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 :  طلب العروض موضوع:  1الفصل 

مرا  01يتمّثل موضوووول  ال روض في اخ رات )    ( مح)ٍم مب)شووو  شف شووو ية ملم ة وامح)م)بي ما مرا روم  وووّ
فرودا)ل   )فروق )م بجم ع رإلج رءرت رو ) و ّ ة اخ ح ل  روشوووووووووو ية روجلوسة وام ل ب ووووووووووا ) ةبجدفل رومح)مراي وم )بة  

رومتضا ة    ودى رومح)كم ف و)ر  رولرا)ت رو او)ر ة فام م) ت تاو أل رـحموووووووووووووووو)م روتشو سل ة روج)   مل) روضمل عمل)
 ب)إلج رءرت رإلدر سة فرومد  ة فروض م سة فروتج) سة فروجب)ر ة فروجزرر ة فروتحم م.

 فسبّرا ع د روم )بة مدقة روح وق فرالوتزرم)ت رومحمووة عاى روط ارا رومتض)قديا.
 

 شروط المشاركة :2الفصل 
 :اخ  ال روض في  يمما رومش) ية

 ودى روتض رل اخ ت) سخ صدف   ال روض في.وامح)مرا روم  مرا بجدفل رومح)مرا  -
 عاى شن تام عاى رـقل مح)م فرحد م  م ودى روتض رل.  واش ي)ت روملم ة وامح)م)بف  -

روذيا تضّ ضووور وقي )ع عا رومب)شوو ب بم تاووى  روشوو ي)ت روملم ة وامح)م)ب  ال تجوز مشوو) ية رومح)مرا شف  ف 
ة الل روثل   ومورت ق ر  تأديبخ ب)ت  شف محّاى ب)ومف)ذ روض)جل م) وم يتّم إوغ)ؤه ما قبل رومحممة رومختصوّ

 .1روتخ  ب ت روت) سخ رـقصى و بول روض في
كم) ال يمما مشووو) ية رومح)مرا روموجوديا اخ إحدى ح)الت روممع روممصووووا عارل) ب)وتشووو سع فروت رترل  

ب وووووبل تاووووو) ا رومصووووو)وال روم تبطة ب)وضلقة رومب)شووووو ب مرا رومح)مخ روج)   مل) روضمل شف تاك روتخ تمشوووووأ 
ف ر س رول مل روضمومخ شف بأحد شعاوووووووو)ء ت )كل روّت وووووووورر  شف رومدرفوة شف تاك روتخ يمون ارل) رومح)مخ شف  

رف ر  م) ع را  عاى مضمى   شعاووووووو)ء روشووووووو ية روملمّ ة وامح)مرا قد قبل شّ  دعوى ضوووووووّد جلة تضمل وديل)
   وم رومح)م)ب.ما م 32روفصل  

فال ت بل روض في روور دب ما رو ا)ب رومت )عديا فرـ )تذب روج)مضررا رومب)ش سا شف رومت )عديا عاى رو غم  
 ما ت   ملم بجدفل رومح)م)ب.

 المشاركة  كيفية :3الفصل 
ضووووووما شوووووو ية ملم ة وامح)م)ب تخاووووووع شف ممف در    ال روض فييمما وامح)مخ رومب)شوووووو  رومشوووووو) ية اخ 

 واتش سع روج)   بأل روضمل.
  

 

1
   وجمة   ال يدال ضما مشموالت رول مل روضمومخ  رووضل ة رو ) و  ة وامح)مخ شف روش ية روملم ة وامح)م)بروتثّبت ما    إن 

ب)ولراة روضا )   وّاجمة رومختّصة وم رقبة فمت)بضة   )بة رومح)مراإ م) يمد ج ضما صلح )ت رف واغ ي(ي  روف ز رومحدثة  روفتال ف 
ما    16روفصل    ـحم)مواطال روضمومخ ب)وتم رم مع رولراة روو م ة شف  ر س روف ل روجلو  رومختّصي عمد رالقتا)ءي  ب )  

رومتضّام بابط ش فط فإج رءرت تكا ف رومح)مرا مم )بة رول )كل   2014 ج) فخ 28مؤّ خ اخ رو 2014و مة  764عدد  رـم 
 . را)ت رو ا)ر ة فرإلدر سة فروض م سة فروتضديا ة فروتحم م ةروضموم ة ودى رومح)كم فرول
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 إلى حصص  طلب العروض توزيع :4الفصل 
 

أل إوى جم ع  ق ووووووووووووووط فحرود يتكّون  اول روض في ما اخ تو) سخ   روتض رولوودى      روم  وووووووووووووومرارومحو)مرا  موجوّ
عاى شن تاوووووووووم عاى رـقل مح)م فرحد م  وووووووووم ودى   وشووووووووو ي)ت روملم ة وامح)م)بر ف  صووووووووودف   ال روض في

 روتض رل.

عــدد المحامين أو   القــسط 
 شــركة المحاماة 

 الواليــات  محــّل المخابــرة القــسط 

شوووووووووووووو يووووة ملم ووووة  01 01 شف  ووووودى روتض روووول 
وامحووو)مووو)ب عاى رن يمون ملووو) محووو)م  

 عاى رـقل م  م ودى روتض رل

كووووووووووووووووووووو)مووووووووووووووووووووول  فالية  ا ) ة  
 روجملو سة

 

يشووومل  ذر رو  وووط رو اووو)ي) بمختا  ش ورعل) روتخ ال يتج)فز مبال حجمل) روم)وخ روت دي   رومحّدد ما قبل   
روشووو ية روجلوسة وام ل ب وووا ) ة م) قد ه ثم) ون شو  ديم)  دفن رحت ووو)ا رـدرء عاى روق مة روماووو)اة وك)مل 

 مّدب روتكا ف.
 

 سحب ملف طلب العروض:  :5الفصل 

اصووووووف )ت روضموم ة و   روم صووووووووووووووووووووووووووود روو ووووووووووووووووووووومخيتووى رومت شووووووال تحمرل ي رو روشوووووو فط مج) ) ما موقع    
(www.marchespublics.gov.tn)  بضد شن يتم تضمر  رال ووووووووتم) ب رإلوكت ف  ة روموجودب واغ ي عاى روموقع

)https://avocat.org.tn وامح)مرا  رومذيو . يم) يمما  حل ي رو روش فط ما موقع رولراة روو م ة 
رإلدر ب روض)مة واشوو ية روجلوسة وام ل ب ووا ) ة شوو) ل  فب)إلضوو)اة إوى ذوكي ت ووحل ي رو روشوو فط مب)شوو ب ما 

 مدفن م )مل.   ا ) ة 6100روحبرل مو قربة  
 

 ض العرو  صلوحية: 6الفصل 

ما روروم روموروخ   رمتدرء(  )يوم 60  )يوم   ووّتراومدب   د ت ديمل)ا بض فضوولم بمج ّ ريون مازميصووبال رومشوو)    
 محدد و بول روض في.رو   رـقصى  وات) سخ

 

 ومالحق ملف طلب العروض: تالتوضيحا :7الفصل 
( شي)م ما ت) سخ  شوووو  رإلعلن 7    ووووبضةيمما وكل مشوووو)   شن يطال يت)م ) إياوووو)ح)ت اخ شجل شقصوووو)ه   

 عا  ال روض في.  
رإلجو)بو)ت فروتوضوووووووووووووو حو)ت رومتصوووووووووووووواوة بو)وملح و)ت يتاووووووووووووووّما   فستّم إعودرد ماحم وما   اول روض في  

عشو ب  يتج)فز   فرال وتف و) رت روتخ يطابل) رومت شوحوني فسوجأل إوى جم ع  و)حبخ ي رو روشو فط اخ شجل ال
( شيوو)م قبوول روتوو) سخ رـقصووووووووووووووى رومحوودد و بول روض في فذوووك عب  روب سوود رإلوكت ف خ وامحوو)مخ شف  10   شيوو)م

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
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واشوو ية روملم ة وامح)م)ب رومبّرا اخ رال ووتم) ب رإلوكت ف  ة و ووحل يّ رو روشوو فط رومشوو)  إورل) ب)وف  ب روث)  ة  
ّام باوووووبط شووووو فط رومتض  2014ج) فخ   28رومؤّ خ اخ  2014و ووووومة    764ما رـم  عدد   4ما روفصووووول  

فإج رءرت تكا ف رومح)مرا مم )بة رول )كل روضموم ة ودى رومح)كم فرولرا)ت رو اوووووووو)ر ة فرإلدر سة فروض ووووووووم سة  
 فروتضديا ة فروتحم م ة.

