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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
 

ممن  ينمباشر المحامين واحد من ال(  1عدد )اختيار العروض في طلب  يتمّثل موضوع
من بين  ،للمحاماة مهنيةأو شركة تجاوزت مدة ترسيمهم باإلستئناف خمس سنوات 

في  القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو صفاقس  بلديةنيابة ل ،مين بجدول المحامينالمرسّ 
ة واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية لقضائية لدى المحاكم وسائر الهيئات ا هاوالدفاع عن هاحق

 ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقوفق ما 
 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية

 اقدين.المحمولة على الطرفين المتع وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمكن المشاركة
 في تاريخ صدور طلب العروض نافئاإلست للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى* 

 لمدة تتجاوز الخمس سنوات . 
 للشركات المهنية للمحاماة* 

ى قرار تأديبي ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتض
بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث 

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

التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة  بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك
                                                 

 ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةلتثّبت من ا إن1
لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينبالهيئة إنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة )لجنةالفتح و 

الفصل  ألحكامية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطن
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  16

 .ةبنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمي
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بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 
المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي 

 من مرسوم المحاماة. 32صل او اي مانع اخر على معنى الفدعوى ضّد جهة تعمل لديها
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 

 المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

 المشاركة كيفية: 3الفصل 
 طلب العروض: يمكن للمحامي المباشر المشاركة في

 فق شروط هذا الكراس ( و  1أو في إطار الشراكة ) منفردا  
 أو      

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل .
 

 إلى حصص طلب العروض توزيع: 4الفصل 
 

 أقساط موجهة إلى السادة المحامين ومنها :  3عدد  يتكّون طلب العروض من
 :موّجه إلى جميع1قسط وحيد

  ( 5وزت مدة ترسيمهم خمس )الذين تجا االستئنافالمرسمين لدى:المحامين
 سنوات في تاريخ صدور طلب العروض

 الشركات المهنية للمحاماةو ا         
   

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري 
األداء على القيمة  اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون  بلدية صفاقسالمحّدد من قبل 

 مضافة لكامل مّدة التكليف.ال
 
 

                                                 

1
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 
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 :طلب العروضسحب ملف : 5الفصل 

  

االدارة العامة للشؤون المالية -بلدية صفاقس كراس الشروط مجانا من سحبيتولى المترشح 
موقع الهيئة الوطنية  خالل أوقات العمل اإلداري او من )الصفقات ادارة  -و االقتصادية 
بعد أن يتولى تعمير  بلدية صفاقسبموقع واب  أو . (  nhttps://avocat.org.tللمحامين )  

 اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور
 

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
 ا( ابتداءايوم 90) ايوم تسعينلمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 

 العروض.محدد لقبول ال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي 
 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
نشر من تاريخ  ( أيام7سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . طلب العروض عن اإلعالن
اإلجابات والتوضيحات المتصلة ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 

كراس  ساحبييوجه إلى جميع المترشحون، و بالمالحظات واإلستفسارات التي يطلبها 
 ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض10الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة )

 لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلالبريد اإللكتروني منظومة تينابس و عبر  عبروذلك 
الفقرة الثانية من بليها كّراس الشروط المشار إ باإللكترونية لسح ستمارةإلاالمبّين في 

المتعّلق بضبط  2014جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر 4الفصل 
شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 

 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 السريععن طريق البريدب العروض المشار إليه تعميم ملف طل،االقتضاءعند كما يجوز 

 .لكافة المترشحين
إلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  للهيكل العمومي يمكنو ،هذا
إنتهاء أجل ( قبل 10عشرة )أدناه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل  شروطال

 العروض. تقديم
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 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منفى يع

 .الصفقات العمومّية

 
 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين :9الفصل 
المسؤولية المدنية  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين

 خر أجل لتقديم العروض.آفي تاريخ  المفعول ساريةوالمهنية، 
تجديد شهادة التأمين  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم سنويا إلى حين 
من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 

 .)ة(المعني أو شركة المحاماة تعّهد بها المحامي
 المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع الغيا عقد التأمينويصبح 

معنّية الشركة التأمين ة. وإذا تم إعالم المعنيأو شركة المحاماة قضية يتعهد بها المحامي
معّللة رسالة بمقتضى وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل بلدية صفاقس من قبل 

تعطي تاريخا ثابتا لهذا أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولو 
، يتم التعاقدّية هاالتزاماتب تفلم  ةالمعني أو شركة المحاماة المحامي بأنّ  اإلعالم،
وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل . على إنقضاء عقد التأمين االعتراض
 بلدية صفاقس .سّلمها ت في الغرض بشهادة
 طريقة تقديم العروض: 10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.  
ـــة وجميـــع مؤيـــداتها المبّينـــة بالفصـــل ) ( مـــن هـــذا 12ي ضـــم ن العـــرض الفنـــي والوثـــائق اإلدارّي

