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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

المرّسمين بجدول ، من بين محاٍم مباشر 30عدد رطلب العروض في اختيا موضوع يتمّثل
 جميع اإلجراءاتالقيام بو  لنيابة بلدية دار شعبان الفهري  ولدى االستئناف المحامين لدى التعقيب

 تفتضيهلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما ا والدفاع عنه افي حقه القانونّية
 .الجاري بها العمل التشريعيةام ـاألحك

 :وينقسم طلب العروض كاآلتي
 المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب  يهمّ  ـــدد30قسط عـ

 .العروض
 والذين تجاوزت مدة ترسيمهم  ستئنا المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اال يهمّ  ـــدد30قسط عــ

 .في تاريخ صدور طلب العروض سنوات خمس
 

 والذين لم تتجاوز مدة  ستئنا المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اال يهمّ  ـــدد30قسط عــ
 .في تاريخ صدور طلب العروض سنواتترسيمهم خمس 

 .بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين عقد النيابةويبّين 
 شروط المشاركة : 0الفصل 
والذين  ستئنا المرسمين بجدول المحامين لدى االللمحامين  المشاركة في طلب العروض يمكن

والذين لهم محل مخابرة رسمية  ،في تاريخ صدور طلب العروض سنوات خمستجاوزت مدة ترسيمهم 
 .بوالية نابل فقط دون غيرها

عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي  ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعرضوا لاليقا 
من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم الغاؤه 
 .سنوات التي سبقت التاريخ االقصى لقبول العروض

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها 
بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة الجاري  بالتشريع والتراتيب

   أو المداولة أعضاء هياكل الّتسيير أو بأحد البلديةبالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس 
او اي مانع اخر  قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها أو تلك التي يكون فيها المحامي

 .المحاماة من مرسوم 22على معنى الفصل 
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 المشاركة كيفية:  0الفصل 
 . منفردا المباشر المشاركة في طلب العروضلمحامي يجب على ا

 إلى حصص طلب العروض توزيع:  2الفصل  
 : أقساط  3يتكّون طلب العروض من 

  موجه إلى المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور ـــدد 10عـقسط
 .طلب العروض

  والذين تجاوزت  ستئنا موجه إلى المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االـــدد 10عــقسط
 .في تاريخ صدور طلب العروض سنوات خمسمدة ترسيمهم 

 

  والذين لم تتجاوز  ستئنا موجه إلى المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االـــدد 13عــقسط
 .في تاريخ صدور طلب العروض سنواتمدة ترسيمهم خمس 

 :سحب ملف طلب العروض:  2الفصل 
 الخاص بالصفقات العمومية الوابيتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع 

(www.marchespublics.gov.tn)  بعد أن يتم تعمير االستمارة االلكترونية الموجودة
كما يمكن سحب كراس الشروط من موقع الهيئة الوطنية . للغرض على الموقع المذكور

 دار شعبان الفهري بلدية واب  عأو موق( https://avocat.org.tn) للمحامين
(www.commune-dar-chaabane-elfehri.gov.tn)  . ،سحب توباإلضافة إلى ذلك

دار شعبان  1111شارع الحبيب بورقيبة ) دار شعبان الفهري بلدية كراس الشروط مباشرة من 
 .  بدون مقابل( الفهري 
 ضصلوحية العرو : 0الفصل 

( يوما 121)يوما  مائة وعشرون يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 
 .ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

 :التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:7الفصل 
أيام من تاريخ نشر ( 11)عشرة يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . اإلعالن عن طلب العروض
عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات  ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض،

المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس 

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
http://www./
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التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض  أيام قبل( 10)خمسة الشروط في أجل ال يتجاوز 
اإللكترونية لسحب كّراس الشروط  وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي المبّين في االستمارة

 28مؤّرخ في ال 2114لسنة  464عدد من األمر  4المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2114جانفي 

 .كيميةالمحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتح
المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط  ، عند االقتضاء،البلدية وّجهت

تقديم لآخر أجل قبل ( 11)قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة 
 .على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية العروض
 : المالية اتالضمان:8الفصل 

يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلقة بتنظيم 
 .الصفقات العمومية

 :الطعن في كراس الشروط  :9الفصل 
لألحكام الواردة يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 

 من نفس األمر 14اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2114لسنة  464باألمر عدد 
ت ومدعما بالمؤيدات االخالالبتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه 

عن طلب العروض ويخفض  اإلعالنمن تاريخ  أيام( 11)في أجل أقصاه عشرة  الالزمة
 ةعشر ببول العروض التي يحدد فيها أجل ق الحاالتفي  أيام( 0)إلى خمسة  األجلهذا 
 .أيام( 11)
 بلدية دار شعبان الفهري نسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توّص  اللجنةتحيل  