رومضط )ت روتكمراّ ة إوى رومت شووحرا روذيا  ووحبور ي رو    ذر فسمما واشوو ية روجلوسة وام ل ب ووا ) ة توج أل  
( قبل ر تل)ء شجل ت ديم 10ا   ال روض في اخ شجل شد )ه عشوووووووووو ب  روشوووووووووو فط قصوووووووووود مزسد توضوووووووووو ال م

 روض في عاى شال تمس  ذه رومضط )ت روتكمرا ة ب)وخ)ص )ت فرومض)ير  روفم ة فروجو  سة.
   المالية تالضمانا  :8الفصل 

 .روصف )ت روضمومّ ة متم  مروت رترل رومتضّا ة   ت تارل)روتخ    روم)و ة روام) )ت ت ديم رومش) يون مايضفى 

 عقد تأمين المسؤولية المدنية والمهنية  :9الفصل 
يتضرا عاى يّل مشووووووووو)   اخ  ال روض في ت ديم شووووووووول)دب اخ تأمرا عا روم وووووووووؤفو ة رومد  ة فروملم ةي      

  ) سة رومفضول اخ ت) سخ آا  شجل وت ديم روض في.
شوووو ية رومح)م)ب صوووو)حل ب( روصووووف ةي تجديد شوووول)دب روتأمرا  ووووموس) إوى حرا يم) يجل عاى رومح)مخ شف    

 رإلعلم ب)وحمم رومتضّام بآا  قا ة متضّلد مل).
فس و   ع د روتأمرا عاى حرا ر  او)ء ش وبول مدرية ما يوم رإلعلم ب)وحمم  ا  قاو ة تّضلد مل) رومح)مخ 

 شف ش ية رومح)م)ب رومضمخ  ب(.
ب)  اوو)ء ش ووبول مدرية ما يوم رإلعلم ب)وحمم رومتضّام بآا  قاوو ة يتضّلد مل)   )غ الفسصووبال ع د روتأمرا    

رومح)مخ رف شووو ية رومح)م)ب رومضمخ ب(. فإذر تّم إعلم شووو ية روت)مرا رومضم ة ما قبل روشووو ية روجلوسة وام ل  
ع رإلعلم ب ووووا ) ة قبل ر  اوووو)ء رـجل رومذيو  شعله فذوك بم تاووووى   وووو)وة مضّااة فماوووومو ة رووصووووول م

طخ ت) سخ) ث)مت) ولذر رإلعلمي بأّن رومح)مخ شف شووووو ية رومح)م)ب رومضمخ  ب( ب)وباوغ شف بأية ف وووووراة شا ى تض
عاى ر  اوووووووووووووو)ء ع ود روتو)مرا. فاخ  وذه روحو)ووةي ال   رالعت ريوم يف  وم ت ( بو)وتزرمو)توأل  و)( روتضو)قوديوةي يتّم 

 ل) روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة.إاّل بشل)دب اخ روغ ي ت ّام  )الغ يابال ع د روتأمرا  
 طريقة تقديم العروض  :10الفصل 

 يتم ت ديم روض في عاى م حاة فرحدب.    
( ما  ذر روكّ رو اخ ظ ارا 11ُيامَّا روض ي روفمخ فرووث)رم رإلدر ّسة فجم ع مؤسدرتل) رومبّرمة ب)وفصل    

ال يفتح طـلب عروض ممفصووووووووووووووارا فمختومرا يود جو)ن اخ ظ ع ثو)وو  او) جخ يختم فسمتول عا وأل  بو) ب:    
- 2023لســـــنوات الشـــــركة الجهوية للنقل بســـــليانة  متعلق بتكليف محاٍم إلنابة    2022لســـــنة  2عدد

2025." 
رإلدر سة فجم ع رومؤسدرت عا   سم روب سد ماوومون فرووث)رم    توّجأل رو  فع رومحتوسة عاى روض في روفم ة

اشووو ية روجلوسة  رووصوووول شف عا   سم روب سد رو ووو سع شف ت وووّام مب)شووو ب إوى ممتل رواوووبط روم يز  روت)بع و 
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 عمور ل):وام ل ب ا ) ة  

جانفي   09اإلثنين في أجل أقصاه يوم  وذلك إيداعمقابل وصل سليانة  6100شارع الحبيب بورقيبة 
 (. 10:00على الساعة العاشرة صباحا ) 2023

  ت وووووووّجل رو  فع عمد ت وووووووّامل) اخ ممتل رواوووووووبط رومضّرا واغ ي ثّم فاخ م حاة ث)  ة ت وووووووّجل اخ رودات  
 روخ)ّا ب)وصف )ت روضموم ة ح ل ت ترل فصوول) فسجل شن تب ى مختومة إوى موعد اتحل). 

 ي صى آوّ ):  
 ر ج)ل.كّل ع ي ف د بضد  ❖
 كّل ع ي وم يما مغا ) فمختوم). ❖

 كم) ي صى:
شداال) رومشووو)   عاى ممود يّ رو روشووو فط فوم يتّم  اضل)  تحف )تكّل ع ي تاوووّما تغرر رت شف   ❖

 الل رـجل رإلض)اخ روممموح وأل ما قبل روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة.
 كّل ع ي تاّما تص سح)ت شف مضاوم)ت ا) اة شف فث)رم مزّف ب. ❖

 .فال يمما وامش) يرا روذيا تّم إقص)ء ع فضلم ـّ   بل ما رـ ب)ا رومط)وبة متضوسض  
  يجل شن تحّ   روض في بم)مال) ب)وحب  بم) اخ ذوك فث  ة روتضلد  ب ) وامم)ذج روماح ة بم رو روشووووووووووو فط. 

 فس صى يّل ع ي ال تتوا  ف أل روش فط رومطاوبة.
 الوثائق المكّونة للعرض:  :11الفصل

 :  يجل شن يحتو  رو  ع رومتاّما واض ي رووث)رم روت)و ة

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة

 الوثائق االدارية 
اتم فإماوووووووووووو)ء رومشوووووووووووو)   عاى يل صووووووووووووفحة  ----     ك رو روش فط (1

 فإما)ؤه اخ آا  رووث  ة مع م )ن روت) سخ.

روووومووووووود ج  فث  ة روتضلد  (2 وووو  ووومووووذج   وووبووو ووووووو) 
 (1ب)وماحم عدد  

إماووووووووو)ء رومشووووووووو)   فاتمأل اخ آا  رووث  ة مع 
 م )ن روت) سخ.

روووومووووووود ج  بط)قة إ ش)درت ع)مة حول رومش)   (3 وووو  ووومووووذج   وووبووو ووووووو) 
 (2ب)وماحم عدد  

إماووووووووو)ء رومشووووووووو)   فاتمأل اخ آا  رووث  ة مع 
 م )ن روت) سخ.

ما  مط)ب ة و صووووووووول    وووووووووخة   بط)قة تض سف جب)ر ة (4
 .روجب)ر ةبط)قة روتض سف 

               ----- 
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شوووووووووووووولو)دب ر خ رط بصوووووووووووووومودفق روح طوة فروت و)عود  (5
 وامح)مرا

ــل     وووووووووووخةروشووووووووووول)دب رف   أصـــــ
 .ما روشل)دب مط)ب ة و صل

م )ن  مماوو)ب ما قبل روشووخص رومفوي وأل مع 
 .روت) سخ

 شل)دب ملم ة اخ ت   م بجدفل رومح)مرا (6
 شف 

بجدفل   بوامح)م)ق ر  ت  وووووووووو م روشوووووووووو ية روملم ة  
 رومح)مرا

روشوووووووووووووول)دب روملم ة شف  أصـــــــــل 
  ووخة ممل) شف ما ق ر  ت  وو م 

 روش ية روملم ة وامح)م)ب.

إماووووو)ء روضمرد شف روك)تل روض)م والراة شف  ر س 
م وووو)ن  روف ل روجلو    دفن  ووووووووووووووور م فاتمووووأل مع 

 روت) سخ.

وااووووووم)ن شوووووول)دب رال خ رط ب)وصوووووومدفق روو مخ  (7
 رالجتم)عخ  ب)وم بة وامض)ف را فرالعورن(

 ما و صوووووووووول  مط)ب ة      ووووووووووخة
 روشل)دب

ماووو)ء رو ر س رومدي  روض)م واصووومدفق روو مخ  إ
وااووووم)ن رالجتم)عخ شف ما روشووووخص رومفوي 

 وأل فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

ما   مط)ب ة و صوووووووووول    ووووووووووخة ع د تأمرا عا روم ؤفو ة رومد  ة فروملم ة (8
 روض د.

إماوووو)ء رو ر س رومدي  روض)م وشوووو ية روتأمرا شف  
ما روشووووووووووووووخص رومفّوي ووووأل فاتموووأل مع م ووو)ن  

 روت) سخ.

تصووووووو سال عاى روشووووووو ع ياتزم بموجبأل رومشووووووو)    (9
بضدم روق )م مب)شوووووووووووو ب شف مور ووووووووووووطة روغر  مت ديم  
فعود شف عطوو)يوو) شف  وودريوو) قصووووووووووووووود روتووأثر  اخ 
إ وجووووووو)ز   فمو رحووووووول  رووتوضوروروا  إجو رءرت  موخوتواو  

 روملمة. 

ووووو  رووووومووووووود ج  ووووبوووو ووووووو)   ووووموووووذج 
 (3ب)وماحم عدد  

إماووووووووو)ء رومشووووووووو)   فاتمأل اخ آا  رووث  ة مع 
 م )ن روت) سخ.

تصوووووو سال عاى روشوووووو ع ي دمأل رومشوووووو)   بأ أل وم   (10
يما عو ) عموم ) ودى روشوووووووووووو ية روجلوسة وام ل 
ب وووا ) ة شف ماوووت عا ر  ط)عأل عا روضمل مل) 

 مّدب امس  مورت عاى رـقل.
يجوووول         روت ا ص شف  فاخ الع ذوووووكي  ت ووووديم 

  ووووووووووووووخوة مموأل رف   ووووووووووووووخوة ما ممتوا رالعلم 
 ح ل روح)وة(  ب ) وات رترل روج)   مل) روضمل 

ة ممل) شحم)م روفصوووول   ما رالم  عدد   5فا)صووووّ
اووووخ    1998و ووووووووووووووووووموووووووة    1875  28رووووومووووؤ خ 

رومتضام باوووووووووووووبط روشووووووووووووو فط   1998 وووووووووووووبتمب 
روومووظوفوروا   بووووووو  وووووووووووووومووووووو)د  رووموتوضواو وووووووة  فرإلجو رءرت 

)ط ا)ّا روضمومررا ت ا صووووووووو) ومم)  وووووووووة  شووووووووو
 بم )مل وأل علقة مب)ش ب بمل)ملم.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (4ب)وماحم عدد  

إماووووووووو)ء رومشووووووووو)   فاتمأل اخ آا  رووث  ة مع 
 م )ن روت) سخ.
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تصوووووووو سال عاى روشوووووووو ع بضدم رووجود اخ إحدى  (11
 ة روممصووووا عارل) ب)وفصووول رروح)الت رالقصووو)