الكّراس في ظرفين منفصلين ومختـومين يـدرجان فـي ظـرف ثالـج خـارجي يخـتم ويكتـب عليـه 
بلديـــة ارة : " ال يفـــتح طلـــب عـــروض عـــدد .... لســـنة .... متعلـــق بتكليـــف محـــام  إلنابـــة عبـــ

 " . 2صفاقس كراس شروط عدد 
توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثـائق اإلداريـة وجميـع المؤيـدات عـن طريـق 
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بط البريــد مضــمون الوصــول أو عــن طريــق البريــد الســريع أو تســّلم مباشــرة إلــى مكتــب الضــ
 . لبلدية صفاقسالتابع 

تسّجل الظروف عند تسـّلمها فـي مكتـب الضـبط المعـّين للغـرض ثـّم وفـي مرحلـة ثانيـة تسـّجل 
في السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى 

 موعد فتحها.
 كما يقصى:

لم يـتّم نود كّراس الشروط و المشارك على ب* كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها 
 .بلدية صفاقس من قبل  الممنوح له اإلضافيجل ألا لرفعها خال

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 

 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض
بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة  يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر

 بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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 الوثائق المكّونة للعرض::  11الفصل
يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعـرض ووثـائق التعّهـد والمؤّيـدات المصـاحبة لهـا 

 ما يلي: على

 بات المشاركواج العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

مؤشرة من طرف العارض على كل  --- كراس الشروط
الصفحات وممضاة و مؤرخة و حتمل 
 طابع العارض على صفحاهتا االخرية

 

يتضـمن وجواـا دنـدا يحـّدد صـراحة 1ّية شـراكةاتفاق
أو مفّوض لتمثيل رئيس عضو المجمع المعيَّن ك

نيـــــة فـــــي حالـــــة التنصـــــيص علـــــى إمكاالمجمـــــع  
 (الشراكةالمشاركة في إطار 

ـــــــــة إمضـــــــــاء  --- أعضـــــــــاء وخـــــــــتم كاف
بيــان ع فـي آخـر الوثيقـة مـع مـالمج

 .التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

مستكمل البياانت مؤشر و ممضى و 
 مؤرخ و حيمل طابع العارض

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (2الملحق عدد)ب

حسب النموذج املصاحب و حيمل 
 امضاء و اتريخ و طابع العارض

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

أصلية أو نسخة مطابقة لألصل سارية 
 املفعول يف اخراجل لقبول العروض

 شهادةانخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

و نسخة الشهادةأ أصل
مطابقة لألصل من 

 الشهادة.

إمضاء العميد أو الكاتب العام 
للهيئـة أو رئيس الفرع الجهوي 
دون سواهم وختمه مع بيان 

 التاريخ.

                                                 

1
في صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنّيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم 

المعيَّن  الشريكعضو ا بندا ينّص صراحة علىاليةوجوبتضّمن االتفاقت.  و(أو شركاء حسب الحالة يةشراكة)متضامناتفاق

 مفّوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي.رئيس أو ك
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 المحامين بجدول ترسيمال شهادة مهنية في

 أو

ـــــة للمحامـــــاة بجـــــدول  قـــــرار ترســـــيم الشـــــركة المهني
 المحامين.

أصل الشهادة المهنية أو 
 نسخة مطابقة لألصل
منها أو من قرار ترسيم 
 الشركة المهنية للمحاماة. 

إمضاء العميد أو الكاتب العام 
للهيئـة أو رئيس الفرع الجهوي 
دون سواهم وختمه مع بيان 

 التاريخ.

شـــــهادة االنخـــــراط بالصـــــندوق الـــــوطني للضـــــمان 
أو االجتمـــاعي    ) بالنســـبة للمعـــاونين واألعـــوان(
عانة تقــــــديم تصــــــريح علــــــى الشــــــرف بعــــــدم االســــــت

 بمعاونين أو أعوان.

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

إمضاء الرئيس المدير العام 
للصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي أو من الشخص 
المفّوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ.

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

إمضاء الرئيس المدير العام 
شركة التامين أو من الشخص ل

المفّوض له وختمه مع بيان 
 التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبـه المشـارك بعـدم 
القيـــام مباشـــرة أو بواســـطة الغيـــر بتقـــديم وعـــود أو 
ـــــــف  ـــــــأثير فـــــــي مختل ـــــــا أو هـــــــدايا قصـــــــد الت عطاي

 إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3بالملحق عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن 
عونا عموميا لدى بلدية صفاقس ، أو ما يضمن 
انقطاعه عن العمل به مّدة خمس سنوات على 

 األقّل.