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا
حتى  اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 .البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها
من  أيام عمل (11)قرارها في أجل أقصاه عشرة  لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامينتتخذ 

المطلوبة وفي غياب ذلك  واإليضاحاتمرفقة بجميع الوثائق  البلديةتاريخ توصلها بإجابة 
 .اإلجراءاتيرفع قرار تعليق 
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 طريقة تقديم العروض:  10لفصل ا
 .يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

من هذا الكـّراس  (22)والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل  ُيضمَّن العرض الفني
ال يفـتح : "يكتـب عليـه ابـارة في ظرفين منفصلين ومختومين يـدرجان فـي ظـر  ثالـر خـارجي

متعلـق بتكليـف ( 2120-2124-2122)الثالثـة لسـنوات للمـرة  16/2121طلب عـروض عـدد
المحـــامين المرســـمين  : 12القســـط عـــدد ) محـــامين إلنابـــة بلديـــة دار شـــعبان الفهـــري  12عـــدد 

فــي تــاريخ صــدور  ســنوات 0والــذين تجــاوزت مــدة ترســيمهم  ســتئنا بجــدول المحــامين لــدى اال
 .("طلب العروض
مؤيــدات عــن طريــق الوالوثـائق اإلدارّيــة وجميــع ة الفنيــالمحتويــة علــى العــروض  توّجـه الظــرو 

البريـــد مضـــمون الوصـــول أو عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو تســـّلم مباشـــرة إلـــى مكتـــب الضـــبط 
 . مقابل وصل إيداع دار شعبان الفهري بلدية المركزي التابع لـ

ثانيــة تســّجل تســّجل الظــرو  عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم وفــي مرحلــة 
ي الدفتر الخاص بقبول العـروض حسـب تـاريخ وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى موعـد ف

 .فتحها
 : يقصى آلّيا

 .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
 .كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد* 

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

 . بكراس الشروط

 :الوثائق المكّونة للعرض: 11 الفصل
 : التاليةثائق الو يجب أن يحتوي الظر  المتضّمن للعرض 
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 اإلداري ةلوثائقّا
مع  من كراس الشروط وختم وإمضاء المشارك على كّل صفحة 0إلى  1المالحق من  تعمير

 .بيان التاريخ
 

 الوثائقّالفنيةّالمعتمدةّفيّتقييمّالعروض

المضمنين بكراس الشروط وإمضاؤها وختمها في آخر الوثيقة  11إلى  6المالحق من  تعمير
 .مع بيان التاريخ وتقديم المؤيدات المطلوبة عند االقتضاء

 
 

     المباشر من جهة، وبلدية لمحاميوختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين اامضاء 
 .من جهة ثانية مع بيان التاريخ دار شعبان الفهري 

 
 

أّنه  قصاء العرض غيرالعند فتح العروض موجبا  1عدم تقديم الملحق رقم يمثل  :مالحظة
 المعنيين باستكمال (ين)دارّية أن تطالب العارض االيمكن للجنة بالنسبة لبقّية الوثائق 

جال اآلوتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في . وثائقهم في أجل معّين
 .المضبوطة

 :فتح الظروف: 12الفصل 
لعروض يتم تعيينها لجنة خاصة بفتح وتقييم ا بلدية دار شعبان الفهري تحدث لدى 

 .قبل اإلعالن عن طلب العروضبمقرر من رئيسة البلدية 
المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة  التاريخ والمكانتعقد جلسة فتح العروض في و 

 .لفتح الظرو  الخارجية والظرو  المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية
 .وتكون جلسة فتح الظرو  علنية

 رين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسـبابضال يسمح للحا .



4 

 

ل لهم طلب تمك  . ليهاع أو إدخال أّي إضافات ينهم من تعديل عروضهمكما ال يخوَّ
 ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض. 

ـــة الفـــتح طبقـــا للتسلســـل الزمنـــي لتـــاريخ قبـــول العـــروض - وذلـــك بفـــتح  يـــتّم الشـــروع فـــي عملّي
 .المطلوبةالظر  الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية 

ــــائق  - ــــي واالقتصــــار علــــى التصــــريح بوجــــود الوث فــــتح الظــــر  المحتــــوي علــــى العــــرض الفّن
 .المطلوبة دون تعدادها

 :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:  13الفصل 
 يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل

أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلو  فـي  دار شـعبان الفهـري ة تسليم، يقّدم مباشرة إلى بلديـ
بلديـة من تاريخ آخـر أجـل لقبـول العـروض المعلـن عليـه مـن قبـل  أيام( 11)أجل أقصاه عشرة 
 .دار شعبان الفهري 

 .وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 

بهد   2114لسنة  464من األمر  14المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 
المشاركة في وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من وفي صورة تراجع المحامي . الموافقة عليه

تحتسب، حسب ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  ظمها كلّ طلبات العروض التي تن
الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل 