 روش فط.ما ي رو  2
 

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (5ب)وماحم عدد  

 إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

 الجوانب الفنية والوثائق المعتمدة في فرز العروض

تصوو سال عاى روشوو ع بصووّحة روب ) )ت فروم رجع  (1
 روض)ّمة ف/شف روخصوص ة رومامّمة ب)وض ي.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (6ب)وماحم عدد  

 روت) سخ.إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن 

 ق)رمة إ م ة اخ: (2
 رومح)مخ  ممف د(

 شف شعا)ء روش ية روملم ة وامح)م)ب.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (7ب)وماحم عدد  

 إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

روتزرم وكول محو)م مشوووووووووووووو)    ممف د شف اخ إ و)   (3
شوووووو ية ملم ة وامح)م)ب( وم )بة روشوووووو ية روجلوسة  

فروق )م بجم ع رإلج رءرت رو ) و  ة  وام ل ب وووا ) ة  
اخ ح لو) فرووداو)ل عملو) وودى رومحو)كم ف ووووووووووووووو)ر   
ة  ة فرإلدر سوووووّ رو اووووووووووووووووووو)ر وووووة فروتحم م وووووّ رولراووووو)ت 

 فروتضديا ة.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (8ب)وماحم عدد  

 إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

يّل مح)م مشوووووووو)   عاى رن   ب ماوووووووو)ءروتض سف 
)إلماووووووووووووووو)ء فجوبوو) بضوود يمون توو) سخ روتض سف بوو

 صدف  رإلعلن.

ةقو)رموة روم رجع رومبّرموة   (4 وامحو)مخ   واتج بوة روضو)موّ
رومب)شوووو  شف وامح)مرا روممتمرا واشوووو ية روملم ة  

 وامح)م)ب الل روخمس  مورت رـار ب.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (9ب)وماحم عدد  

 إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

رودف رت روتكوسم ة رومتخصووووووصووووووة روتخ ق)رمة اخ  (5
ت)بضل) رومح)مخ رومب)شوووووو  شف رومح)مرا روممتمرا  
واشوووووووووووووو يوووة روملم وووة وامحووو)مووو)ب اخ إ ووو)  دف رت 
روتكوسا روم ووتم  ال ووتكم)ل روخب ب روتخ تم مل)  
رولراة روو م ة وامح)مرا ب)وتم وووووورم مع روشوووووو ية 
رـعاى وامح)مرا شف اخ إ )  ش شووووووووطة رول )كل 

 را.رودفو ة وامح)م

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (10ب)وماحم عدد  

إماووووووووو)ء رومشووووووووو)   فاتمأل اخ آا  رووث  ة مع 
م )ن روت) سخ. ي دم رومح)مخ رومت شووووووووووال   ووووووووووخة  

ما شوول)دب رومشوو) ية اخ رودف ب  مط)ب ة و صوول  
 رومضم ة.

إماو)ء صو)حل رو ور ب روذرت ة فإماو)ء صو)حل   ب وووو) و  موذج روموووود ج  رو وووووووور ب روذرت ة وامح)مخ رومب)شوووووووو  شف رومح)مرا   (6
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روملحم روممصوا عارل) صال روجور ل روفم ة فروتخ تمد ج ضما ت ر م  يمّثل عدم ت ديم   مالحظة:
روض ي  بب) موجب) وققص)ء ر وخ واض ي فسجوز واش ية بش ط رحت رم مبدش روم )فرب مرا رومش) يرا شن 

شي)م ما ت) سخ جا ة اتال روض فيي يت)م ) ر تكم)ل م ) )ت    07تطال عمد رإلقتا)ءي اخ شجل ال يتج)فز  
 يؤد  ذوك إوى تغرر  اخ محتور ).  شال فتوض ح)ت تتضام ب)وض في روفم ة ش سطة  فم تمدرت

 فتح الظروف::  12الفصل 
وجمة ا)صة بفتال فت ر م روض في يتم تضررمل) بم    ما   روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ةتحد  ودى 

 روض)م. رو ر س رومدي  
رومحّددْيا ممص إعلن رودعوب إوى رومم)ا ة وفتال رو  فع  فتض د جا ة اتال روض في اخ روت) سخ فرومم)ن  

 روخ) ج ة فرو  فع رومحتوسة عاى رووث)رم رإلدر سة فروفم ة. 
 فتكون جا ة اتال رو  فع عام ة إال اخ روح)الت رال تثم)ر ة رومب  ب.

ل   • ال ي ومال واح)ضو سا رومشو) يرا ب)وتدّال اخ  ور  شعم)ل رواجمة ـّ   وبل ما رـ وب)ا. يم) ال يخوَّ
 ولم  ال تممرملم ما تضديل ع فضلم شف إدا)ل شّ  إض)ا)ت عارل). 

 ال تفتال إاّل روض في روور دب اخ ر ج)ل رو ) و  ة رومحّددب و بول روض في. •
فذوك بفتال رو  ع روخ) جخ   وت) سخ قبول روض في  روت تربخات ووووووووا وووووووول  يتّم روشوووووووو فل اخ عماّ ة روفتال  ب ) و  -

 واض ي فروتثّبت ما فجود يّل رووث)رم رإلدر ّسة رومطاوبة.

 اتال رو  ع رومحتو  عاى روض ي روفّمخ فرالقتص)  عاى روتص سال موجود رووث)رم رومطاوبة دفن تضدرد ). -
ة بفتال  - ب) ووتثم)ء رووث)رم روتخ تدال اخ ت ر م روض ي روفّمخ وامشوو) يرا يمماي عمد رإلقتاوو)ءي واجمة روخ)صووّ

رو  فع فا ز ) شن تدعو يت)م ) رومش) يرا روذيا وم ي ّدمور يّل رووث)رم رومطاوبة إوى إتم)م ماف)تلم اخ شجل  

روض ي  اخ ح)وة روش ية روملم ة وامح)م)ب( مع  (11ب)وماحم عدد   روممتمرا واش ية روملم ة وامح)م)ب.
 م )ن روت) سخ.

جدفل روتضلدرت اخ رو اوووو)ي) موضووووول رإل )ب)ت   (7
سووة فروتخ ال تزرل ممشووووووووووووووو ب ووودى رومحوو)كم روجوو)  

ف وووووو)ر  رولرا)ت رو اوووووو)ر ة فروتحم م ة فرإلدر سة 
 فروتضديا ة.

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (12ب)وماحم عدد  

 إما)ء رومش)   فاتمأل مع م )ن روت) سخ.

رومب)ش  رومح)مخ    رومب م مرامش فل ع د روم )بة   (8
 جلة روشوووووووو يةوامح)م)ب ما    روشوووووووو ية روملم ة شف
 جلوسة وام ل ب ا ) ة ما جلة ث)  ة.رو

 ب وووو) و  موذج روموووود ج  
 (13ب)وماحم عدد  

إماووو)ء صووو)حل روض ي  مح)م ممف د شف فيرل 
شوووووووو ية ملم ة وامح)م)ب( فاتمأل اخ آا  رووث  ة 

 مع م )ن روت) سخ.
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  سم روب سد رو ووو سع شف ب يدرعل) مب)شووو ب شّي)م عمل ما ت) سخ جا وووة اتال رو  فع فذوك عا  07ال يتج)فز  
 بممتل روابط روم يز  واش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة حتى ال ت صى ع فضلم.

 ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  :13الفصل 

حأل اخ  ال ع في شن ي وووووحبأل بطال يت)مّخي م )مل فصووووول ت وووووا مي ي ّدم     يمما وامح)مخ روذ  قّدم ت شوووووّ
ام وووة شف عا   سم روب سد مع رإلعلم ب)وباوغ اخ شجل شقصووو)ه   عاى روشووو ية روجلوسة وام ل ب وووا ) ةمب)شووو ب 
  روشووووو ية روجلوسة وام ل ب وووووا ) ة ( يوم) ما ت) سخ آا  شجل و بول روض في رومضاا عا أل ما قبل 15عشووووو ب  

 فذوك دفن تب س   ذر رال  ح)ا.
 م اخ شعم)ل روت ر مي فسب ور مازمرا مل). فب)  ا)ء  ذر رـجلي تؤاذ بضرا رالعتب)  ع فضل  
غر  شّ أل ال يمما  حل ذوك روض ي بضد ر  ا)ء رـجل رومذيو  إال بمطال مضال ي ّدمأل رومت ّشال واجمة    

 ملدع رومورا ة عا أل.  2014و مة  764ما رـم   07رومختّصة روممصوا عارل) ب)وفصل 
رتف)ق ش ركة فبضد إتم)م    إ ) مح)مون رومتضلدفن اخ  فاخ صو ب ت رجع رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب شف رو  

(  02رول )كل روضموم ة ومّدب  مترا   رومش) ية اخ  اب)ت روض في روتخ تم مل) يلّ عما ة روفتالي يح م ما 
تحت لي ح ل روح)وةي ما ت) سخ ت رجضأل روكت)مخ بضد رـجل رومحّدد وذوك اخ روف  ب رـفوى ما  ذر روفصل  

عدم رو ّد ما   األ عاى إعلمأل ب بووأل رومل)رخ ما قبل رول مل روضمومخ روذ  ب خ دفن  ّد  ت) سخ  شف ما  
 عمل. ( شي)م 10ومّدب تج)فزت عش ب  

 : العروض  متقيي :14الفصل 

ة رومشووو)  إورل) ب)وفصووول    تتووى  ذه رواجمة  ما  ذر روكّ روي   12بضد اتال روض في ما قبل روّاجمة روخ)صوووّ
ما  ووذر    15كووذوووك ت ر م روض في روم بووووة فت تربلوو) فا وو) وامملج ووة روموود جووة بوو)وف  ب رـفوى ما روفصووووووووووووووول  

