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 طلب العروض األّول: موضوع الفصل

ل موضوع
ّ
ي  يتمث

 
، محام   (01)عدد اختيار طلب العروض ف لنيابة  ،مي   بجدول المحامي   المرّس من بي    مباشر

ي حقهبلدية جومي   
 
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية ا والدفاع عنها والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية ف

يعية الجاري بها  تضيهتقوالتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية وفق ما  العمل المتعلقة باإلجـراءات  األحكـام التشر
 .والتجارّية والجبائّية والجزائّية والتحكيم والعسكرية اإلدارّيـة والمدنّية

اماتبدقة الحقوق  عقد النيابة ويبي ّ    المحمولة عىل الطرفي   المتعاقدين.  وااللت  

وط المشاركة 2الفصل   : شر

ي طلب العروض المشاركة تفتح
 
والذين لم تتجاوز  االستئنافالمرسمي   بجدول المحامي   لدى  للمحامي    ف

ة خمس )
ّ
ة ترسيمهم باالستئناف مد

ّ
 ( سنوات، دون سواهم. 5مد

اتيب  يــــع والت  ي إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشر
 
كما ال يمكن مشاركة المحامي   الموجودين ف

 المحامي ورئيس  الجاري بها 
ة بي   ي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشر

العمل أو تلك الت 
ي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى 

سيت  أو المداولة أو تلك الت 
ّ
الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الت

 جهة تعمل لديها 
ّ
 من مرسوم المحاماة.  32او اي مانع اخر عىل معت  الفصل  ضد

ين أو المتقاعدين العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيي    وال تقبل عىل الرغم من  المباشر
 ترسيمهم بجدول المحاماة. 

 المشاركة كيفية  : 3الفصل 

ي يجب عىل ا
 
ي إطار فردي.  طلب العروضلمحامي المباشر المشاركة ف

 
 ف

 : طلب العروض توزي    ع : 4الفصل 

ة ترسيمهم  موّجه إىل جميعقسط وحيد  يتكّون طلب العروض من
ّ
 باالستئنافالمحامي   الذين لم تتجاوز مد

ي تاريــــخ صدور طلب العروض. 5خمس )
 
 ( سنوات، دون سواهم، ف

 : مكونات طلب العروض  5الفصل 

 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  

د من قبل  -
ّ
ي ال يتجاوز مبلغ حجمها الماىلي التقديري المحد

 بلدية جومي   القضايا بمختلف أنواعها الت 

 بدون اعتبار األداء عىل القيمة المضافة طيلة مدة التكليف. د(  100.000)ما قدره مائة ألف دينار ب

د من  -
ّ
ي ال يتجاوز مبلغها الماىلي التقديري المحد

قبل الهيكل العمومي ما استصدار األوامر بالدفع الت 

بدون اعتبار األداء عىل القيمة المضافة لكامل مدة التكليف، عىل د(  100.000)قدره مائة ألف دينار 

ورة مواصلة  ي إمكانية إضافة محام مرّسم لدى التعقيب إن اقتضت ض 
 
ه ف
ّ
أن يحتفظ هذا األخت  بحق

 اإلجراءات أو القضية ذلك. 

قة أو المرتبطة بقضايا أداء مال.  -
ّ
 استصدار األذون عىل العرائض وذلك باستثناء تلك المتعل

 : طلب العروضسحب ملف :  6الفصل 

وط  شح تحميل كراس الشر من و أ « avocat.org.tn » من موقع الهيئة الوطنية للمحامي   يتوىل المت 
اء العمومي عىل الخط 

 بدون مقابل.  وذلك  « tuneps »منظومة الشر

 صلوحية العروض: 7الفصل 

ي   يوما )
ّ
يوما( ابتداءا من اليوم المواىلي  60يصبح المشاركون ملزمي   بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ست

 للتاريــــخ األقىص المحدد لقبول العروض. 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض: : 8الفصل 

ي أجل أقصاه سبعة ) يمكن
 
( أيام من تاريــــخ نشر اإلعالن عن طلب 07لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات ف

 العروض. 
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ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات واإلستفسارات 
شحون ي يطلبها المت 