الذي بقي دون  البلديةعدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل تاريخ أو من 
 .أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه (11)رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

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

 :وجوبا اللجنة تقصى
العروض التي لم تتضمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهد   -

 .اعتمادها للتقييم الفني
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 .عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورةكل  -
العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس  -

 .الصفقة
صة بفتح الظرو  وتقييمها أن تدعو كتابيا المشاركين اقتضاء، للجنة الخاليمكن، عند ا

 الطلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل  الذين لم يقدموا المؤيدات المطلوبة في ملف
         م عمل من تاريخ جلسة فتح الظرو  وذلك عن طريق البريد السريعياا 14يتجاوز 
تقصى عروضهم بشرط ال بطلب العروض حتى  البلديةمباشرة بمكتب ضبط  بإيداعهاأو 

  .تواهايؤدي ذلك إلى تغيير في مح الاحترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأ

 :كتروني بالعنوان التالياللطريق البريد اكما يمكن أن ترسل الوثائق عن 

"communedcf@commune-dar-chaabane-elfehri.gov.tn "  على ان تودع
ويعتمد في هذه الحالة . ، بمكتب الضبط او ارسالها عن طريق البريد السريعحقاال صول،ألا

 .كترونياللرسال ااالتاريخ 

ال يــتّم إال  اســتبعادهم وبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبّيــة، فــإنّ 
 21مـؤّرخ فـي  2114لسـنة  464من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثـة بمقتضـى األمـر عـدد 

يتعلــق بضــبط شــروط وإجــراءات تكليــف المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى  2114 جــانفي
بعـــد التثّبـــت بدّقـــة فـــي وضـــعّياتهم المهنيـــة بالتنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة للمحـــامين  المحـــاكم ،

 .2114جانفي   21مؤّرخ في  2114لسنة  464من األمر عدد  10تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 :التالية للمنهجية العروض وترتيبها حصريا وفقا تتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييمو 
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 :محام ذو تكوين عامبإختيار  المتعّلقة روضمنهجّية تقييم الع: 1.14
  :رّية التالية صتعتمد المعايير الح -أ 

 

 :إسناد األعداد:  -ب
 (:نقطة 06)ستئناف االالتجربة العامة للمحامي بقسم   -

 .ستئنا االبعنوان كل سنة ترسيم بقسم  نقطة 11تسند           

تبّين تاريخ  شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئةقّدم المترشح يإلثبات التجرية العاّمة،          
 ستئنا االفي قسم  ترسيمه

 

  (:نقطة 06)والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلمّية للمحامي  - 
 

 

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات 
 :التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 61 ستئنا االالتجربة  العامة  للمحامي المرّسمين بقسم  1
 نقطة 21 الستكمال الخبرة العلمّية للمحامي و التكوينالمؤهالت  2
خــالل الــثالث تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل العمومّيــة لــدى المحــاكم  2

 (2121ديسمبر  21الى  2119جانفي  11من )سنوات األخيرة 
 نقطة 11

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 الشهادة العلمّية
شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو 

 شهادة الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 06 5 العدد المسند
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دورة تكوينيـة متخّصصـة نقـاط لكـّل محـام شـارك فعليـا أو تـابع بنجـا   10تسند بصفة آليـة  -
في إطـار دورات التكـوين المسـتمّر إلسـتكمال الخبـرة المهنّيـة التـي تنظمهـا الهيئـة الوطنيـة 

 (.11)ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة  بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين

لكــّل مشــاركة ناجحــة فــي دورة تكوينّيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار ( 11)تســند نقطــة واحــدة  -
 .1(10)أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط 

 

نســـخة إلثبـــات الشـــهائد العلمّيـــة والمشـــاركة فـــي هـــذه الـــدورات، يقـــّدم المحـــامي المترشـــح 
 .ادة المشاركة في الدورة المعنيةمطابقة لألصل من شهادة العلمّية وكذلك شه

المحـاكم خـالل الـثال   تجربة المحامي في نيابـة الهياكـل العمومّيـة لـدى -
 (نقاط 06) (9190ديسمبر  10الى  9102جانفي  10من ) سنوات األخيرة

نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خـالل الـثالث  10 تسند بصفة آلية -
ويبلــغ ســقف النقــاط بهــذا  (2121ديســمبر  21الــى  2119جــانفي  11مــن )ســنوات األخيــرة 
 (.11)العنوان عشرة 

نسخا مـن عقـود اإلنابـات أو االتفاتيـات المبرمـة إلثبات هذه اإلنابات يقّدم المحـامي 
مع الهيكل العمومي أو شهادة حسـن إنهـاء مهّمـة تكليـض ممضـاة مـن قبـل الهيكـل 