 روك رو.
 وإسناد األعداد:منهجّية تقييم العروض  :  15الفصل 

 منهجية تقييم العروض:  :1.15

حصوووووووووووووو سو)ي عاى   بو)العتمو)دييتّم ت ر م روض في فت تربلو) الات و)  رومحو)مخ شف روشوووووووووووووو يوة روملم وة وامحو)مو)ب  
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 :روم )ي س روت)و ة
 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد 

   طة 50 روم رجع روض)مة وامح)مخ شف ـعا)ء روش ية روملم ة وامح)مرا 1

   طة 20 رومؤ لت روضامّ ة وامح)مخ 2

شف شوو ية رومح)م)ب ما قبل رول )كل روضموم ة امح)مخ و   حجم رومل)م روموياة 3
 فعدد )

   طة 30

 نقطة  100 المجمــــــوع العـــــام

 فت صى فجوب):
 روض في روتخ وم تتاما إحدى رووث)رم رومضتمدب وات ر م روفّمخ. •
رووث)رم رإلدر سة رومطاوبة وامشوو) ية اخ روصووف ة بضد ر  اوو)ء ات ب رإلمل)ل فرومحددب روض في روتخ تم صوول)   •

 ما  ذر روك رو. 11اخ روفصل  
 كل ع ي تاّما تص سح)ت شف مضاوم)ت ا) اة شف فث)رم ثبت ش ل) مزّف ب. •

 روصف ة.روض في روتخ يتوّوى شحد رومش) يرا ارل) ت ديم شكث  ما ع ي فرحد اخ  فس    -
فبخصوووووا رومح)مرا روذيا صوووود ت اخ شووووأ لم ع وب)ت تأديبّ ةي ا ّن ر ووووتبض)د م ال يتّم إال ما قبل وجمة    -

يتضام  2014  ج) فخ 28مؤّ خ اخ   2014و وووووووووووووومة   764روم رقبة فرومت)بضة رومحدثة بم تاووووووووووووووى رـم  عدد  
تثبّوت مودقوّة اخ بضود رو   رومحو)كميروضموم وة وودى    مم و)بوة رول و)كولباووووووووووووووبط شوووووووووووووو فط فإج رءرت تكا ف رومحو)مرا  

 764ما رـم  عدد    15فضلّ )تلم روملم ة ب)وتم رم مع رولراة روو م ة وامح)مرا تطب  ) وم تا )ت روفصل  
 .2014  ج) فخ 28مؤّ خ اخ  2014و مة  

 : إسناد األعداد:2.15

 نقطة(:   50للمحامين خالل الخمسة سنوات األخيرة )مة للمحامي أو ألعضاء الشركة ا: المراجع الع1.أ

شعدرد روم رجع بح ل عدد رإل )ب)ت روتخ ش در ) رومح)مخ شف شعا)ء ش ية رومح)م)ب الل روخمس  ت مد            
 إوى ت) سخ ت ديم روض في.  2018 مورت رـار ب ش  روفت ب روممتدب مرا غّ ب ج) فخ 

إ )    اخ  ت ديم ع ي  روت رد  اخ صو ب  رـعا)ء مع فجوا  ومختا   روم رجع  رومح)م)ب تحت ل  ش ي)ت 
 ب)و    روضدد  رـقصى رومش)  إو أل اخ روجدفل روت)وخي 

فبلدع رحت )ا روضدد روم مد بضمورن روم رجع رومصّ ح مل)ي يتم رعتم)د   خ ما عّرمة ما  صوا رـحم)م  
فت ديمل) بشمل يحول دفن إمم)  ة روتض ع عاى    رـ  رعبضد مض)وجتل) ما قبل رومش)   بغ)ية حجل ش م)ء  
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 .رـشخ)ا رومذيو سا ملذه رـحم)م فروم رجع

 : مؤيداتالعينات من ال: صيغ تقديم 2أ.

ة روخصوص ة فروض)ّمة  روماحم  ب تبض) إلما)ء رومش)   واتص سال عاى روش ع بصّحة روب ) )ت رومتضّا ة ب)وتج  
 رومصّ ح مل). رومت شال رومضمخ إوى تأيرد ع ضأل ب)ومؤسدرت   شفوىي (ي ال يدعىي اخ م حاة 6عدد

. فبصفة ع)مة يتووى رومش)     ال روض فيتضتمد عّرمة رإل )ب)ت شف   )رل روتكا ف ح بم) ي ره رومش)   اخ  
 ت ديم يّل فث  ة تثبت إ ج)ز روضمل موضول رإل )بة. 

 فال يدال ضما رحت )ا روتج بة رو ا)ي) روتخ تّم  اال) شمل.

رومضط )ت  رو مورت فح ل  ب ضتل) بط س ة تحفظ حم)ية  إوى جمضل) فتخزسمل) ح ل  رومح)مخ مدعو  فسمون 
روشخصّ ة فروّ   روملمخ اخ شق را ممغمطة شف ورز ّسة شف يذوك اخ ف )رل حفظ إوكت ف ّ ة ت رعى ارل) روّام) )ت 

ا روم تضماة  روّتجلرزرت  مع  تتلءم  وت ديمل)  روفمّ ة ال تغلول)  بم مورصف)ت  فذوك  رومج)ل  روش ية  خ  عمد  ال 
 روجلوسة وام ل ب ا ) ة  بم رومورصف)ت روفمّ ة رومبّرمة واغ ي اخ ي رو روش فط. 

 فسجل رإلش) ب وامت شحرا شّن عما ة روت ر م فت ترل روض في ما روم)ح ة روفم ة تتّم عاى رومحو روت)وخ:

روض في عاى ش وووووووووو)و رومضط )ت رومبّرمة اخ روتصوووووووووو) سال عاى روشوووووووووو ع  تتووى وجمة روفتال فروف ز ت ر م فت ترل   ❖
فرو ووووووور ب روذرتّ ة رومماووووووو)ب ما قبل رومت شوووووووحرا فبق ة روملحم روممصووووووووا عارل) بماّ   ال روض في ف ب )  

 وامض)ير  فروم )ي س رومضامة بمّ رو روش فط.
ة وام رقبة  ت وم روشووو ية روجلوسة وام ل ب وووا ) ة بضد رإل تل)ء ما  ذه رالعم)ل متو  ❖ ج أل روماف)ت إوى رواجمة رومختصوووّ

ما رالم  عدد  10فرومت)بضة ب)ولراة روضا ) واطال روضمومخ إلج رء روم رقبة رولزمة عارل)  ب ) ـحم)م روفصوووووووووول  
. فإذر م) رقتاوووووووووووت شعم)ل رواجمة رومذيو ب  ال رومؤسدرت  2014م) و    13رومؤ خ اخ   2014و ووووووووووومة    1039

درت إضوووو)ف ة حول م) تم روتصوووو سال بأل بخصوووووا رومؤ لت روضام ة فروملم ةي ا ن روماووووممة ب)وتصوووو) سال شف مؤس
  ذر روطال يوجأل إوى رومح)مرا رومضمررا ما قبل روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة.

 نقطة(:  20المؤهالت العلمية للمحامي: )  -ب
إوى روخب ب رومتمرزب اخ   ووووووووووووووتمو)دفبو)اليلودع  وذر رومق و)و إوى تحوديود روضودد رـمثول ما رومتوداارا واق و)م بو)إل و)بوة 

 

عدد اإلنابات لدى 
 المحاكم 

إنابة  50و 40ما بين 
خالل الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

  60و 51ما بين 
إنابة خالل الخمسة  

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

  70و 61ما بين 
  خالل الخمسة إنابة

سنوات السابقة 
 لتاريخ طلب العروض 

 إنابة 80و 71ما بين 
سنوات   خالل الخمسة

السابقة لتاريخ طلب 
 العروض

 إنابة 81أكثر من 
سنوات   خالل الخمسة

السابقة لتاريخ طلب 
 العروض

العدد المسند بعنوان 
 50 40 30 20 10 العاّمةالمراجع 
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فإوى رومؤ لت روضام ة وامت شووووال ما  )ح ة شا ىي فذوك رومردرن رومطاوا ما قبل رول مل روضمومخ ما  )ح ة  
 ح ل روتصم ف روت)وخ:

 رومح)مون رومب)ش فن ودى روتض رل. -
 شعا)ء ش ية رومح)م)ب. -

ل عارل) رومح)مخ ت وووووم روتكوسم ة روتخ    تفعدد رودف ر د رـعدرد بح ووووول  إضووووو)اة إوى روشووووول)درت روضامّ ة روتخ تحصوووووّ
 تاّ ) ) شف ش)   ارل) عاى رومحو روت)وخ:

صوووووة اخ إ )  دف رت  05ت ووووومد بصوووووفة آو ة   -   )ط وكّل مح)م شووووو)   اضا ) شف ت)بع ممج)ح دف ب تكوسم ة متخصوووووّ
ب)وتم وووورم مع رومضلد رـعاى وامح)مرا روتكوسا روم ووووتمّ  إل ووووتكم)ل روخب ب روملم ة روتخ تم مل) رولراة روو م ة  

 .1(01فسبال     روم )ط ملذر روضمورن عش ب  

اخ   ومشوووو) يةي ّدم رومح)مخ رومت شووووال   ووووخة مط)ب ة و صوووول ما شوووول)دب ر إلثب)ت رومشوووو) ية اخ  ذه رودف رتي  
 رودف ب رومضم ة.