ة )الت  ي أجل ال يتجاوز عشر
 
وط ف ي كراس الشر ( أيام قبل 10، ويوجه إىل جميع ساحت 

ي للمحامي 
ون  يد اإللكت   . بواسطته ّإرسال العرضتم  لذياالتاريــــخ األقىص المحدد لقبول العروض وذلك عت  الت 

يد الشيــــع لكافة ا شحي   كما يجوز عند االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق الت 
 لمت 

وط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض و  شحي   الذين سحبوا كراس الشر
توجيه معطيات تكميلّية إىل المت 

ة ) ي أجل أدناه عشر
 
 أجل تقديم العروض.  انتهاء( قبل 10ف

 الضمانات المالية : : 9الفصل 

اتيب ي تقتضيها الت 
قة بتنظيم الصفقات العمومّية.  يعف  المشاركون من تقديم الضمانات المالية الت 

ّ
 المتعل

ز عن المسؤولّية المدنّية والمهنّيةالعقد : 10الفصل   : تأمي 

ي طلب العروض تقديم 
 
المسؤولية المدنية والمهنية، سارية المفعول  عن تأمي    عقد يتعي   عىل كل مشارك ف

ي تاريــــخ آخر أجل لتقديم العروض. 
 
 ف

ق بآخر  كما يجب عىل المحامي صاحب
ّ
الصفقة، تجديد شهادة التأمي   سنويا إىل حي   اإلعالم بالحكم المتعل

د بها.   قضية ُمتَعهَّ

 . بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بها المحامي  ي   ويشي عقد التأمي   إىل حي   انقضاء أسبوع

ق بآخر قضية يتعهد بها  ي   ويصبح عقد التأمي   الغيا بانقضاء أسبوع
ّ
بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعل

كة التأمي   المعنّية من قبل ، المحامي  قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بلدية جومي   وإذا تم إعالم شر
لة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا 

ّ
بمقتىص  رسالة معل

اماتهاإل   المحامي لم يف بالت  
ّ
اض عىل ا عالم، بأن ي هذه الحالة، التعاقدّية، يتم االعت 

 
. وف    نقضاء عقد التأمي  

ي الغرض 
 
 بشهادة ف

ّ
مها تال يصبح عقد التأمي   الغيا إال

ّ
 البلدية. سل

 طريقة تقديم العروض:  11الفصل 

 يتم تقديم العروض عىل مرحلة واحدة. 

ي 
ن العـــــرض الفـــــت  ي 12والوثـــــائق اإلدارّيـــــة وجميـــــع مةيـــــداتها المبّ نـــــة بالفصـــــل )ُيضـــــمَّ

 
ملفـــــي   ( مـــــن هـــــذا الكـــــّراس ف

ونيي   
بلدية  متعلق بتكليف محام  إلنابـة  2022لسنة  01عدد عبارة : " طلب عروض ب معنوني   منفصلي    إلكت 

 (". جومي   

اء العمومي عىل الخط تونيبس ت
،                      « Tuneps »رسل ملفات العروض وجوبا عت  منظومة الشر

 حي   موعد فتحها.  بالمنظومة إىلترتب العروض آليا حسب تاريــــخ إيداعها  و 

 يقىص آلّيا: 

اء العمومي عىل الخط* كّل عرض 
 . لم يرد عت  منظومة الشر

 كما يقىص: 

وط ولـم يـتّم رفعهـا خـالل األجـل  * كلّ  ظات أدخلها المشارك عىل بنود كّراس الشر
ّ
ات أو تحف عرض تضّمن تغيت 

 . ي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي
 
 اإلضاف

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

 المطالبة بتعويض. وال يمكن للمشاركي   الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب 

وط.  بخط اليد يجب أن تحّرر العروض بكاملها  ي ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشر
 
بما ف
وط المطلوبة.   ويقىص كل عرض ال تتوفر فيه الشر

 الوثائق المكّونة للعرض: : 12الفصل

: عالمتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمةّيدات المصاحبة لها الملف يجب أن يحتوي   ىل ما يىلي
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 الوثائق االدارية

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

A1 
وط  كراس الشر

 

--- 

 

خــــــــــتم وإمضــــــــــاء المشــــــــــارك عــــــــــىل كــــــــــّل 
ي آخــر الوثيقــة مــع 

صــفحة وإمضــا ه ف 
 بيان التاريــــخ. 