 .العمومي
 

 نقطة 266من  06متحّصلة على العدد الفني األدنى ال تقبل إال العروض ال
 

 :والتقييم تحسير أعمال لجنة الف: 0.22
 :تتّم عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية على الّنحو الّتالي

                                                 
العمومّيــة، يؤخــذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، بعــين عنـدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مـن قبــل الهياكــل  1

للمحـامين مـدى إلمـام قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّية  االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية
ـــد أو عنـــد االقتضـــاء الل ـــق عليهـــا فـــي العق غـــة المحـــامي المترّشـــح بلغـــة المحكمـــة المنشـــورة أمامهـــا القضـــّية أو اللغـــة المتّف

ــة . اإلنجليزيــة ــة دولّي ويمكــن، كــذلك، األخــذ بعــين االعتبــار إضــافة إلــى هــذه المقــاييس، انضــواء المحــامي فــي شــبكة مهنّي
 .لمكاتب محاماة من عدمه
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 لجنة الفتح والتقييم تقييم العروض وترتيبها على أساس المعطيات  تتوّلى
الممضاة والمبّينة بعرضه وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب 
العروض المدعومة بالمؤيدات وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس 

 .الشروط
 

 اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضي من قبل كاّفة أعضاءها  تضّمن
 .بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته

 نسخة )بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم العروض  البلديةتولى ت
إضافة إلى أصول العروض ويكون مصحوبا ( نسخ رقمية 7أصلّية ورقّية و

إلى الّلجنة  ة البلديةلب العروض ممضاة من قبل رئيسبمذّكرة تقديمية لط
 91المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي في أجل أقصاه 

 . يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها

مكن بالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني التالي يو  
haicop@pm.gov.tn  

 :تعيين المحامي: 22 الفصل
تجري اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام 

مراقبتهــا علــى  2114جــانفي  28والمــؤّرخ فــي  2114لســنة  464مــن األمــر عــدد  4الفصــل 
 نم كــدتتّأو .شفافيتهاو قيتهااصــدمو وترتيــب العــروض لمنافسةا لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرش
 البلديـــة قبـــل نم المعتمـــدة التقيـــيم ايـــيسمقمطابقـــة  نم بـــتتتّثو .طهااااولشـــر  لةبـــولمقا لصبغةا

 . وتعيد النظر فيها، عند االقتضاء وطرلشا اسرّك تلمقتضيا
بلديــة إلــى ( يــن)اللجنــة المــذكورة قــرار تعيــين المحــامي  وبعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال، توّجــه

 .لتنفيذهدار شعبان الفهري 
 :دنشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العق: 20الفصل 

عقــد وجوبــا نتــائد الــدعوة إلــى المنافســة واســم المتحصــل علــى بلديــة دار شــعبان الفهــري نشــر ت
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 .االقتضـاءعنـد  االخـاص بهـ الـواب موجهـة للعمـوم وعلـى وموقـع إعالنـاتعلـى لوحـة  اإلنابـة
المشــاركين الــذين لــم يــتّم  الهيئــة الوطنّيــة للمحــامين ويــتّم إعــالم بقيــةإلــى  اإلعــالنويوجــه هــذا 

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا تعيينهم بهذه النتائد بكل وسيلة مادّية أو المادّية
ـــة  يمكـــن الطعـــن فـــي قـــرار ـــة المختّصـــة للمتابعـــة والمراقبـــة المحدث اإلســـناد الصـــادر عـــن اللجن
 2114لســـنة  464مـــن األمـــر عـــدد  4لعمـــومي طبقـــا ألحكـــام الفصـــل بالهيئـــة العليـــا للطلـــب ا

  . لدى المحكمة المختّصة 2114جانفي  21والمؤّرخ في 
. يجـــب علـــى المحـــامي إمضـــاء العقـــد المحـــرر باللغـــة العربيـــة طبـــق النمـــوذج المصـــاحب لهـــذا
ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين أهمّيتهــا وضــرورة توضــيحها وذلــك حســب مقتضــيات وواقــع 

 . دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب البلديةنشاط 
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات 

 .الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك
المشاركة في يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي التي وقع اختياره نهائيا لإلنابة 

 تاريختحتسب من ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 
 .أيام عمل( 11)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة البلديةقّدم توفي هذه الحالة 
وتتخذ . نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي من المشاركة في طلبات العروض

 . اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك

 يخرتا نم مياأ سبعة جلأ فيذلك و   لنيابةا عقد ءمضاإبلدية دار شعبان الفهري  تتولى
 تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناإ ببطاقة للجنةا ةفااوم عليه نيتعيو للجنةا قرار تبليغ
 .بالعقد صولمنصا المعطياتو 

 
 اإلمضــاءات

 
 

  يةبلدال رئيسة                                                                            اميـالمح    
                                        

     دـــسعيدة الصي 
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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