 نقطة(:  30أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية وعددها )  الموكلة للمحاميحجم المهام    -ج
ال   حرا رومتفّ غرا. وذوك ب د  م) يمون رومح)مخ رومت شووووّ يلدع  ذر رومل )  إوى إعط)ء شكث  ا ا وامت شوووّ

 متفّ غ) واملّمة ب د  م) ي تفع روضدد روم مد إو أل ملذر روضمورن فروضمس ب)وضمس فذوك عاى رومحو روت)وخ:
وف)ردب ت مل عمومخ اخ روطو  رإلمتدررخ اخ ت) سخ ت ديم    حذع  صووووووووووو    طة عا يّل قاوووووووووووّ ة ج) سةيتمّ  -

   )ط. 10روت ّشال وامش) ية اخ  ال روض في عاى شاّل يتج)فز 
 و  رإل ووووووووتام)ع اخ ت) سخ ت ديم يتّم حذع  صوووووووو    طة عا يّل قاووووووووّ ة ج) سة وف)ردب ت مل عمومخ اخ  -

   )ط. 10عاى شاّل يتج)فز  في  روت ّشال وامش) ية اخ  ال روض
ة ودى يتّم حذع  صوووووو    طة عا يّل قاووووووّ ة ج) سة وف)ردب ت مل عمومخ  - شف ذرت مضموسة شف م)دية ا)صووووووّ

   )ط. 10عاى شاّل يتج)فز  محممة روتض رل اخ ت) سخ ت ديم روت ّشال وامش) ية اخ  ال روض في  

 للمحاماةتعيين المحامي أو الشركة المهنّية  :  61الفصل 
ل حول مض)ير  رات )    تضّد وجمة روفتال فروت ر م رومحدثة ودى روشوووووووووووو ية روجلوسة وام ل ب ووووووووووووا ) ة ت  س ر مفصووووووووووووّ
حرا فش وووب)ا إقصووو)ء بضض  ال ف أل ي   ة ت ترل رومت شوووّ رومت شوووحرا ف ت)رع رعم)ل روت ر م عاى ضووووء ذوك توضوووّ

 روض في إن حصل ذوك.
ة وامت)بضة فروم رقبة رومحدثة  ية روجلوسة وام ل ب وووووووووا ) ة ف فتوّجأل روشووووووووو   جوب)  ذر روت  س  إوى رواجمة رومختصوووووووووّ

 

عمدم) يتضّام رـم  متكا ف مح)مخ ب اوووووووووو)ي) اخ روخ) ج ما قبل رول )كل روضمومّ ةي يؤاذي ب)إلضوووووووووو)اة إوى ذوكي بضرا   1
وامح)مرا مدى إوم)م  ق)م مل) مح)مخ اخ إ )  ش شوووطة رول )كل رودفوّ ة    رالعتب)  ضوووما  ذر رومل )  روف عخ دف رت تكوسمّ ة

 .غة رومتّفم عارل) اخ روض درومح)مخ رومت ّشال ماغة رومحممة روممشو ب شم)مل) رو اّ ة شف روا
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 24فرومؤ خ اخ   2014و وووووووووووومة   764ما رـم  عدد   7ب)ولراة روضا ) واطال روضمومخ  ب ) ـحم)م روفصوووووووووووول  
ما رـم  رو ووو)و  روذي  فإع)دب روم   ارل)ي  8إلج رء م رقبتل) عارل)  ب ) وم تاووو )ت روفصووول    2014ج) فخ  

 .)ءاقترالعمد 
فبضد رإل تل)ء ما  ذه رالعم)لي توّجأل رواجمة رومذيو ب ق ر  ) إوى روشوووووووووووووو ية روجلوسة وام ل ب ووووووووووووووا ) ة رومضم ة  

 متمفرذه.
 إمضاء العقد والشروع في المهّمة:  :17الفصل 
ما قبل روشوووووو ية روجلوسة وام ل ب ووووووا ) ة اخ روضمورن   رات )  )رومح)مخ شف شوووووو ية رومح)م)ب روتخ تّم   يتّم إعلم

روض ب ة  بم رومموذج رومصوووو)حل ولذر. فسمما  رومبّرا موث  ة روتضّلد. فسجل عا أل إماوووو)ء روض د رومحّ   ب)واغة  
روشووووو ية روجلوسة وام ل  إضووووو)اة ممود ي ى روط ارا ش مّرتل) فضووووو ف ب توضووووو حل) فذوك ح ووووول م تاووووو )ت ففرقع 

 .ب ا ) ة
رتخ)ذ يل رإلج رءرت  يتّم إعلم رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب ورتوّوى    رومص)دقة عاى روض د فإما)رألي  فعاى إث 

 روا ف سة وام)ن ر طلق روملّمة بمج د ت ام رإلذن مذوك.
رومش) ية اخ  يح م ما   ل)ر ) وق )بة    رات )  )إال شّ ألي اخ صو ب  كول رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب روتخ فقع  

إعلمأل ب بووأل رومل)رخ    ت) سخ( تحت ل ما  02رول )كل روضموم ة ومّدب  مترا    رإل )ب)ت روتخ تم مل) يلّ ع ود  
 ( شي)م عمل.10روذ  ب خ دفن  ّد ومّدب تج)فزت عش ب  

فاخ  ذه روح)وة ي ّدم رومشت   روضمومخ ت  س ر ا)ص) اخ روغ ي إوى رواجمة رومختّصة ومت)بضة فم رقبة   )بة  
تاّما م ت ح ح م)ن رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب ما رومش) ية اخ  اب)ت روض في. فتتخذ رواجمة  رومح)مرا ي

 ق ر  ) اخ  ذر روشأن فتضام رولراة روو مّ ة وامح)مرا مذوك.  
ت) سخ تمايل ق ر  رواج ة   ناخ شجل  بضة شي)م م رو ي)بة فذوك إمض)ء ع د  تتووى روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة 

 ا ب)وض د.ورومي) )ت فرومضط )ت روم ص نرا)ب رواج ة مبط)قة إ  )د ع د روم )بة تتضموم )عارل نفستلي
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 المالحق
 

 فث  ة روتضّلد :1ملحق عدد 
 بط)قة إ ش)درت ع)مة حول رومش)    :2ملحق عدد 
 تص سال عاى روش ع بضدم روتأثر  اخ مختا  إج رءرت روتضررا فم رحل إ ج)ز روملّمة  :3ملحق عدد 
 ال   ةص)حب روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة تص سال عاى روش ع بضدم مب)ش ب روضمل ودى  :4ملحق عدد 

 روض في
: تص سال عاى روش ع بضدم رووجود اخ إحدى روح)الت رإلقص)رّ ة روممصوا عارل) ب)وفصل  5ملحق عدد 

 ما يّ رو روش فط 2
روض)ّمة ف/ رف روخصوصّ ة رومذيو ب اخ  روب ) )ت فروم رجعتص سال عاى روش ع بصّحة  :6ملحق عدد 

 روض ي 
 و ب تجّمع(  روتزرم رومح)مخ  روممف د( شف رومح)مرا رومب)ش سا  اخ ص  :7ملحق عدد 

رولرا)ت  ف )ر ودى رومح)كم  روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة شف شعا)ء روش ية روملمّ ة وامح)م)ب مم )بة  
 رو ا)رّ ة فروتحم م ة فرإلدر ّسة فروتضديا ة 

روتزرم رومح)مخ روممف د شف رومح)مرا رومب)ش سا شعا)ء روش ية روملم ة وامح)م)ب مم )بة    :8ملحق عدد 
 روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة ودى رومح)كم ف )ر  رولرا)ت رو ا)ر ة فروتحم م ة فرإلدر سة فروتضديا ة 

وامح)مرا روممتمرا واش ية  شف وامح)مخ رومب)ش   روض)ّمةق)رمة روم رجع رومبّرمة واتج بة   :9ملحق عدد 
 . روملمّ ة وامح)م)ب الل روخمس  مورت رـار ب

روتخ ت)بضل) رومح)مخ رومب)ش  شف رومح)مرا روممتمرا  رودف رت روتكوسم ة رومتخصصة ق)رمة   :10ملحق عدد 
واش ية روملم ة وامح)م)ب اخ إ )  دف رت روتكوسا روم تمّ  روتخ تم مل) رولراة روو م ة وامح)مرا ب)وتم رم  

 مع رومضلد رـعاى وامح)مرا شف اخ إ )  ش شطة رول )كل رودفو ة وامح)مرا 
  ر ب ذرتووو ة   :11ملحق عدد 

جدفل روتضلدرت اخ رو ا)ي) موضول رإل )ب)ت روج) سة فروتخ ال تزرل ممشو ب ودى رومح)كم  :12ملحق عدد 
 ف )ر  رولرا)ت رو ا)ر ة فروتحم م ة فرإلدر سة فروتضديا ة 

فروش ية روجلوسة   وامح)م)بيع د روم )بة رومب م مرا رومح)مخ رومب)ش  شف روش ية روملمّ ة   :13ملحق عدد 
 . وام ل ب ا ) ة 
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 1ملحق عدد 

 وثيقة التعّهد  
 

 . .....................................................فروصفة(   رال م فروا ل  إ خ رومماخ ش فاأل -
 فوح )ا: ...................................................................... رومتص ع ب) م  -
 ............................... عدد: .................. فروت )عد تحتروممخ ط بصمدفق روح طة  -
 ب)وك)مل( ................................................... ذي  روضمورن  رومضّرا محل مخ)م تأل مو -
 .....................................................................................  بصفتخ:  -

ذي  ) ر تخ  رووث)رم  رال لل عاى جم ع  رو  1فبضد  وما   ال  ب  )بة فروممّو ة  رومتضّام  ض في 
 شف ش ية مح)م)ب واش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة: رومح)مخ 

 ما   ال روض في. (1) 
 فث  ة روتضلد روتخ تمّثل فث  ة رالوتزرم. ( 2  
 ع د روم )بة. ( 3  

 فبضد شن قّد ت عاى م ؤفورتخ  ب ضة فش فط روخدم)ت رومزمع ر ج)ز ).  
 شتضّلد فشوتزم بم) ياخ:  