A2 المدرج طبقا لألنموذج  وثيقة التعّهد
 (1بالملحق عدد)

ي آخــــــــــــــــر  إمضاءالمشــــــــــــــــارك
وختمــــــــــــــــه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ . 

A3 طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (2بالملحق عدد)

ي آخـــــــــــر 
إمضـــــــــــاء المشـــــــــــارك وختمـــــــــــه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ . 

A4 نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية. 

--- 

A5 

شـــــــــــهادة انخـــــــــــراط بصـــــــــــندوق الحيطـــــــــــة 
 والتقاعد للمحامي   

الشهادة أو نسخة  أصل
مطابقة لألصل من 

 الشهادة. 

ممضــــاة مــــن قبــــل الشــــخ  المفــــّوض 
 له وختمها مع بيان التاريــــخ. 

A6 

ي ترســــــــــــــيم بجــــــــــــــدول 
شــــــــــــــهادة مهنيــــــــــــــة ف 

 المحامي   
أصل الشهادة المهنية أو 
نسخة مطابقة لألصل 

 منها 

إمضــاء العميــد أو الكاتــب العــام للهيئـــة 
أو رئـــيس الفـــرع الجهـــوي دون ســـواهم 

 وختمه مع بيان التاريــــخ. 

A7 

ي 
شـــــــهادة اإلنخـــــــراط بالصـــــــندوق الـــــــوطت 

) بالنســـــــــــــــــــــــبة  للضـــــــــــــــــــــــمان اإلجتمـــــــــــــــــــــــا ي 
للمعـــــــاوني   واألعـــــــوان( أو ترـصــــــيــــح عـــــــىل 
ـــــــــــف بعــــــــــــدم تشــــــــــــغيل معـــــــــــــاوني   أو  ـ الشر

 أعوان. 

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة. 

ــــــــــــــــــرئيس المــــــــــــــــــدير العــــــــــــــــــام  إمضــــــــــــــــــاء ال
ي للضمان اإلجتمـا ي 

للصندوق الوطت 
أو مـــن الشـــخ  المفـــّوض لـــه وختمـــه 

 مع بيان التاريــــخ. 

A8 

عقـــــــد تـــــــأمي   عـــــــن المســـــــؤولّية المدنّيـــــــة 
 ّيةوالمهن

نسخة مطابقة لألصل من 
 العقد. 

ـــــكة  ـ إمضـــــاء الــــــرئيس المـــــدير العــــــام لشر
التـــامي   أو مـــن الشـــخ  المفـــّوض لـــه 

 وختمه مع بيان التاريــــخ. 

A9 

م بموجبــــــــه  ـــــــف يلــــــــت   ـ ترـصـــــــيــــح عــــــــىل الشر
ة أو  المشــــــــــــــارك بعــــــــــــــدم القيــــــــــــــام مبــــــــــــــاشر
بواسطة الغت  بتقديم وعـود أو عطايـا أو 
ي مختلــف إجــراءات 

 
هـدايا قصــد التــأثت  ف

 التعيي   ومراحل إنجاز المهّمة. 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3بالملحق عدد)

ي آخـــــــــــر 
إمضـــــــــــاء المشـــــــــــارك وختمـــــــــــه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

A10 

مه المشارك 
ّ
ف يقد ترصيــــح عىل الشر

ه لم يكن عونا عموميا لدى )بلدية 
ّ
بأن

، أو مضت عن إنقطاعه عن  جومي  
ة خمس سنوات عىل 

ّ
العمل به مد

 األقّل. 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4)عدد بالملحق 

 

 

ي آخـــــــــــر 
إمضـــــــــــاء المشـــــــــــارك وختمـــــــــــه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

 

 

A11 

ي 
 
ف بعدم الوجود ف ترصيــــح عىل الشر
إحدىالحاالت اإلقصائّية المنصوص 

وط 2عليها بالفصل   من كّراس الشر

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5)   عدد بالملحق 

بيــــــــان إمضــــــــاء المشــــــــارك وختمــــــــه مــــــــع 
 التاريــــخ. 



5 

 

  فرز العروض: 
ز
  يتّم اعتمادها ف

 الجوانب الفنية والوثائق التر

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

T1 
ف بصّحة البيانات  ترصيــــح عىل الشر
والمراجع العاّمة و/أو الخصوصّية 

نة بالعرض.   المضمَّ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشــــــــارك وختمــــــــه مــــــــع بيــــــــان إمضــــــــاء 
 التاريــــخ. 