  بلدية دار شعبان الفهري تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 

قصائّية المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف: 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4بعدم الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

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

 لمحاكم و سائر الهيائت القضائّية لدى ا بلدية دار شعبان الفهري المحامي بنيابة  التزام: 7ملحق عدد 

لى تاريخ فتح العروض) المباشر لتجربة العامة للمحاميا: 8ملحق عدد   (من تاريخ الترسيم ا 

عضاء الشركة المهنّية للمحامين في االختصاص المطلوب): 9ملحق عدد 
 
و ا

 
 ( يتعّلق فقط باختيار محام ا

و المحامين المباشرين      المباشر للمحامي الخصوصّيةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل
 
( في حالة مجمع)ا

و 
 
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

 
لى .....جانفي 1من ) خيرةخالل الخمس سنوات اال ا 

 (تاريخ فتح العروض

العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات  الشهائد: 11ملحق عدد 
 .والمقاالت والبحوث المتخّصصة

  الثالث سنواتلدى المحاكم خالل  قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومّية: 11عدد ملحق 
خيرة

 
 (بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام ) (2121ديسمبر  31الى  2119جانفي  11من ) اال

 .وبلدية دار شعبان الفهري المباشر   لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 12ملحق عدد 
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 2 ملحق عدد
  تعّهدالوثيقة 

  ستئنافالمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اال ـــدد يهمّ 60قسط عــال)
 (في تاريخ صدور طلب العروض والذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس سنوات
 

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

 ...........................لسنة .................. :تحت عدد الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 (......................................................بالكامل العنوان ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ..........................................: ...............................................بصفتي  -

بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  1اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
لنيابة  (في تاريخ صدور طلب العروض سنوات خمستجاوزت مدة ترسيمه  ) دى االستئنا لمحامي 

 : بلدية دار شعبان الفهري 
 .ملف طلب العروض (1) 
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 
 .عقد النيابة( 2) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق 
 : وألتزم بما يلي أتعّهد

 .قبول المهّمة المسندة لي دون تحّفظ( 1 
األجرة المحّددة مقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّية المطلوبة ( 2

 .بنود العقدطبق 
 تاريخ من أيام 14 خالل مدة قدرهاموضوع الصفقة  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 2

 .العقدنص عليه يوفقا لما اإلعالم به 
آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي (206) مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 4

 .العروض
فإنه  ،ذلك خال صورة ثبوت في و . قانونية تضارب مصالح أو أّي حجر لافي حلست أنني شهد أ( 5
 .وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك العقد بصفة آليةفسخ يتم 

 

                                                 
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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: أو البريد البنكفتو  بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ  البلديةدفع ت
: .......................... تحت عدد.............................................................. 

 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية)
 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

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

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ................................................................. …………………واللقب  االسم
 ............................................... السنة/ الشهر/ اليوم:  االستئنا تاريخ الترسيم في قسم 

 ......................................................................................... عنوان المقرّ 
 ..................................... : موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة عنوان

 .................................. ..........:.................................................لهاتفا
 .........................................................................……………اإللكتروني للمحامي  العنوان

  .................................................................................الجبائي المعّر رقم 
 
 

 ......................في.................. ر بـ حرّ 
 

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
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 0ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

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

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

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

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

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

 .الصفقة لفائدتي يا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسنادأو عطا

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 2ملحق عدد 
 

 
 بلدية دار شعبان الفهري تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 
 

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

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

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

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

    بلدية دار شعبان الفهريأصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 .أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقلّ 

 

، فترفرق نسرخة 1991لسرنة  1140طبق أحكام األمرر عردد  البلديةوفي صورة القيام بإعالم )

يوّضر  بدقّرة تراريخ  لرك أو اإلدالء بعالمرة  البلديرةمن مكتوب اإلعرالم مشّشرر عليره مرن قبرل 

 .(البلوغ عند االقتضاء

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 2ملحق عدد 
 
 

 الوجود في إحدىتصريح على الشرف بعدم 
 من كّراس الشروط 0الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

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

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

 .................................................................................................( العنوان الكامل)يّن محّل مخابرته بـ المع

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

في إحدى حاالت المنع المنصوص عليهرا بالمرسروم المرنّ م  أوجدأصّرح على شرفي أنّي ال 

 .لمهنة المحاماة

الحرراالت المنصرروص عليهررا بررالفقرة األخيرررة مررن فرري إحرردى  السررت موجررود يكمررا أصررّرح أنّرر

  .الفصل الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                                       
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 0ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض
 
 

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

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

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

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

بما في  لك التجربة  أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في ه ا العرض

 .العاّمة

الف  لك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة وأتحّمل مسشوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خ

 .بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام

 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد  ملحق
 

 بلدية دار شعبان الفهري المحامي بنيابة  التزام
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية  

 