 ( قبول روملّمة روم مدب وخ دفن تحّفظ. 1 
( ر ج)ز روخدم)ت رو ) و ّ ة رومطاوبة فا ) واش فط رومبرمة ب)ووث)رم رومذيو ب شعلهي م )مل رـج ب رومحّددب 2

  بم ممود روض د. 
  ت) سخ رإلعلم ما عش ب شي)م ( ت ا م روت ) س  روخ)ّصة ب)إل )ب)ت ودى رومح)كم موضول روصف ة الل مدب 3

 بأل فا ) وم) يمص عا أل روض د. 
 ما روروم روموروخ  ا  شجل محدد و بول روض في.   رمتدرء    تون يوم)( رإلب )ء عاى ش فط  ذر روتضلد مدب  4
تخ شمثال) و  ت( اخ ح)وة تا) ا مص)وال شف شّ  حج  ق) و خ. فاخ  ( ششلد ش مخ و ت  شف شّن روش ية رو 6

 ا خ روض د بصفة آو ة فشتحمل م ؤفورتخ رو ) و  ة رومت تبة عا ذوك.ا  أل يتم  صو ب ثبوت الع ذوكي
 

رومب)ول روم توجبة بموجل ع د روصف ة فتحوسال) إوى روح )ا رومفتوح  روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة داع ت
ب)وبمك شف روب سد: .............................................................................. تحت  

 عدد: ..........................  ذي  رولوّسة روبمك ة شف روب سدية( 
 ح   مو .................. اخ...................... 

 (  إما)ء فاتم رومش)                                                    
   يمتل رومش)   بخط رورد  ب) ب   ص)وال وامش) ية اخ  ال روض في (                            

 
 

 يمما إض)اة فث)رم شا ى عمد رالقتا)ء 1
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  2ملحق عدد 
 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 
 

 .................................................................  :إ م ش ية رومحو)م)برال م فروا ل شف 
 . رومح)م)ب: ........................................................................  ت) سخ روت   م اخ

 .......... ...موقع روورا إذر ي)ن وامح)مخ موقع فرا فا ) وقج رءرت رو ) و ّ ة: ................. عمورن
   .ول)ت : ..........................................................................................ر 

 . ........................................ ...............  :رومح)م)بروضمورن رإلوكت ف خ وامح)مخ شف ش ية  
   ................................................................................  :روجب)رخ قم رومضّ ع  

 ....................................... فروصفة(  رال م فروا ل   روض ي  روشخص رومفّوي إلما)ء فث)رم  
 

 حّ   مو .................. اخ...................... 
 

 (  إما)ء فاتم رومش)                                                    
 
 
 
 
 

 اخ صو ب تجّمع ش ي)ت مح)م)ب شف مح)مراي يجل عاى يّل عاو ت ديم رووث  ة روخ)ّصة بأل.   :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير 
 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة  

 
 ........ ........ ............................................ ...................... فروّا ل(: إّ خ رومماخ ش فاأل  رال م 

   ............... ..................................................... ......................ممثل روش ية روملم ة وامح)مرا
 ............. ...................... ................................مت) سخ............روم ّجل ب)ولراة روو مّ ة تحت عدد

 .............................................................................. رومضّرا محّل مخ)م تأل مو  روضمورن روك)مل( 

 روم ّمى ف م) ياخ  رومش)    

 )م مب)ش ب شف مور طة روغر  مت ديم فعود شف عط)ي) شف  دري)  شصّ ح عاى ش اخ بضدم ق )مخ فشوتزم بضدم روق 

 . روصف ة وف)ردتخ قصد روتأثر  اخ مختا  إج رءرت إ م)د

 

 حّ   مو ............................. اخ .......................................... 

  إما)ء فاتم رومش)  ( 
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 4ملحق عدد 
 

 
 الشركة الجهوية للنقل بسليانة تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 طلب العروض  ةصاحب
 

 . ............................................................................ (فروّا لإّ خ رومماخ ش فاأل  رال م 

 ..............................................................  ....................ممّثل روش ية روملمّ ة وامح)مرا

 ......... .........................................مت) سخ.......................دروم ّجل ب)ولراة روو مّ ة تحت عد

 . ...................................................................... ل(روك)مرومضّرا محّل مخ)م تأل مو  روضمورن  

 روم ّمى ف م) ياخ  رومش)    

 روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة إ ) رت  شصّ ح عاى ش اخ شّ خ وم شكا شعمل ضما شعورن شف 
 شف مات عا ر  ط)عخ عا روضمل مل) مّدب امس  مورت عاى رـقّل. 
 

و ومة    1875 بم شحم)م رـم  عدد   روشو ية روجلوسة وام ل ب وا ) ة فاخ صوو ب روق )م ب علم 

ي ات ام   خة ما ممتوا رإلعلم مؤّش  عا أل ما قبل رول مل يوّضال مدّقة ت) سخ ذوك 1998

 شف رإلدالء بضلمة روباوغ عمد رالقتا)ء.(

 ............................ اخ ............................. حّ   مو 

  إما)ء فاتم رومش)  ( 
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 5عدد ملحق 
 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 . ..................................................................................... :(إّ خ رومماخ ش فاأل  رال م فروّا ل 

 ......................................................... ..................................... ممّثل روش ية روملمّ ة وامح)مرا

 ............................................... .مت) سخ ................................روم ّجل ب)ولراة روو مّ ة تحت عدد

 ....... ... ....................................................... ..  .................  رومضّرا محّل مخ)م تأل مو  روضمورن روك)مل(

 روم ّمى ف م) ياخ  رومش)   

ل ما رومحو)مرا روم ت حراشصووووووووووووووّ ح عاى شوووووووووووووو اخ شّ خ  ي عمد  فيو)اّوة شعاوووووووووووووو)ء روف سم رومتوداوّ

ال  وجد اخ إحدى ح)الت روممع روممصوووووووووووووا عارل) ب)وم  وووووووووووووم روممّ م وملمة    رإلقتاوووووووووووو)ءي

 رومح)م)ب.

كم) شصوووووووووّ ح شّ م) ال  وجد اخ إحدى روح)الت روممصووووووووووا عارل) ب)وف  ب رـار ب ما روفصووووووووول  

 روث) خ ما ي رو ش فط  ال روض في. 
 

 ............................ اخ.............................   موح ّ 

  إما)ء فاتم رومش)  (  

 

 



20 

 

 6ملحق عدد 
 

 

 تصريح على الشرف بصّحة البيانات  
 المذكورة في العرض 

 
 

 . .............................................................................................. :(إّ خ رومماخ ش فاأل  رال م فروّا ل 

 .............. ..............  . ....................................................................... :وامح)مرا ممّثل روش ية روملمّ ة 

 ...... ..................................................مت) سخ .................................دتحت عدروم ّجل ب)ولراة روو مّ ة 

 ....................................................................................... رومضّرا محّل مخ)م تأل مو  روضمورن روك)مل( 

 روم ّمى ف م) ياخ  رومش)   

 روض ي. روتخ قّدمتل) اخ  ذر فروم رجع روخصوص ة شصّ ح عاى روّش ع بصّحة روب ) )ت 
ت ديمخ وّاجمة روممّافة فشتحّمل م ؤفوّرتخ رو ) و ّ ة اخ صو ب ثبوت الع ذوك شف تبض) وضدم  

 ب)وف ز وم) يثبتل) ما فث)رم بضد  ابل) مّمخ ومّدب تتج)فز عش ب شّي)م. 
 

 ............................ اخ ............................. حّ   مو 

  إما)ء فاتم رومش)  ( 
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 7ملحق عدد 
 

 المباشرينقائمة إسمية في المحامي المنفرد أو المحامين 
 أعضاء الشركة المهنية للمحاماة  

 
  ل/ 

 
 اإلسم واللـــقب 

 
 الشهادة المحرز عليها

 

 تاريخ الترسيم بالهيئة
 

1 
 

   

2 
 

   

 
3 

   

4 
 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

9    
10    

 ............................ اخ............................. حّ   مو

 

  إما)ء فاتم رومش)  ( 
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 8ملحق عـدد 
التزام المحامي المنفرد أو المحامين المباشرين أعضاء الشركة المهنية للمحاماة 

بنيابة الشركة الجهوية للنقل بسليانة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  
 والتحكيمية واإلدارية والتعديلية 

 
شقّ  بأّن  .....................................................................................إّ خ رومماخ ش فاأل  رإل م فروا ل(  

. يم) شقّ  بصحة  روف سم رومتدال فرومتكّون ما رو ردرت فرو )دب ر تخ ذي  م ياتزم  شوتزم( ب  ج)ز روملّمة
 روض ي:   ك)ّاة رومضاوم)ت روور دب ملذر 

معّرف   محّل المخـــابرة        الترســـيم اإلســـم واللـــقب  المحامي  إمضاء 
 1به

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 ............................اخ............................. حّ   مو

  إما)ء فاتم رومش)  (  

 
 

 

1
يتعين على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصصة لكّل واحد منهم ، كما يجب التعريف باإلمضاء لكّل محامي مشارك على أن  

 يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض. 