T2 
: المحامي )منفرد( ي

 قائمة إسمية ف 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7بالملحق عدد  )

ي آخر 
إمضاء المشارك وختمه ف 

 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

T3 

ام المحاميالمشارك بنيتبة بلدية  الت  
جومي   والقيام بجميع اإلجراءات 

ي حقهها 
والدفاع عنها لدى  القانونّية ف 

المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية. 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

ي آخـــــــــــر 
إمضـــــــــــاء المشـــــــــــارك وختمـــــــــــه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

التعريــف باإلمضــاء وجوبــا بعــد صــدور 
 إعالن طلب العروض. 

T4 
للتجربة العامة قائمة المراجع المبّ نة 

للمحامي المباشر خالل الخمس 
ة.   سنوات األخت 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحق عدد  )

ي آخر 
إمضاء المشارك وختمه ف 
 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

T5 

ي الدورات التكوينية 
قائمة ف 

ي تابعها المحامي 
المتخصصة الت 

ي إطار دورات التكوين 
المباشر ف 

ي تنظمها  المستمرالستكمال
ة الت  الخت 

الهيئة الوطنية للمحامي   بالتنسيق مع 
ي إطار 

المعهد األعىل للمحامي   أو ف 
 .  أنشطة الهياكل الدولية للمحامي  

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 10بالملحق عدد  )

ي آخـــــــــــر 
إمضـــــــــــاء المشـــــــــــارك وختمـــــــــــه ف 

م 
ّ
الوثيقـــــــــة مـــــــــع بيـــــــــان التـــــــــاريــــخ ، يقـــــــــد

شـــــــــح نســــــــخة مطابقـــــــــة  المحــــــــامي المت 

ي 
لألصــــــــــــل مــــــــــــن شــــــــــــهادة المشــــــــــــاركة ف 

 الدورة المعنية. 

 

T6 
ة الذاتّية للمحامي المباشر  طبقا لألنموذج المدرج  الست 

 ( 11بالملحق عدد )
ة الذاتّيــــــة مــــــع  إمضــــــاء صــــــاحب الســــــت 

 بيان التاريــــخ. 

T7 

ي القضايا موضوع 
 
جدول التعهدات ف

ي ال تزال منشورة  اإلنابات
الجارية والت 

لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية.  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12بالملحق عدد )

ي آخر 
 
إمضاء المشارك وختمه ف

 الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

T8 
 المحامي 

م بي   وع عقد النيابة المت  مشر
جومي   من المباشر من جهة، وبلدية 

 جهة ثانية. 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13بالملحق عدد )

ي 
إمضـــــــاء صـــــــاحب العـــــــرض وختمـــــــه ف 

 آخر الوثيقة مع بيان التاريــــخ. 

ل عدم تقديم الملحق رقم  مالحظة: 
ّ
ي  1يمث

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والت 
ام مبدأ المساواة  ط احت  تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز للهيكل العمومي بشر

ي أجل ال بي   المشاركي   أن يطلب عند االقتضاء 
 
كتابيا   العروض، حتأيام من تاريــــخ جلسة ف 07يتجاوز  ، ف

ي محتواها. 
يطة أال يؤدي ذلك إىل تغيت  ف   استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شر
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 فتح الظروف: : 13الفصل 

 جومي   بلدي  لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعي نها بمقرر من رئيس  بلدية جومي   تحدث لدى 

 المحتوية عىل الوثائق اإلدارية والعروض الفنّية.  العروضتجتمع اللجنة المذكورة لفتح 

دْين بن  إعالن الدعوة إىل المنافسة. ، علنّية تكون جلسة فتح العروض
ّ
ي التاريــــخ والمكان المحد

 
 وتعقد ف

  ي ست  أعمال اللجنة ألّي سبب من األسـباب. كمـا
 
ل ف
ّ
ين المشاركي   بالتدخ ال  ال يسمح للحاض 

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.   يخوَّ

  .دة لقبول العروض
ّ
ي اآلجال القانونية المحد

 
 العروض الواردة ف

ّ
 ال تفتح إال

  .ات وإال أعتت  هذا العرض الغيا  ال يمكن ألّي عارض أن يدخل عىل عرضه أية تغيت 

ي عملّية الفتح طبقا للتسلس -
 
وع ف ي لتـاريــــخ الـورود وذلـك بفـتح يتّم الشر تيـت 

لعـرض والتبّبـت مـن ال الت 

 وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة. 