      ………….............................................………………………………………للمشارك  االسم واللّقب) إني الممضي أسفله

والمتكون من السيدات والسادة اآلتي  كرهم نلتزم  (ان وجدوا)ي والفريق المتدخل من المعاونين أقّر بأنّ 

 .المعلومات الواردة به ا العرض كافّةكما أقّر بصحة بإنجاز المهّمة  ( ألتزم)

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

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

 

 (إمضاء وختم المشارك)
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 8عـدد  ملحق

  المباشر لتجربة العامة للمحاميا

 
 (من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض) 

 
 

  قباللو االسم

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

 *( السنة/ الشهر/ اليوم) االستئنافبقسم  تاريخ الترسيم
 

 

 محل المخابرة
 
 

 

 
 .نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم* 

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

 ( إمضاء وختم المشارك)
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الشركة المهنّية للمحامين في محام أو أعضاء يتعّلق فقط باختيار ) 9عـدد  ملحق
 ( االختصاص المطلوب

أو المحامين المباشرين      المباشر للمحامي الخصوصّيةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمس  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو ( في حالة مجمع)

 (إلى تاريخ فتح العروض.....جانفي 2من ) خيرةسنوات األ
 

  بداية وانتهاء  اريخت
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

 العدد الرتبي

     

 
 

2 

     

 
 

0 

     

 
 

0 

     

 
 

2 

     

 
 

2 

     

 
 

0 

      7 

      8 

      9 

      26 

     

 
 

22 

     

 
 

20 

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

 ( إمضاء وختم المشارك)

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال  26عـدد  ملحق
 .و الدراسات والمقاالت والبحو  المتخّصصة الخبرة

 عّر المقالّالعلمي/ّالدورة/ّالشهادةّ السنة

ّالشهائدّالعلمي ة

 ّ

 

2 

 ّ

 

0 

 ّ

 

0 

 الدوراتّالتكوينيةّللمحامينّفيّاطارّأنشطةّالهياكلّالدولية

 ّ

 

2 

 ّ

 

0 

 ّ

 

0 

 ّ

ّ

2 

ّاستكمالّالخبرةّالمسلمةّمنّقبلّالهيئةّالوطنيةّبالتنسيقّمعّالمعهدّاألعلىّللمحامينّئدالدوراتّالتكوينيةّوّشها

 

  2 
  0 

  0 

 (ذكرّالميدانّالمطلوبّأوّالمشابه4ّ)ّالدراساتّوالمقاالتّوالبحوثّالمتخص صة
  2 

  0 

  0 

  2 

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

 (إمضاء وختم المشارك)

 .نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنيةيقّدم المحامي المترشح   
  .نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجّلة العلمّية وسنة النشريقّدم المحامي المترشح  

 



20 

 

  22عدد  ملحق
 

المحاكم خالل قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى 
 ( 0602ديسمبر  02 الى 0629جانفي  62 من)سنوات األخيرة  الثالث

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
         التي قام المحامي  مالقطاع العا

 بنيابتها

 9102 سنة

    

    

    

    

    

 9191 سنة

    

    

    

    

    

 9190 سنة

    

    

    

    

 

 وختم المترشح إمضاء        
 

 ............................في............................. حرّر بـ

 

نسخا من عقـود اإلنابـات أو االتفاتيـات المبرمـة مـع الهيكـل العمـومي أو شـهادة يقّدم المحامي 
 .حسن إنهاء مهّمة تكليض ممضاة من قبل الهيكل العمومي
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 20عدد  ملحق

        المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 وبلدية دار شعبان الفهري 

 

 

 :تعريف المهّمـة: الفصل األّول
 : تتمثّل مهمة

 ..........................................................................................األستا   
في  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية دار شعبان الفهريطبق ه ه االتفاقية في نيابة 

ك لك خارجها س أو نسواء في تولدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  اوالدفاع عنه احقه
 .عند االقتضاء

 ................................................ ( كر العنوان كامال)والمعين محل مخابرته ب 

 :ة بالعقدقالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع ه ه الصفقة للتشريع

 .االجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

األتعــاب:  0الفصل 
1
 : 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة 
جزافيّة طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة 

دون تلك معاليم نشر القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائية، والتي تشمل 
 .األحكام المتعلّقة باستخراج

 

كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية  قضايا( 14)أدنى وأربعة قضية كحد  (02)يتم تجميع 

 :واحدة في صورة توفر الشروط التالية

  بالن ر إلى وحدة الموضوع القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها   

 .أو المادة بأو السب

 القضايا أو األ ون على العرائض بالن ر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها   

 أو سهولة معالجتها ن را الستقرار فقه القضاء بشأنها

ان المحامي قد ب ل العناية الالزمة وحقق  ا، إ ا ما تبين لهلبلدية دار شعبان الفهرييمكن 
سند له منحة تكميلية تقّدر ت، أن  نتائج إيجابية بالن ر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها

.  و لك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين
للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة مسبقا على اللجنة المختّصة  يتّم عرض مشروع الملحق

 .العليا للطلب العمومي على أن تدخل ه ه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي

                                                 
1

 .بجب المحافظة على الفقرات الثالث المكّونة للفصل المتعلّق باألتعاب 
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 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:2الفصل 
لمسشولية المدنية والمهنية، يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 . تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة المفعول في ساري
كما يجب على المحامي صاحب العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم 
المتعلّق بآخر قضية ُمتَعهَّد بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في  لك السنة الرابعة والتي تم 

 .اضافتها بمقتضى ملحق في الغرض عند االقتضاء
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة 

 .تعّهد بها المحامي
ويصب  عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر 

 .قضية يتعهد بها المحامي 

قبل انقضاء األجل  دار شعبان الفهري بلديةوإ ا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  
الم كور أعاله و لك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية 

التعاقديّة، يتم  وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا له ا اإلعالم، بأّن المحامي لم يف بالتزاماته
يصب  عقد التأمين الغيا إالّ  وفي ه ه الحالة، ال. االعتراض على إنقضاء عقد التأمين

 بلدية دار شعبان الفهريسلّمها تبشهادة في الغرض 
 

  : االدارةااللتزامات الموضوعة على :   2الفصل 

يتولى  وله ا الغرض،. بتوفير ال روف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته البلديةلتزم ت - أ

بصفة خاصة توفير كل أصول مشيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها 

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

 .البلديةوجوبا بم كرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

    ف المحكمة تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طر - ب

 .قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل البلديةأو الهيئة أو 

 .البلديةعدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمشيدات التي قّدمها في إطار نيابة  - ت

كشف المعطيات الماليّة والمشيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي  للبلديةال يمكن  - ث

لسنة  464عدد من األمر  10معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  ةالمتعاقد
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2114جانفي   28مؤّرخ في ال 2114

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

 :االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي : 0الفصل 
  

 :يلتزم المحامي بما يلي
قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة  -

المشاركة من  ولحرمانهالرفض غير المبرر يعتبر  لك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 



21 

 

تحتسب من ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  في عقود اإلنابات التي تنظمها كلّ 
 .أيام عمل( 11)الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة  المهّمةبقبوله  رفضه تاريخ

في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة ومراقبة  اتقرير  البلديةقّدم توفي هذه الحالة 
. نيابة المحامين يتضّمن مقتر  حرمان المحامي من المشاركة في طلبات العروض

 . وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك

أمام المحاكم أو الهيئات  اعند نيابته له البلديةب ل العناية الالزمة للدفاع عن مصال   -

 .القضائيّة

 البلديةحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -

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

 .المتعّهدة

أو  البلدية حضور االجتماعات المخّصصة للن ر في المسائل المتعلقة بنزاعات -

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

 وله ا الغرض،
ي لحضور ه ه ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو البلديةتولى ت 

 .االجتماعات و لك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول

تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي ، مقابل وصل البلديةتمكين  -

بمالح ات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل  البلديةوفي صورة عدم إبداء . رأيها فيها

على محتواها وإ ن للمحامي  امن تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد  لك موافقة ضمنية منه

 اإلجراءات التي يقتضيها القانون بمواصلة

 :خالص صاحب العقد طرق:  7الفصل
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقديكون الخالص عن طريق 

 .يتولى الخالص المحاسب العمومي المكلف بالدفعو 
 شروط الخالص:  8الفصل 

 :دفع قسط أّول على الحساب  1.1

ال يجوز من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب و % 11تسند نسبة  
  .به طلبا صريحا للتمتعه ا القسط إال في صورة تقديمه  العقدمن  صاحب  للبلدية

 :األتعاب تقديم مذكرة  - 2.1

 .خالص أتعاب م كرةلبلدية دار شعبان الفهري بيتّم خالص صاحب العقد بناء على موافاته 
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:تسديد المستحقات  -  2.1
1
 

معاليم الضمان االجتماعي وخالص من نسخة من شهادة في خالص البلدية يتّم تمكين  -

سالمة وضعيّته  وما يفيد الحيطة والتقاعد للمحامين  معاليم انخراطه في صندوق

 .و لك وجوبا قبل خالص االتعابمسشوليته المدنيّة قيامه بتأمين  الجبائيّة و

 خمس وأربعونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل  -

 .الحكم التصري مستوفية الشروط وبعد  األتعاب م كرةن تاريخ استالم يوما م( 40)

وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم  العقدصاحب  وفي خالف  لك يتمتع 

  ،األجل الم كورة أعالهال ي يلي انتهاء 

 وك لك أجرة عدول اإلشهادأجر عدول التنفي  بلدية دار شعبان الفهري تحمل على       
 .والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية

والية مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال بلدية دار شعبان الفهري تحّمل تكما  

و لك طبقا للتعريفة  في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّانابل 

المنصوص عليها بالقرار المشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة المشرخ في 

 .2116أفريل  22

بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  البلديةتكفّل توإ ا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، 

 .يومي ال هاب والرجوع بما في  لكحصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

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

 14موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أن ار اللجنة المحدثة بالفصل 

 .بمن ه ا العقد المتعلق باألتعا 12و لك بصرف الن ر عن الفصل عدد  464من األمر عدد 

خالصها على أساس البلدية تولى تإالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي ، 
فواتير مثبتة له ه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع و لك 

 .إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز
 

 : العقدمّدة :  9الفصل 
 

 .بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين العقد مّدةتضبط 
وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ إنتهاء مّدة العقد ولم يتم تعيين محامي من قبل 

فيتولى صاحب  اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
العقد مواصلة ه ه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة و لك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 .والتصري  بالحكمدون سواه 
 
 
 
 

                                                 
1

على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة اللجوء العقد قبل اإلعالن عن المنافسة  مشروع التنصيص صلب للبلديةيمكن  

 .إلى تجميع اإلنابات
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 :تنفيذ العقد :  26الفصل 
 

يجب على المحامي أن يلتزم بتنفي  مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال 
أو حدوث أمر طارئ  11اال في الصورة المنصوص عليها بالفصل تغيير المحامي  للبلدية

 .أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفي  التزاماته
ب لك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة إلى  البلديةو في ه ه الصورة يجب علي المحامي إعالم 

 .أي محام أخر
االت المنصوص عليها بخالف الح (صاحب العقد)و في صورة تخلي المحامي 

بهدف  اإلجراءات المستوجبة البلديةتّخ  تحدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة  أو 11بالفصل 
عن  ق العام عوضا عن المحامي المتخليتعيين محام أخر ضمانا الستمرارية سير المرف

 .2114لسنة  464من األمر  0المهّمة تطبيقا للفصل 

األخيرة تطبيق المّطة األولى من الفصل في ه ه الصورة  البلديةكما يجب  على 
 .السادس له ا العقد

 
 :العقد فسخ: 22الفصل 

 :   فسخ ه ا العقد، آليا في الحاالت التاليةي، 9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 .المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة وفاة -

تنبيها  البلديةوجه له ته ه الصورة  وفي. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية -

د ال بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 للبلديةيمكن  ،ه ا األجل وبانقضاء. التنبيهعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  يقلّ 

 .تطبيق المّطة األولى من الفصل السادس له ا العقدو العقدفسخ 

 في التقاضي  البلديةوإهدار حق بالتزامه  العقد إخالل صاحب البلديةلدى إ ا ثبت   -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير  هقيامأو ثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا في

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها 
 .بلدية دار شعبان الفهريكتابيّا من قبل 

 

 :20الفصل 
تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة ل لك  البلديةفي صورة قرار 

تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب  ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي ه ه الحالة،

من المرسوم عدد  41طبق أحكام الفصل الثالث من ه ه االتفاقية و لك عمال بأحكام الفصل 

 .والمتعلّق بتن يم مهنة المحاماة 2111أوت  21المشّرخ في  2111لسنة  49

 

 الحفاظ على السرية :20الفصل 

ويخضع الطرفان لكل  التنفيذ صبغة السرية من حيث شروطيكتسي كامل العقد 

 .االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية
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 النزاهة :22الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول 
 .لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

 

  :فّض النزاعات  : 22الفصل 
وله ا . ، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحيةالعقدفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام ه ا 

من  (4)مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل  بلدية دار شعبان الفهري أوال تولىتالغرض 
ت المتعّلق بضبط شروط وإجراءا 2114جانفي   28مؤّرخ في  2114لسنة  464عدد األمر 

تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
 .القترا  تسوية صلحّية أو تقديم مقتر  أخر لفض الخال دون سواها  والتعديلية والتحكيمية

هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع  وفي
 .  المعروض عليها بالحسنى

دون فصل الخالف وديّا،  البلديةوبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 
مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه ل األكثر حرصافيمكن للطرف 

 .لدى المحكمة المختّصة
 

  :مصـاريف التسجيل :  20الفصل 
 .تحمل مصاريف التسجيل على المحامي

 :العقدصحة : 27الفصل 
 من قبل رئيس بلدية دار شعبان الفهريئه إمضا إال بعدا العقد ناف ا كون ه يال 

 

 :محّل المخـابرة: 28الفصل 
غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير . كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم كور أعاله عيّن

 نع لك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو ك لك 

 .بشرط أن ال يكون خارج والية نابل بالنسبة للمحامي ،في نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 
 

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