وفي خالف ذلك، يجب تقديم الترخيص أو نسخة 
توب مطابقة لألصل منه أو نسخة من مك

اإلعالم )حسب الحالة( طبقا للتراتيب الجاري بها 
من األمر  5العمل وخاّصة منها أحكام الفصل 

سبتمبر  28المؤّرخ في  1998لسنة  1875عدد 
المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات  1998

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4بالملحق عدد)

 

 

إمضــاء المشــارك وختمــه فــي آخــر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.
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المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا 
لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة 

 م.بمهامه

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 من كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالملحق عدد    )

ن المشــارك وختمــه مــع بيــاإمضــاء 
  .التاريخ

 العروض:  تقييمفي    اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضم نة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
  .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 مي )منفرد(المحا 

 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين أو  

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
  .مع بيان التاريخ

التزام لكل محاممشارك )منفرد أو في إطار مجمع أو 
القيام و ( ة صفاقسبلدي)نيابة شركة مهنية للمحاماة( ب

 )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتب
والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .ةواإلدارية والتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

مشـــــارك التعريـــــف بإمضـــــاء كـــــل محـــــام 
علــــــــــــى أن يكــــــــــــون تــــــــــــاريخ التعريــــــــــــف 
باإلمضـــــاء وجوبـــــا بعـــــد صـــــدور إعـــــالن 

  طلب العروض.

المباشرأو  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
للمحامين أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( 

خالل الخمس سنوات  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين
 .خيرةاأل

رج طبقا لألنموذج المد
 (9بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
  .مع بيان التاريخ

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي 
أو المحامين المباشرين )في حالة لمحامي المباشر تابعهاا
اة في لشركة المهنّية للمحامالمحامينالمنتمين لأو مجمع( 

الخبرةالتي تنظمها  إطار دورات التكوين المستمرالستكمال

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 10بالملحق عدد  )

إمضـــاء المشـــارك وختمـــه فـــي آخـــر الوثيقـــة 
مـــع بيـــان التـــاريخ. يقـــّدم المحـــامي المترشـــح 

شـــــــــهادة نســـــــــخة مطابقـــــــــة لألصـــــــــل مـــــــــن 
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الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى 
 للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

  .المشاركةفي الدورة المعنية

المباشر أو المحامين المباشرين  السيرة الذاتّية للمحامي
لشركة المهنّية المحامينالمنتمين لأو )في حالة مجمع( 

 اة.للمحام

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11)بالملحق عدد 

إمضــاء صــاحب الســيرة الذاتّيــة وإمضــاء 
ـــــة الشـــــركة  ـــــي حال صـــــاحب العـــــرض )ف

 مع بيان التاريخ. ة للمحاماة(المهني

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
  .يخمع بيان التار 

المباشر أو مجمع  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
اة من لشركة المهنّية للمحاماأو  المحامين المباشرين

 من جهة ثانية. بلدية صفاقس جهة، و 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالملحق عدد 

صـــاحب العـــرض )محـــام منفـــرد إمضـــاء 
أو رئــيس مجمـــع أو وكيــل شـــركة مهنيـــة 

فـــي آخـــر الوثيقـــة مـــع  للمحامـــاة( وختمـــه
  .بيان التاريخ

 

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّلمالحظة:

قصاء العرض ويجوز اإل موجبالجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

جل ، في أاالقتضاء عندطلب ت أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرطلبلدية صفاقس 

 مستنداتبيانات و استكمال كتابيا ح العروض،تأيام من تاريخ جلسة ف 07ال يتجاوز 

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو

  :فتح الظروف: 12الفصل 
 

لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس  بلدية صفاقستحدث لدى 
 . البلدية

يتم فتح العروض الفنية والمالية في مرحلة واحدة في المكان والتاريخ  والساعة المحددة 
بإعالن طلب العروض وفي جلسة علنية بحضور المشاركين أو من ينويهم  ، وال يمكن 

  للمشاركين اإلطالع بعد ذلك على مراحل التقييم .
ي التـاريخ والمكـان المحــّددي ن جلســة فـتح العـروض فـ وتعقـدعلنيـة  تكـون جلسـة فـتح العـروض

 بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة.
 

  ال يســــمح للحاضــــرين المشــــاركين بالتــــدّخل فــــي ســــير أعمــــال اللجنــــة ألّي ســــبب مــــن
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 األسباب. 

  بخصـوص  العـروضال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبـول
 الوارد على الخط. الجزء

 ،االقتضـاءعند  ،يمكن التي تدخل في تقييم العرض الفّني للمشارك الوثائق وباستثناء
ـــة الخاّصـــة ـــا المشـــاركين الـــذين لـــم يقـــّدموا كـــّل  تقييمهـــاو  بفـــتح الظـــروف للجن أن تـــدعو كتابّي
مــن تــاريخ جلســة فــتح  عمــل أّيــام 07ال يتجــاوز فــي أجــل إتمــام ملفــاتهمإلــى  الوثــائق المطلوبــة

 بلديــة صــفاقسبمكتــب ضــبط  مباشــرة أو بإيــداعها عالســري الظــروف وذلــك عــن طريــق البريــد
 .حتى ال تقصى عروضهم

ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي :  13الفصــل 
 :الصفقة

مقابــل وصــل  ،بطلــب كتــابيّ  هيســحب فــي طلــب عــروض أن هقــّدم ترّشــحي الــذ ييمكــن للمحــام
أجــل  بــالبلوغ فــيمــع اإلعــالم  طريــق البريــد أو عــن بلديــة صــفاقسيقــّدم مباشــرة إلــى  ،تســليم

مــن قبــل عليــه العــروض المعلــن  لقبــول( يومــا مــن تــاريخ آخــر أجــل 15عشــرة ) أقصــاه خمســة
 .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلكبلدية صفاقس 

 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء
األجل المذكورإال بمطلب معلل يقّدمه  انقضاءه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد غير أنّ 

بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7على معنى الفصل السابع )المترّشح للجنة المختّصة 
 الموافقة عليه.
أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 

المشاركة في الصفقات التي يحرم من  ،عملية الفتح إتمامنة وبعد دون إجازة من اللج
من تاريخ تراجعه  ، حسب الحالة،( تحتسب02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمهاكلّ 

عدم الرّد تاريخ أو من في الفقرة األولى من هذا الفصل الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك 
أيام  (10)عشرة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت  النهائي من طرفه على إعالمه بقبوله

 عمل.
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 العروض تقييم:14 الفصل
مـــن هـــذا الكـــّراس،  12بعـــد فـــتح العـــروض مـــن قبـــل الّلجنـــة الخاّصـــة المشـــار إليهـــا بالفصـــل 

المدرجــة  حــدى المنهجّيــاتالعــروض المقبولــة وترتيبهــا وفقــا إل تقيــيم هــذه اللجنــة كــذلكتتــوّلى 
 .كراسمن هذا ال 14 الفصلب

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد : 51الفصل
 : منهجّية تقييم العروض: 51.1

العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنّية للمحامين باالعتمـاد،  تقييميتّم 
 حصريا، على المقاييس التاليــة:

 

العدد األقصى  معايير الفرز العدد
 المسند

 نقطة 50 لمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامينالمراجع  العامة  ل 1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
حجــــم المهــــام الموكولــــة للمحــــامي أو شــــركة المحامــــاة مــــن قبــــل الهياكــــل  3

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجوبا :
 .الفني للتقييمثائق المعتمدة العروض التي لم تتضّمن إحدى الو  -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض  -
 من هذا الكراس. 11فترة اإلمهال والمحّددة في الفصل 

 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -
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تقديم أكثر من عرض واحد في نفس العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها  -
 الصفقة.

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض 
لسنة  764ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

ف المحامين بنيابة  يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكلي 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية 
 ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية

يقا لمقتضيات أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطب  للمحامين
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 

 : إسناد األعداد: 52.1
أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين خـالل  المراجع العامة للمحامي   -أ

 نقطة(: 50 الخمسة سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة  ت التياإلناباتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

إلى تاريخ تقديم  2015خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
 العروض.

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب  
 الجدول.ب إليه  األقصى المشار مراجع أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي

العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من  احتسابوبهدف 
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها 

 .اجعبشكل يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمر 
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عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما دين 
إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما دين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما دين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80و 71ما دين 
إنابة خالل 

سة سنوات الخم
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العــــــــــدد 
المســــند 
ـــــوا   بعن
المراجـــع 
 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
الخصوصـّية  تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانات المتعّلقـة بالتجربـة

المعنــي إلــى تأييــد عرضــه  أولــى، المترّشــح(، ال يــدعى، فــي مرحلــة 6والعاّمــة )الملحــق عــدد 
 بها.بالمؤّيدات المصّرح 

تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. 
إنجاز العمل موضوع  وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت

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

مدعو إلـى جمعهـا وتخزينهـا حسـب السـنوات وحسـب طبيعتهـا بطريقـة تحفـ   ويكون المحامي
ـــة أو كـــذلك فـــي  حمايـــة المعطيـــات الشخصـــّية والّســـر المهنـــي فـــي أقـــراص ممغنطـــة أو ليزرّي

طبــق مواصــفات تــتالءم مــع  الســتغاللهاتراعــى فيهــا الّضــمانات الفنّيــة  وســائل حفــ  إلكترونّيــة
طبــــق بلديــــة صــــفاقس مــــن الّتجهيــــزات المســــتعملة فــــي المجــــال وذلــــك لتقــــديمها عنــــد الطلــــب 

 المواصفات الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.
ــة  ــةمــن الناحيــة ال وترتيــب العــروض التقيــيمويجــب اإلشــارة للمترّشــحين أّن عملّي تــتّم علــى  فنّي

 الّنحو الّتالي:
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 وترتيـب العـروض علـى أسـاس المعطيـات المبّينـة فـي  تقيـيم تقيـيملجنـة الفـتح والتوّلى ت
ـــل المترّشـــحين ـــة الممضـــاة مـــن قب وبقيـــة المالحـــق  الّتصـــاريح علـــى الّشـــرف والّســـيرة الّذاتّي