ي واالقتصار عىل الترصيــــح بوجود الوثائق المطلوبة دون تعدادها.  -
 فتح العرض الفت ّ

ي وباســـتثناء 
ي للمشـــارك، يمكـــن، عنـــد االقتضـــاء، للجنـــة الخاّصـــة  الوثـــائق الـــت 

ي تقيـــيم العـــرض الفـــت ّ
 
تـــدخل ف

ي  العروضبفتح 
 
موا كـّل الوثـائق المطلوبـة إىل إتمـام ملفـاتهم ف

ّ
وفرزها أن تدعو كتابّيا المشاركي   الذين لـم يقـد

يـــد  العـــروضأّيـــام عمـــل مـــن تـــاريــــخ جلســـة فـــتح  07أجـــل ال يتجـــاوز  بإيـــداعها  أو  الـشــيــــعوذلـــك عـــن طريـــق الت 

ة بمكتب   حت  ال تقىص عروضهم. بلدية جومي   الضبط المركزي بمباشر

 : ي بــــــــــــــــــــــــــالعنوان التــــــــــــــــــــــــــاىلي
ون  يــــــــــــــــــــــــــد االلكــــــــــــــــــــــــــت  يمكــــــــــــــــــــــــــن ارســــــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــــــذه الوثــــــــــــــــــــــــــائق عــــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــــق الت 

joumine@communejoumine.tn  ارســــــالها عــــــن عــــــىل ان تــــــودع األصــــــول، الحقــــــا، بمكتــــــب الضــــــبط او

يد الشيــــع . ، طريق الت  ي
ون  ي هذه الحالة تاريــــخ اإلرسال االلكت 

 
 ويعتمد ف

  الصفقة:  14الفصل 
ز
ز ف شحات من قبل المشاركي 

  تقديم النر
ز
 : ضبط آجال وصيغ الرجوع ف

م 
ّ
، مقابـل وصـل تسـليم، يقـد ّ ي ي طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـان 

 
ـحه ف

ّ
م ترش

ّ
يمكن للمحامي الـذي قـد

ة إىل  ـة )بلدية جومي   مباشر ي أجـل أقصـاه خمسـة عشر
 
يـد مـع اإلعـالم بـالبلوغ ف ( يومـا مـن 15أو عـن طريـق الت 

ير هذا االنسحاب. بلدية التاريــــخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل   وذلك دون الحاجة إىل تت 

ي أعمال التقييم، ويبقوا ملزمي   
 
 بها.  وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعي   االعتبار عروضهم ف

ح 
ّ
ش مه المت 

ّ
ه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقد

ّ
غت  أن

 بهدف الموافقة عليه.  2014لسنة  764( من األمر 7للجنة المختّصة عىل معت  الفصل السابع )

ي صورة تراجع المحامي دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
 
ي وف

 
المشاركة ف

ي تنظمها كلّ 
ة سنتي   ) الصفقات الت 

ّ
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريــــخ تراجعه 02الهياكل العمومية لمد

ي الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من 
 
د لذلك ف

ّ
ي بعد األجل المحد  من طرفه عىل تاريــــخ الكتان 

ّ
عدم الرد

ة ة تجاوزت عشر
ّ
 لمد
ّ
ي دون رد

ي الذي بف 
 ( أيام عمل. 10) إعالمه بقبوله النهان 

 تقييم العروض: 15الفصل

جنة الخاّصة المشار إليها بالفصـل 
ّ
 هـذه  13بعد فتح العروض من قبل الل

ّ
اللجنـة  مـن هـذا الكـّراس، تتـوىل

 من هذا الكراس.  16الفصل بتقييم العروض المقبولة وترت بها وفقا إلحدى المنهجّيات المدرجة  ككذل

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد :  16الفصل 

 : منهجّية تقييم العروض:  1.16

mailto:joumine@communejoumine.tn
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 يتّم تقييم العروض وترت بها الختيار المحامي باالعتماد، حرصيا، عىل المقاييس التاليــة: 