23 

 

  9ملحق عـدد 
 

للمحامي المباشر أو أو للمحامين المنتمين العاّمة قائمة المراجع المبّينة للتجربة  
إلى   2017جانفي 1للشركة المهنّية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة )من 

 تاريخ فتح العروض( 
 

 عــدد اإلنابات  موضوع اإلنابات  المحكمة الطور
 

 2017المحامين سنة التجربة العامة للمحامي المباشر او 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 2018التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    
    
    
    

 

 2019التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    
    
    
    

 

 2020التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين سنة 
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 2021التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    
    
    
    

 ......................... 
 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات 

 
 جدول تفصيلي للمراجع العامة 

تاريخ بداية وانتهاء  
 المهّمة

 الطور 
 

 عدد
 القضّية  

 
 المحكمة

 

 موضوع 
 اإلنابة
 

 الهيكل العمومي 
 الخاص صأو الشخ

 ع/ر 

     
 
 

1 

     
 
 

2 

     
 
 

3 

     
 
 

4 

     
 
 

5 

     
 
 

6 

      7 

      8 
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      9 

      10 

     
 
 

11 

     
 
 

12 

 ............................اخ............................. حّ   مو

  إما)ء فاتم رومش)  (  

 

 

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. •
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    10ملحق عـدد 
 

التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين المنتمين   قائمة الدورات التكوينية المتخصصة 
للشركة المهنية للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمّر التي تنظمها الهيئة الوطنية 
للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهيئة الهياكل 

   الدولية للمحامين
 ع ر المـــــحور  السنة

 وشهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهسئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين التكوينية الدورات
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  4 

  5 

  6 

  7 

 أنشطة الهياكل الدولية إطارالدورات التكوينية للمحامين في 
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  6 

  7 

 ............................ اخ............................. حّ   مو

 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من    
  إما)ء فاتم رومش)  ( 
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 11ملحق عدد 
 ةـــــرة ذاتيــــسي

 .................. .............................................................................اإلســم واللقــب: 
 ....................................... ..............................................تاريخ الوالدة ومــكانها: 

 ................ ..........................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية: 

 ................ ..........................................................: بقسم اإلستئناف تاريخ الترسيم 

 ... ..........................................................................: بقسم التعقيبتاريخ الترسيم 

 . ............................................. عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجراءات القانونية:

 الشــهائد العلمــية المتحّصل عليها المتـــرّشح: 
 سنة التخّرج  المؤسسة الجامعية الشهادة العلمّية 

   
   
   
   
   
   
   

 والبحــوث:الــدراسات 
- 
- 
- 
- 
- 
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 ملــــّخص الخــبرة الخـــصوصية في مهـــنة المحــاماة )ذكــر االختصاص ان وجد أو الــماّدة المطلوبة(
 

أو الشركة الناشطة  الهيكل العمومي 
في القطاع الخاّص التي قام المحامي  

 أو شركة المحاماة بنيابتها 

النتائج المحّققة أو   االعمال تاريخ إنجاز هذه  ميدان النزاع      
 نتائج األعمال المنجزة

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترّشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهّمة المترشح إليها: 
 التكوين في اللغات:   ❖

 ممـــتاز جــّيد جدا  جــّيد  مــــتوسط  اللــغة 
     
     
     
     

 الخــبرة في ميدان مــعــين قبل الــترسيم في المـحاماة:  ❖
-   
-   

 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب المحاماة:  ❖
-   
-  

 ............................اخ............................. حّ   مو

   ص)حل رو ر ب روذرت ةإما)ء 
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 21ملحق عدد 
 

القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى جدول التعهدات في  
 المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية 

اآلجال   اإلنـــابات الجـــارية 
التقريبية  
النتهاء  
اإلنابات 
 الجارية

المالحظات  
اإلضافية  

والتوضيحية التي  
يراها المترّشح 
أنها ضرورية  
لذكرها لتحديد 
 جدول التعهدات

عــــدد  
 اإلنابات

مــوضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات  
المنشورة 
أمامها 
 القضايا 

الهيكل  الــطور
 العمومي 

شخــص  
 خاّص 

        
        
        
        
        
        

 
 ............................اخ............................. حّ   مو

  إما)ء فاتم رومش)  (  
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 31ملحق عدد 
 

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو  
والشركة الجهوية  للمحاماة،الشركة المهنّية 

 1للنقل بسليانة 
 
 

 : تعريف المهّمـة 1الفصل 
 تتمّثل ملمة: 

 ...................................... ..................رـ ت)ذ....................................... 
 شف 
 ... ...................................... روش ية روملمّ ة وامح)م)ب( ......................... ...... 

فروق )م بجم ع رإلج رءرت رو ) و ّ ة اخ ح ل) فرودا)ل   ب ا ) ة   روش ية روجلوسة وام ل بم  ذه رالتف)ق ة اخ   )بة  
 . ودى رومح)كم ف )ر  رولرا)ت رو ا)ر ة  ورء اخ تو س شف يذوك ا) جل) عمد رالقتا)ء ل)عم

   ........................................................فرومضرا محل مخ)م تأل ا 
 التشريع والتراتيب المطّبقة بالعقد :2الفصل  

يم) يخاع ص)حل روض د فشعور أل إوى روتش سع   .تخاع  ذه روصف ة واتش سع فروت رترل روج)   مل) روضمل
 .ن روجب)رخ فروام)ن رالجتم)عخرو )   رومفضول اخ رومردر 

 األتعــاب:  :3الفصل 
رومشت     رو  ر   شحم)م  شعله  بم  رـّفل  ب)وفصل  إورل)  رومش)   رومل)ّم  رومح)م)ب بخصوا  شتض)ا  تابط 

  فمض)و م   روطوربع روجب)ر ةف تشمل مض)و م  ش  رو ا)ي)    روص)د  عا فزس  روضدل فرووزس  رومما  ب)وتج) ب فروتخ 
 رإل تام)ع فروتض رل.  شحم)م وربع ت جرل رالحم)م فمبال ت)مرا 

 

  الشركة الجهوية للنقل بسليانةااللتزامات الموضوعة على كاهل  :4الفصل 
متوار  رو  فع روملرمة إل ج)ز رومح)مخ وملّمتأل. فولذر روغ يي    روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة اتزم  ت -ش 

تووى بصفة ا)صة توار  يل شصول مؤسدرت رو ا)ي) روتخ تطال ما رومح)مخ  اضل) تاّما مع   )وة  ت
روتكا ف م )مل فصل ت ّام مماى ما رومح)مخ. يم) ياّما روما  فجوب) بمذي ب توض ح ة تاخص  

   ة روجلوسة وام ل ب ا ) ة.روش ي  مضط )ت روما  ف اب)ت

 

1
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها. 
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رول مل   -ا شف  رولراة  شف  رومحممة  رومطاوبة  ورء ما   األ شف ما   ع  رومضط )ت  رومح)مخ ما  تممرا 
 رومضمخ قبل موعد روجا ةي شف رالجتم)لي بأ بول عاى رـقل. 

 ب ا ) ة.روش ية روجلوسة وام ل عدم  ش  شف توزسع ت ) س  رومح)مخ فرومؤسدرت روتخ قّدمل) اخ إ )    )بة  -ت
يش  رومضط )ت روم)وّ ة فرومؤسدرت روضامّ ة رومتضّا ة ب)ومح)مخ شف   واش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ةال يمما  - 

  2014و مة    764ما رـم  عدد    15بش ية رومح)م)ب رومتض)قد مضأل  بم شحم)م روف  ب رـفوى ما روفصل  
رومتضّام بابط ش فط فإج رءرت تكا ف رومح)مرا مم )بة رول )كل روضموم ة   2014  ج) فخ  28رومؤّ خ اخ  

 ودى رومح)كم فرولرا)ت رو ا)ر ة فرإلدر سة فروض م سة فروتضديا ة فروتحم م ة. 
  للمحاماة االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية  :5الفصل 

 ياتزم رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب بم) ياخ: 
عمد   )متأل وأل شم)م رومح)كم شف   روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ةمذل روضم)ية رولزمة وادا)ل عا مص)وال   -

 رولرا)ت رو ا)رّ ة. 
  روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة حاو  يل روجا )ت ممف أل شف مور طة م )عديألي عمد رالقتا)ءي فإعلم   -

 كت)م ) بمآول) اخ شجل شقص)ه ثلثة شي)م ما ت) سخ ر ض )د ) شف رإلعلن عمل) ما روجلة رومتضّلدب.
شف   روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة حاو  رالجتم)ع)ت رومخّصصة وام   اخ روم )رل رومتضا ة ممزرع)ت  -

 . روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة ارل)مد ر ة روماف)ت روتخ فقع تكا فأل مل) قصد إمدرء  شيأل ارل) شف 
 فولذر روغ يي 

سم روف)كس شف روب سد رإلوكت ف خ وحاو   دعوتأل يت)م )  ورء عا      روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة تووى  ت 
  ذه رالجتم)ع)ت فذوك قبل ر ض )د ) فاخ حّرز زممخ مض ول. 

م )مل فصل ت ّامي ما مش فل روض ساة قبل إما)رل) حتى تبد    يب ا ) ةروش ية روجلوسة وام ل  تممرا   -
بملح )ت حوول) اخ شجل شقص)ه ش بضة    روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة شيل) ارل). فاخ صو ب عدم إمدرء  

شي)م عمل ما ت) سخ ت امل) ما قباألي ف ضّد ذوك مورا ة ضمم ة ممأل عاى محتور ) فإذن وامح)مخ بمورصاة  
 . خ ي تارل) رو ) ون رإلج رءرت روت

تممرا روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة ما شل)دب اخ الا مض)و م روام)ن رالجتم)عخ فالا مض)و م   -
 ر خ ر أل اخ صمدفق روت)مرا فم) يفرد ق )مأل متأمرا م ؤفورتأل رومد  ة فذوك فجوب) قبل الا رـتض)ا.