 .الشروط المعلنة بكّراسوطبقا للمعايير والمقاييس المنصوص عليها بملف طلب العروض
  مـــن هـــذه األعمــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة المختّصـــة  االنتهـــاءيقــوم الهيكـــل بعـــد

ـــب  ـــا للطل ـــا  العمـــومي إلجـــراءللمراقبـــة والمتابعـــة بالهيئـــة العلي ـــة الاّلزمـــة عليهـــا طبق المراقب
. 2014مــارس  13المــؤرخ فــي  2014لســنة  1039مــن األمــر عــدد  10ألحكــام الفصــل 

الّلجنــة المــذكورة طلــب المؤّيــدات المضــمنة بالتصــاريح أو مؤيــدات  أعمــال اقتضــتوإذا مــا 
الطلـب  فـإّن هـذاإضافية حول ما تـم التصـريح بـه بخصـوص المـؤهالت العلميـة والمهنيـة، 

 بلدية صفاقس . يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل

 

 نقطة(: 20 المؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب 

إلـى  وباالسـتنادلعدد األمثل من المتـدخلين للقيـام باإلنابـة يهدف هذا المقياس إلى تحديد ا
الخبرة المتمّيزة في الميدان المطلوب مـن قبـل الهيكـل العمـومي مـن ناحيـة وإلـى المـؤهالت 

 التصنيف التالي:  وذلك حسبالعلمية للمترشح من ناحية أخرى، 
 لدى التعقيب. المحامون المباشرون  -

 اف.االستئنالمحامون المباشرون لدى  -

 المحاماة.شركة أعضاء  -

 

إضـــافة إلـــى الشـــهادات العلمّيـــة التـــي تحّصـــل عليهـــا المحـــامي تســـند األعـــداد بحســـب وعـــدد 
 الدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعليــــا أو تــــابع بنجــــاح دورة تكوينيــــة  05تســــند بصــــفة آليــــة  -
تنظمهــا  التــيالمهنيــة إلســتكمال الخبــرة ت التكــوين المستمرّ متخّصصــة فــي إطــار دورا

ويبلــــغ ســــقف النقــــاط بهــــذا  الهيئــــة الوطنيــــة بالتنســــيق مــــع المعهــــد االعلــــى للمحــــامين
 .(10) عشرةالعنوان 
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( لكــّل مشــاركة ناجحــة فــي دورة تكوينّيــة قــام بهــا محــامي فــي 01تســند نقطــة واحــدة ) -
 عشــــرةيبلــــغ ســــقف النقــــاط بهــــذا العنــــوان إطــــار أنشــــطة الهياكــــل الدولّيــــة للمحــــامين و 

(10)1. 
 

إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل مـن 
 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكـل  -ج
 نقطة( 30 العمومّية وعددها 

 
 
 
 

                                                 

1
عندما يتعلّق األمر بتكليف  محفامي بقضفايا ففي ال فارج مفن قبفل الهياكفل العموميّفة، يؤفف ، باإلضفافة إلفى ذلفك، بعفين 

للمحامين مدى إلمفام ي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة قام بها محام االعتبار ضمن ه ا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

المحففامي المترّشففح بلغففة المحكمففة المنشففورة أمامهففا القضففيّة أو اللغففة المتفّففق عليهففا فففي العقففد أو عنففد االقتضففاء اللغففة 

اماة في شفبكة اإلنجليزية. ويمكن، ك لك، األف  بعين االعتبار إضافة إلى ه ه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المح

 مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.
 

يهــدف هــذا المعيــار إلــى إعطــاء أكثــر فــرص للمترّشــحين المتفــّرغين. لــذلك بقــدر مــا يكــون 
غــا للمهّمــة بقــدر مــا يرتفــع العــدد المســند إليــه بهــذا العنــوان والعكــس المحــامي المترشــح متفرّ 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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االبتـدائي هيكـل عمـومي فـي الطـور  جارية، لفائـدةعن كّل قضّية  صف نقطةنيتّم حذف   -
 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  في
االســتئناف يــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي فــي طــور  -
 نقاط. 10يتجاوز  أالى عل طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في في
ــة أو  يــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي أو - ذات معنوّي

علـى  طلـب العـروضفي تـاريخ تقـديم الترّشـح للمشـاركة فـي  لدىمحكمة التعقيب خاصةمادّية 
 نقاط. 10يتجاوز  أال

 :شركة محاماةأو  المحامي تعيين: 61الفصل
 

 اختيـــارتقريــرا مفّصـــال حــول معــايير  بلديـــة صــفاقس لــدى  تقيـــيم المحدثــةوالالفــتح  تعــّد لجنــة 
كيفّية ترتيب المترّشحين وأسـباب فيه على ضوء ذلك توّضح التقييم المترّشحين ونتائج أعمال 

