر من اتريخ توصل  للطرف األكثر حرصا دون فصل اخلالف ودايم
 ملواصلة اإلجراءات القانونية اليت يراها للدفاع عن حقوقه لدى احملكمة املختصمة. 

  : مصـاريف التسجيل :   61الفصل  
 حتمل مصاريف التسجيل على احملامي. 

 : : صحة العقد71الفصل  
 رئيس البلدية  ال يكون هذا العقد انفذا إال بعد إمضائه من قبل

 املخـابرة: : حمّل  81الفصل  
تغيري ذلك مبقتضى رسالة مضمونة  الطرفني  أنمه ميكن ألحد  أعاله. غري  املذكور  عنيم كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه 

 عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ. الوصول مع اإلعالم ابلبلو  للطرف اآلخر أو كذلك  
 

 يف ..................  حــّرر بـسيدي حسني
 اإلمضــاءات  

 
 

 احملـــــــــامي                                                 رئيس بلدية سيدي حسني 
 