 

 األقىص المسند العدد معاين  الفرز العدد

 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي  1

 نقطة 20 للمحامي المؤهالت العلمّية  2

 نقطة 30 حجم المهام الموكولة للمحامي من قبل الهياكل العمومّية وعددها 3

 نقطة 100 المجم      وع الع     ام

 وتقىص وجوبا : 

ي  -
ي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفت 

 .العروض الت 

ة اإلمهال  العروض - ي الصفقة بعد انقضاء فت 
 
ي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة ف

الت 
ي الفصل 

 
دة ف

ّ
 من هذا الكراس.  12والمحد

 كل عرض تضّمن ترصيحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.  -

ي نفس الصفق -
 
 أحد المشاركي   فيها تقديم أكتر من عرض واحد ف

ّ
ي يتوىل

 ة. العروض الت 

حاتهم ال يتّم إال 
ّ
 استبعادهم ورفض ترش

ّ
ي شأنهم عقوبات تأديبّية، فإن

 
وبخصوص المحامي   الذين صدرت ف

ي  2014لسنة  764عدد من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتىص  األمر 
 
ي   24مؤّرخ ف

 2014جانف 
وط وإجراءات تكليف المحامي   بنيابة  الهياكل العموم المتعلق ية لدى المحاكم والهيئات بضبط شر

ي وضعّياتهم المهنية بالتنسيق 
 
ة ف
ّ
القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التبّبت بدق

ي الهيئة الوطنية للمحامي    أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّ  عند االقتضاء، 
 
مع من له النظر ف

ي  2014لسنة  764د عدمن األمر  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 
ي   24مؤّرخ ف

 . 2014جانف 

 : إسناد األعداد:  16.2

ة   -أ  نقطة(:  50) المراجع العامة للمحام  خالل الخمسة سنوات األخن 

 . كيفية إسناد األعداد: 1أ. 

ة  اإلناباتعدد تسند أعداد المراجع بحسب  ة أي من الفت  ي أسداها المحامي خالل الخمس سنوات األخت 
الت 

ي 
ة بي   غرة جانف 

ّ
 إىل تاريــــخ تقديم العروض.   2017الممتد

المسند بعنوان المراجع المرّصح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص  العدد وبــهدف احتساب 
ح
ّ
ش بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية  األحكام بعد معالجتها من قبل المت 

 التعرف عىل األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 

اإلنابات عدد 
 لدى المحاكم

ز   45و 40ما بي 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاري    خ 
 طلب العروض

ز   50و 46ما بي 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاري    خ 
 العروضطلب 

ز   55و 51ما بي 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاري    خ 
 طلب العروض

ز   60و 56ما بي 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاري    خ 
 طلب العروض

 60أكنر من 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاري    خ 
 طلب العروض

المسند  العدد 
بعنوان المراجع 

 العامة
10 20 30 40 50 
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دات: أ. 
ّ
 صيغ تقديم العّينات من المؤي

ــــــح 
ّ
ش قـــــة بالتجربــــــة الخصوصــــــّية والعاّمــــــة  للترـصـــــيــــحتبعـــــا إلمضــــــاء المت 

ّ
ـــــف بصــــــّحة البيانــــــات المتعل ـ عـــــىل الشر

ي إىل تأييد عرضه بالمةّيدات المرّصح بها. 6عدد )الملحق 
ح المعت 

ّ
ش ي مرحلة أوىل، المت 

 
 (، ال يد ، ف

ي طلب العروض. وبصفة عامة تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكلي
 
شح المشارك ف ف حسبما يراه المت 

 يتوىل المحامي تقديم كل وثيقة تببت إنجاز العمل موضوع اإلنابة. 