 .حصل ذلكإقصاء بعض العروض إن 
ـــا رئـــيس بلديـــة صـــفاقس  وّجـــهيو  ـــة إلـــى الل هـــذا التقريـــروجوب ة لمتابعـــة والمراقبـــالمختّصـــة لجن

لســنة  764مــن األمــر عــدد  7طبقــا ألحكــام الفصــل بالهيئــة العليــا للطلــب العمــومي المحدثــة 
مــن  8إلجـراء مراقبتهــا عليهـا طبقـا لمقتضــيات الفصـل 2014 جــانفي 24والمـؤّرخ فـي  2014

 .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها األمر السالف الذكر
ذكورة قرارهــا إلــى الهيكــل العمــومي المعنــي توّجــه اللجنــة المــ األعمــال،مــن هــذه  االنتهــاءوبعــد 
 .لتنفيذه
 : والّشروع في المهّمة العقدإمضاء: 71الفصل 

فـي العنـوان  بلديـة صـفاقس مـن قبـل  ااختيارهـ ي تـمّ الت أو شركة المحاماة المحاميإعالم  يتمّ 
طبــــق النمــــوذج  المحــــرر باللغــــة العربيــــة عقــــدالد. ويجــــب عليــــه إمضــــاء ن بوثيقــــة التعّهــــالمبــــيّ 

حسـب وذلك وضرورة توضيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضافة دنود يمكنو . المصاحب لهذا
 . مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي

 يتولىل المحامي أو شركة المحاماة، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و 
 .بذلك ذناإلاتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم 
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يحرم إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
( تحتسب 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ من 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت تاريخ من 
 ( أيام عمل.10)شرة ع
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

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

 العرض
عضاء سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
المحامي )المنفرد( ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( : 8ملحق عدد 

 
 التزامالمحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ا
 
و ا

 
لهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و المحامين المباشرين     )في حالة  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
المباشرا

و مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمينللا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و المحامين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
 
ا

و المباشرين )في حالة مجمع( 
 
طار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمحامينالمنتمين لا اة في ا 

على لل
 
نشطة المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 
طار ا و في ا 

 
محامين ا

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم : 12ملحق عدد  جدول التعهداتفي القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و مجمع المحامين المباشرين  لمحامية المبرم بين اعقد النياب: 13ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
لشركة المهنّية اا

 .اة ، والهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

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

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

................. ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
.......... 

 (......................ذكرالعنوان بالكامل)المعّين محل مخابرته بـ -
 ..................بصفتي : ................. -

بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 العمومي( : الهيكلالمحامي )يحدده 

 .ملف طلب العروض(1)
 .مّثل وثيقةااللتزامتي توثيقة التعهد ال(2) 

 عقد النيابة.(3) 

 .الخدمات المزمع انجازهاطبيعة وشروط يرت علىمسؤوليتدّ وبعد أن ق 
 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

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

 ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .طبق التراتيب القانونّية في الميدان

الهيكل )يحددها  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها ارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمالتق تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به ........... تاريخ من العمومي( ...

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي تسعون  ةالتعهد مداإلبقاء على شروط هذا  (5

 العروض.
قانوني. حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6
قانونية المترتبة عن ال آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 .ذلك

                                                 

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون 1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.إدراج البيانات المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبةالمبالغ العمومي  الهيكليدفع 
أو  ذكر الهوّيةالبنكية.......................... ) عدد:............................ تحت  البريد:
 (البريدية
 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

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

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 .............................................................:..المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
 ......تاريخ الترسيم في المحاماة:..............................................................

 ....:.............................................................................. عنوان المقرّ 

 : وفقا لإلجراءات القانونيّة موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وانعن
 ...... ........................................:..............................................لهاتفا

 ..............................:اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان
 :...................ف الجبائيالمعرّ رقم 
 ...............................خطة(......االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
 

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

 (المشاركوختم إمضاء)                                                 
 
 

 ة به. تقديم الوثيقة الخاّص عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ  في :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ......................... .................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 .........................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسنادعطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 

 
 لدى  الهيكل العمومي( تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 صاحب طلب العروض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ...... ...................................................................................................................لمحامينلممثّل الشركة المهنيّة 

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

 ..................................................................................................لمعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( ا

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 بلدية صف اقس ()إطارات  وأ أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 لعمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.أو مضت عن إنقطاعي عن ا 

 

، فترفق نسخخة 1998لسنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

من مكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكخل يوّضخب بدقّخة تخاريخ ألخك أو اإلدالء بعالمخة 

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد 
 
 

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

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................................................................................................................ .........للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

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

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

 مشارك"المسّمى فيما يلي "ال

أصّرح على شرفي أنّي وكافّخة أعضخاء الفريخق المتخدّخل مخن المحخامين المقتخرحين ال نوجخد 

 .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعفي إحدى حاالت 

الفصخل بخالفقرة األخيخرة مخن  كما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحخاالت المنصخوص عليهخا

 .العروضطلب  كراس شروطالثاني من 

 