 

 طرق خالص صاحب العقد  :6الفصل
 شف عا   سم صّك ممكخ. روج)   أل تحوسل إوى ح )ب عا   سم  ملمةيتّم الا ص)حل رو 
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 روجلوسة وام ل ب ا ) ة. واش ية رإلدر ب روم)وّ ة   تووى روخلافت
( يوم) ما ت) سخ إيدرل  30يتّم إصدر  رالم  بص ع رومب)ول رو رجضة وص)حل روصف ة اخ شجل شقص)ه ثلثون  

 ب)وم خة روتمفرذية إذر ي)ن روحمم ص)د ر وف)ردب روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة. روف)تو ب بضد صدف  روحمم شف رإلعلم  
شج ب عدفل روتمفرذ  ب) تثم)ء رو ا)ي) اخ  و  روتض رل فتاك روممشو ب فتحمل عاى روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة  

 ووث)رم فرومؤسدرت(. ودى رومحممة روض ) سة فرومحممة رإلدر سة روتخ يتحمل ارل) رومح)مخ مض)و م ت ا م ر 
روماك ة   ب در ب  روت   م  فمص) سف  فروخب رء  رإلشل)د  عدفل  شج ب  ب ا ) ة  وام ل  روجلوسة  روش ية  عاى  فتحمل 

 روض ) سة. 
كم) تتحمل روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة مص) سف روتم ل رومتضا ة ب)إل )ب)ت ا) ج م يز فالية  ا ) ة عمدم) 

يام اخ حدفد ح)الت    30ي طضل) رومح)مخ شف شعا)ء ش ية رومح)م)ب ولذر روغ ي  تتج)فز م )اة روتم ل روتخ  
 روتم ل روفضا ة فروث)متة وامح)مخي شخص )ي شف ـعا)ء ش ية رومح)م)ب رومتضلديا بماّ  رإل )بة. 

روتم ّ  وام ل ب ا ) ة متحّمل مص) سف  روجلوسة  روش ية  واخ) جي تتكفل  روتم ل  روماّ   رقتات ض ف ب  ل  فإذر م) 
 فرإلق)مة حص ّس) اخ حدفد شي)م روملّمة دفن  ور ) بم) ارل) يومخ روذ )ا فرو جول. 

فاخ يّل روح)التي يجل شن تكون رومف )ت روت دي سة رومتضّا ة ب)وم ل فرإلق)مة اخ روخ) ج موضول رتف)ق يت)مخ  
 ممف د فم بم مرا روط ارا فذوك بص ع روم   عا رالتف)ق ة رومتضا ة ب)ـتض)ا. 

رومص) سف ما قبل رومح)مخ شف ش ية رومح)م)بي تتووى روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة    ت ب أل ر أل فاخ صو ب   إالّ 
فذوك    رال ت ج)ل الصل) عاى ش )و اورتر  مثبتة ولذه رـعم)ل م امة ما رومضمررا رو )رمرا ب)ـعم)ل موضول  

 إث  روتثبت ما روط)بع روفضاخ إل ج)ز روملّمة. 
 االتفاقيةمّدة   :7ل الفص

 مرا روط ارا.  رل)موثلثة  مورت تبدش ما ت) سخ إما) تف)ق ة رالتابط مّدب 
فوم يتم تضررا مح)مخ شف ش ية ملمّ ة وامح)م)ب   تف)ق ة رالمّدب    ر تل)ءفاخ صو ب فجود قا)ي) ج) سة اخ ت) سخ  

  تف)ق ة رالارتووى ص)حل    ما قبل رواجمة رومختّصة وامت)بضة فروم رقبة رومحدثة ب)ولراة روضا ) واطال روضمومخ
رو ا)ي) فام قورعد روضم)ية روملمّ ة فذوك إوى حرا ر تل)ء  و  ) روج)  ي دفن  وره فروتص سال  مورصاة  ذه  

 ب)وحمم.
 التقيد بتركيبة الفريق المتدخل:  8ل الفص

يووواتزم ص)حل روض د متوار  روف سم روذ   شحأل اخ رومش) ية اخ  ال روض في ما حر  روضدد فروم توى 
روت يربة اخ رـثم)ءي ف جل   ش ووأل فاخ صو ب تغرر   روملم ة دفن  ور ) إاّل  عاى رومح)مخ روضامخ فروتج بة 

ومتخاخ  ن( عا روملمة بما وأل  م(  إعلم روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة مذوك يت)م ) فتغرر  رومح)مخ ن( ر 
 فس رومؤ لت روضام ة فروملم ة ف فس روتج بة ما حر  عدد رو مورت عاى شن يح ى ذوكي م ّب )ي بمورا ة  
روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة يت)م ) عاى  ذر روتغرر  فإما)ء ماحم اخ روغ ي مرا روط ارا يتّم ع ضأل  

 فروم رقبة رومحدثة ب)ولراة روضا ) واطال روضمومخ.  م ب ) عاى رواجمة رومختّصة وامت)بضة
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فاخ الع ذوكي فاخ صو ب تضّذ  توار  مت شال جديد ي تجرل وم تا )ت ي رو روش فط روذ  تّم عاى  
ب ا ) ة عاى   وام ل  روجلوسة  روش ية  مورا ة  شف اخ صو ب  ب ا ) ة  روم ل  رومتض)قد مع ش ية  رات )   ش ) أل 

ا خ ع د روصف ة بضد إصدر  تمب أل اخ روغ ي وامتض)قد مضل) عا   سم عدل  روم شال روم ت حي اال) حّم  
( إن وم ي ع عاى إث ه تدر   روم ص شف إصلح  15تمفرذ فإمل)وأل بأجل إض)اخ شقص)ه ام ة عش ب يوم)  

 روخال م )  ة مع روض ي روم دم ما قباأل. 
 تـــفاقية اإل  فسخ: 9الفصل 

 ي تف خ  ذر روض دي آو ) اخ روح)الت روت)و ة:   8مع م رع)ب م تا )ت روف  ب رـار ب فروفصل 
 ر تل)ء مّدب روتكا ف رومش)  إورل) ب)وفصل رو )بع شعله. -
 فا)ب رومح)مخ شف حل روش ية روملم ة وامح)م)ب شف رإلح)وة عاى عدم رومب)ش ب.  -
روش ية روجلوسة وام ل  عدم إيف)ء ص)حل روض د ب)وتزرم)تأل روتض)قدية. فاخ  ذه روصو ب يوجأل وأل  -

مور طة   )وة مامو ة رووصول يدعوه ارل) إوى روق )م ب)وتزرم)تأل اخ شجل محّدد ال  تمبرل)ب ا ) ة  
ية روجلوسة  روش  ي ّل عا عش ب شي)م رمتدرء ما ت) سخ تبا ل روتمب أل. فب)  ا)ء  ذر رـجلي يمما 

دفن ش  إج رء آا  شف تكا ف ما يتووى إ ج)زه ح ل رإلج رء روذ  ت ره روض د  ا خب ا ) ة وام ل 
 ملرم).

ودى    - ثبت  ب ا ) ة  إذر  وام ل  روجلوسة  فإ در     إاللروش ية  ب)وتزرمأل  روض د  روش يةص)حل   حم 
وغر  مت ديم فعود شف عط)ي) روت )ضخ شف ثبت ق )مأل مب)ش ب شف مور طة ر  اخب ا ) ة  روجلوسة وام ل  

 .شف  دري) قصد روتأثر  اخ مختا  إج رءرت إم رم روض د فر ج)زه
ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابّيا من قبل 

 الهيكل العمومي. 
 

 تغيير أو عزل مكتب المحامي أو شركة المحاماة :10الفصل 
تغرر  ص)حل روض د دفن فجود مب  رت ق) و ّ ة شف فرقل ة ث)متة    روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ةاخ صو ب ق ر   

وأل فجوب) شتض)بأل ي)ماة روتخ تحت ل  بم شحم)م   روح)وة تص ع اخ قاّ ة ال زروت ج) سةي افخ  ذه    وذوكي
رومؤّ خ   2011و مة  79ما روم  وم عدد  40روفصل روث)و  ما  ذه رالتف)ق ة فذوك عمل بأحم)م روفصل 

 فرومتضّام متم  م ملمة رومح)م)ب. 2011شفت  20اخ 
  النزاعات : فّض 11الفصل 

ي فجوب)ي روم )عخ روصاح ة. فولذر روغ ي يتووى  اخ ح)وة  شوا الع اخ تأفسل شحم)م  ذر روض دي تبّجل
و مة    764( ما رـم  عدد  7مم)تبة روّاجمة رومحّدثة بم تاى روفصل    روش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ةشفال  

اخ    2014 رول )كل    2014  ج) فخ   28مؤّ خ  مم )بة  رومح)مرا  تكا ف  فإج رءرت  ش فط  بابط  رومتضّام 
 فروتحم م ة. رو ا)ر ة فرإلدر سة فروض م سة فروتضديا ة  روضموم ة ودى رومح)كم فرولرا)ت
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فب)  ا)ء شجل شل  ما ت) سخ توصل رواجمة بممتوا رول مل روضمومخ دفن اصل روخلع فدّي)ي ف مما 
 واط ع رـكث  ح ص) ومورصاة رإلج رءرت رو ) و  ة روتخ ي ر ) وادا)ل عا ح وقأل ودى رومحممة رومختّصة. 

  التسجيل مصـاريف  :12الفصل 
 تحمل مص) سف روت جرل عاى رومح)مخ شف ش ية رومح)م)ب. 

 : صحة العقد31الفصل 
 . رو ر س رومدي  روض)م واش ية روجلوسة وام ل ب ا ) ة ال يمون  ذر روض د  )اذر إال بضد إما)رأل ما قبل 

 محّل المخـابرة : 41الفصل 
عّرا يل   ع محل مخ)م تأل اخ عمور أل رومذيو  شعله. غر  شّ أل يمما ـحد روط ارا تغرر  ذوك بم تاى  

 عا   سم إعلم مور طة عدل روتمفرذ.   )وة مامو ة رووصول مع رإلعلم ب)وباوغ واط ع ر ا  شف يذوك  
 

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

 
 إلمضــاءات  ا

 
 المحـــــــــامي                     الشركة الجهوية للنقل بسليانة

 أو                                                                             
 شركة المحاماة                                                   

 
 