ي تّم رفضها شكال. 
 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا الت 

مـــــدعو إىل جمعهـــــا وتخزينهـــــا حســـــب الســـــنوات وحســـــب طبيعتهـــــا بطريقـــــة تحفـــــظ حمايـــــة  ويكـــــون المحـــــامي 
ونّيـة تــرا   والشـ المعطيـات الشخصــّية  ي وسـائل حفــظ إلكت 

 
رّيـة أو كــذلك ف ي أقـراص ممغنطــة أو لت  

 
ي ف
المهــت 

ي المجـــــال وذلـــــك 
 
ات المســـــتعملة ف جهـــــت  

ّ
ـــــمانات الفنّيـــــة الســـــتغاللها طبـــــق مواصـــــفات تـــــتالءم مـــــع الت

ّ
فيهـــــا الض

وط. بلدي  جومين للتقديمها عند الطلب  ي كراس الشر
 
 طبق المواصفات الفنّية المبّ نة للغرض ف

 : اىلي
ّ
حو الت

ّ
 عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم عىل الن

ّ
حي   أن

ّ
ش  ويجب اإلشارة للمت 

  صــاريــــح
ّ
ي الت
 
 لجنــة الفــتح والفــرز تقيــيم وترتيــب العــروض عــىل أســاس المعطيــات المبّ نــة ف

ّ
تتــوىل

ـــحي   وبقيـــة المالحـــق المنصـــوص عليهـــا 
ّ
ش اتّيـــة الممضـــاة مـــن قبـــل المت 

ّ
ة الذ ــف والّســـت  ـ

ّ عـــىل الشر
وط.   بملف طلب العروض وطبقا للمعايت  والمقاييس المعلنة بكّراس الشر

 جنـــة المختّصـــة للمراقبـــة بعـــد االنتهـــبلديةةة  القـــوم ت
ّ
اء مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إىل الل

زمـة عليهـا طبقـا ألحكـام الفصـل 
ّ
 10والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمـومي إلجـراء المراقبـة الم

ي  2014لســنة  1039عةةدد مـن األمــر 
 
جنــة 2014مــارس  13المـؤرخ ف

ّ
. وإذا مــا اقتضـت أعمــال الل

المضـــمنة بالتصـــاريــــح أو مةيـــدات إضـــافية حـــول مـــا تـــم الترـصــيــــح بـــه  المـــذكورة طلـــب المةّيـــدات
 هذا الطلـب يوّجـه إىل المحـامي   المعنيـي   مـن قبـل 

ّ
بخصوص المؤهالت العلمية والمهنية، فإن

 البلدية
الت العلمّية للمحام  )  -ب 

ّ
 نقطة(:  20المؤه

ي  العدد يهدف هذا المقياس إىل تحديد 
 
ة ف  ّ ة المتمت  األمثل من المتدخلي   للقيام باإلنابة وباالستناد إىل الخت 

شح من ناحيةلبلدية مالميدان المطلوب من قبل اال أخرى، وذلك  ن ناحية وإىل المؤهالت العلمية للمت 
 االستئناف. ترسيمهم بقسم حسب 

ي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد 
الدورات لتكوينّية عدد بحسب  إضافة إىل الشهادات العلمّية الت 

 : اها أو شارك فيها عىل النحو التاىلي
ّ
ي تلق
 الت 

ي إطار  05تسند بصفة آلية  -
 
نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة ف

ة المهنّية الستكمالدورات التكوين المستمرّ  ي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد  الخت 
الت 

ة نقاط ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  ىل للمحامي   االع   . (10)عشر

ي إطار أنشطة الهياكل 01تسند نقطة واحدة ) -
 
ي دورة تكوينّية قام بها محامي ف

 
( لكّل مشاركة ناجحة ف

. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  ةالدولّية للمحامي    . 1(10)نقاط  عشر

                                                 

1
بيإلضةةي   ىلةةك  لةةن  بّةةين عنةةدمي يلّل ةةم  بمةةي بلحليةةب ماةةيمي بلخةةييي  ةةي  لهةةيل  مةةن يّةة   لذيي ةة   لّ ومي ةة   ي  ةة   

لل اةيمين مةدإ ىل ةيم ييم بذي مايمي  ي ىطيل أنشةة   لذيي ة   لدولي ة    العلّيل ض ن ه    ل ّييل  لفيعي دول ت تحويني  

 ل ايمي  ل ليش ح بلغ   ل اح    ل نشولة أميمذي  للخي   أو  للغ   ل لف م عليذي  ي  لّلد أو عند  اليلخيء  للغ   إلنجليزي . 