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

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

 ........................................................................ .................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ..............................................................بتاريخ.........................................الهيئة الوطنيّة تحت عدد المسّجل ب

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هأا 
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ألك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 ا منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبه

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة تجّمع(سميـة في إقائمة 

 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو 

 
 

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها خ الترسيم بالهيئةتاري

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ملحق
 

 د( أو المحامين المباشرين  في صورة تجّمع( المحامي  المنفر  التزام
 دلدية صفاقس أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة دنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

أقّر ........………………………………………………………….....................................)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

كما أقّر  (بإنجاز المهّمة.)ألتزمالفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي أكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهأا العرض: كافّةبصحة 

 
 سم واللقب اال

 
 الترسيم

 
 محل المخابرة

 

إمضاء المحامي 

معرف به
1

 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 المشاركوختم  )إمضاء

                                                 
كما يجب التعري  باإلمضاء لكل .صة لكّل واحد منهملى كّل المتدفلين المعنيين اإلمضاء في ال انة الم صّ يتعيّن ع1

 محامي مشارك على أن يكون تاريخ التعري  باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق

المباشرأو المحامين المباشرين      لتجراة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
ل الخمس خال  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو  في حالة مجمع( 

 خيرةسنوات األ
 جانفي.....إلى تاريخ فتح العروض( 1 من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 
 سنة .................المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشر أو ا

    

    
    
    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 سنة .................و المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشر أا
    
    
    
    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات .........................
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 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

تاريخ بداية وانتهاء 
 المهّمة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 

موضوع 
 اإلنابة
 

  الشخص أوالهيكل العمومي 
 الخاص

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 ايا المقترح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقض. 
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 10عـدد  ملحق                           
أو المحامين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينأو المباشرين  في حالة مجمع( 
ظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع إطار دورات التكوين المستمر التي تن

 المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 ع ر المحور السنة

 الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينو شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل  الدوراتالتكوينية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .يةيقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعن
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 11عدد  ملحق                                    

 سي   رة ذاتي   ة
 

 .............................................................................................................................................واللقب:  اإلسم* 
 ..............................................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: 

 ..............................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية : *
 ..............................................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف: *

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

 .....................................................................:القانونّيةات وفقا لإلجرء إن وجد عنوان موقع الواب*

 
 : ل عليها المترشحالمتحصّ  الشـهــائد العلميــة

 

 مي ةالشهـادة العل الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  
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 : ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة
 

 
النتائج المحقّقة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 بنيابتهاشركة المحاماة 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  
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أو الماّدة  ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملّخص 
 المطلوبة(

 
 

النتائج المحقّقة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 از هذه األعمال تاريخ إنج

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 قة بالمهّمة المترّشح إليها:نشاطه في العالالمعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 



35 

 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 ............................في............................. حرّر ب                                                                                                   

 )إمضاء وختم المشارك(                                     
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 12عدد  ملحق
 

لجارية والتي ال تزال في القضايا موضوع اإلنابات ا جدول التعهدات
واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعديليّ 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

اإلنابات  النتهاء
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 ناباتاإل

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        
        

        

        

        

        
        

 
 
 

 
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر ب 

 
 
 



37 

 

 13عدد  ملحق
 
المباشر أو  لمحاميعقد النيابة المبرم دين ا

لشركة المهنّية اأو مجمع المحامين المباشرين 
 1اة ، والهيكل عمــوميللمحام

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 ............................األستاأ .............................................................. 
 أو 
 ...................................................موضوع اتفاقية الشراكة( جّمع المحامينم)

 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

في  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو( ية صفاقس  بلدطبق هأه االتفاقية في نيابة )
واإلدارية والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(حقه

 .س أو كألك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ 
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاتخضع هأه الصفقة للتشريعو

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام 

والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا القرار المشترك الصادر عن وزير العدل 
 االستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّة معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية

 .والتعقيب
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي  (05) خمسةكحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجميع 

أو المادة أو نظرا لطبيعة  بلسبتعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو ا
 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضيةواحدةالقضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها 

 

ان المحامي قد بأل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية  اإأا ما تبين لهلبلدية صفاقس يمكن 
منحة تكميلية تقّدر من قبله  سند لهتبالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن 

وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة 

                                                 
 يمكن إضافة فصول أفرى وذلك حسب متطّلبات المل  أو اإلنابات وفصوصيّاتها.1
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والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هأه المنحة ضمن السقف 
 المحّدد للمحامي.

 
 

  :  بلدية صفاقس: اإللتـزامات الموضوعة على كاهل   4الفصل 

بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهأا  تلتزم بلدية صفاقس  -أ

الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي 

رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما 

بلدية الملف وطلبات )يضّمن الملف وجوبا بمأكرة توضيحية تلخص معطيات 

 صفاقس (

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

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

بلدية عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة  -ت

 صفاقس 

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي  لبلدية صفاقس يمكن ال  -ث

عدد من األمر  15أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764

لعمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية المحامين بنيابة الهياكل ا
 .والتعديلية والتحكيمية

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
( يكون الخالص بلدية صفاقس حددها تيتّم خالص صاحب المهمة حسب الصيغ التالية )

 عن طريق:

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

 صك، حوالة ...(  :صفاقس  بلديةحددها تأشكال أخرى ) □

 يتولى الخالص:

 المحاسب العمومي المكلف بالدفع.  
 لبلدية صفاقس (اإلدارة الماليّة ) 

( 30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

لدية لبيوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيأية )
 . صفاقس ( 

طور التعقيب وتلك المنشورة  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيأ  البلدية وتحمل على 
اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق  والمحكمةلدى المحكمة العقارية 

 .والمؤيدات(
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بإدارة الملكية عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم أجرة  البلديةعلى وتحمل 

 العقارية.

صفاقس مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة بلدية صفاقس تحّمل تكما  

لهأا  أو أعضاء شركة المحاماةالكبرى عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

و ألعضاء في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أكلم  30الغرض 

 شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

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

 التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الأهاب والرجوع.

رية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقدي

موضوع إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وألك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة 

 باألتعاب.

إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل 
ألعمال مسلّمة من المعنيين القائمين مثبتة لهأه ا تالعمومي خالصها على أساس فالتورا

 باألعمال موضوع االسترجاع وألك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

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

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:

ن مصالب الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو بأل العناية الالزمة للدفاع ع -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم الهيكل  -

أو اإلعالن عنها من العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

 .عّهدةالجهة المت

أو  البلديةحضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 .بها بلدية صفاقسبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهأا الغرض،
ي ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو بلدية صفاقستولى ت 

 جتماعات وألك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.لحضور هأه اال
مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها  ين البلديةتمك -

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من ئها فيها. وفي صورة عدم إبدا

وإأن للمحامي  تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ألك موافقة ضمنية منه على محتواها

 بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
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من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم  بلدية صفاقستمكين  -

وألك وجوبا قبل مسؤوليته المدنيّة انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 خالص االتعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

وتنتهي في   2020تاريخ التعاقد خالل سنة مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من تضبط 
 . 2022أجل ثالث سنوات التي تحل في سنة 

وفي صورة وجود قضايا جارية في هأا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة 
بالهيئة العليا للطلب مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة 

العموميفيتولى مواصلة هأه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وألك إلى حين انتهاء 
 ( من نّص الحكم الصادر فيها.بلدية صفاقس طورها الجاري، دون سواه، وتمكين )

 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الأي 
العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في 

( بألك كتابيا وتغيير المحامي )ن( بلدية صفاقساألثناء، فيجب على المحامي إعالم )
ة والمهنيّة ونفس التجربة من المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهالت العملي

حيث عدد السنوات على أن يحظى ألك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا على هأا 
التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة 

 للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
ي صورة تعأّر توفير مترشب جديد يستجيب لمقتضيات كراس وفي خالف ألك، وف

أوفي صورة عدم موافقة الهيكل البلدية الشروط الأي تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع 
المعني على المترّشب المقترح، فله حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض 

( يوما 15في أقصاه خمس عشرة )للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيأ وإمهاله بأجل إضا

 إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
، تفسخ هأه االتفاقية، آليا في الحاالت 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 التالية:،

 لفصل السابع أعاله.انتهاء مّدة التكليف المشار إليها با -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة وفاة -

 الهيكلهأه الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته 

هأا  التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  قلّ د ال يفي أجل محدّ 

إجراء آخر أو تكليف من يتولى  دون أيّ  العقدفسخ  لبلدية صفاقس ( )يمكن  ،األجل

 .حسب اإلجراء الأي يراه مالئماه إنجاز
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في التقاضي أو ثبت  هاوإهدار حقبالتزامه  العقد إخالل صاحبالبلدية لدى إأا ثبت  -

 باشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير فيم هقيام

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا

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

 

 :10الفصل 
العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية  تغيير صاحب بلدية صفاقس في صورة قرار 

ثابتة لألك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هأه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة 
من  40التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هأه االتفاقية وألك عمال بأحكام الفصل 

لّق بتنظيم مهنة والمتع 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 

 المحاماة.
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هأه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. 

من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) بلدية صفاقس تولى تولهأا الغرض 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

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

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة 
 اها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.اإلجراءات القانونية التي ير

 

  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
 :طرفي العقد  ئه من قبلإمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هأيال 

 رئيس بلدية صفاقس والفائز بالتعاقد معها .

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
ن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المأكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين عيّ 

تغيير ألك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كألك 
 فيأ.نطريق إعالم بواسطة عدل الت نع
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي      قس رئيس بلدية صفا  
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 أو                                                                              
 تجمع المحامين                                                                        

 أو                      
 شركة المحــامـــاة              