 حن    لن   ب   بّين  العلّيل ىضي   ىلك ه ه  ل ليييس   نخو ء  ل ايمي أو شي    ل ايمية  ةي شةّح  مذني ة  دولي ة  وي

 ل حيتب مايمية من عدمه.
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ي 
 
شح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة ف م المحامي المت 

ّ
ي هذه الدورات، يقد

 
إلثبات المشاركة ف

 الدورة المعنية. 

 نقطة( 30حجم المهام الموكولة للمحام  من قبل الهياكل العمومّية وعددها ) -ج

ز     حي 
ّ
ش . ل   عل  بق   در م   ا يك   ون المح   ام   يه   دف ه   عا المعي   ار إىل إعط   اء أك   نر ف   ر  للمنر

ز المتف   ّرني 
ش ح متفّرن  ا للمهّم ة بق  در م ا يرتف  ع ال المس  ند إلي ه به  عا العن وان والعك  س ب العكس و ل    ع    عدد   المنر

 :  النحو التاىل 

ي تــاريــــخ   -
 
ي ف
ي الطــور االبتــدان 

 
يــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة، لفائــدة هيكــل عمــومي ف

ي 
 
ح للمشاركة ف

ّ
ش  . نقطة 15تجاوز ت أال عىل   طلب العروضتقديم الت 

ي تــاريــــخ  -
 
ي طــور االســتئناف ف

 
يــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي ف

ي طلب العروض
 
ح للمشاركة ف

ّ
ش  . نقطة 15تجاوز ت أال عىل  تقديم الت 

 المحام  : 17الفصل
ز  : تعيي 

 لجنة الفتح والتقييم المحدثة لـدى  
ّ
ـحي   ونتـائ  بلديـة جـومي   تعد

ّ
ش تقريـرا مفّصـال حـول معـايت  اختيـار المت 

ــــحي   وأســــباب إقصــــاء بعــــض العــــروض إن 
ّ
ش ــــح فيــــه كيفّيــــة ترتيــــب المت 

ّ
أعمــــال التقيــــيم عــــىل ضــــوء ذلــــك توض

 حصل ذلك. 

وجوبـــا هـــذا التقريـــر إىل اللجنـــة المختّصـــة للمتابعـــة والمراقبـــة المحدثـــة بالهيئـــة العليـــا للطلـــب  البلديـــةوّجـــه تو 
ي  2014لســـــنة  764عةةةةةدد مـــــن األمـــــر  7العمـــــومي طبقـــــا ألحكـــــام الفصـــــل 

 
ي  24والمـــــؤّرخ ف

إلجـــــراء  2014جـــــانف 
 االقتضاء. من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند  8مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 

 لتنفيذه. بلدي  الوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إىل 

  المهّمة: 18الفصل 
ز
وع ف

 : إمضاءالعقد والشرّ

ي البلديــةمــن قبــل  ذي تــّم اختيــارهيــتّم إعــالم المحــامي الــ
 
العنــوان المبــي ّ  بوثيقــة التعّهــد. ويجــب عليــه إمضــاء  ف

 العقــــد المحــــرر باللغــــة العربيــــة طبــــق النمــــوذج المصــــاحب لهــــذا. ويمكــــن إضــــافة بنــــود يــــرى الطــــرفي   أهمّيتهــــا 
ورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي 

 . وض 
ورية لضمان  وعىل إثر المصادقة عىل العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي ليتوىل اتخاذ كل اإلجراءات الرص 

 إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك. 
ي صورة نكول المحامي 

 
ه، ف

ّ
ي يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهوقع الذي إال أن

ي الصفقات الت 
 
المشاركة ف

ة سنتي   )الهياكل العمومي تنظمها كلّ 
ّ
 من طرفه عىل إعالمه بقبوله تاريــــخ ( تحتسب من 02ة لمد

ّ
عدم الرد

ة ) ة تجاوزت عشر
ّ
 لمد
ّ
ي دون رد

ي الذي بف 
 ( أيام عمل. 10النهان 
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 المالحق
 

د:  1ع   ملحق 
ّ
 وثيقة التعه

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ع   ملحق 

ز ومراحل إنجاز المهّمة : 3ع   ملحق    مختلف إجراءات التعيي 
ز
ف بعدم التأثن  ف  ترصي    ح ع  الشر

ة : 4ع   ملحق  ف بعدم مباشر ز العمل لدى صاحب طلب العروض ترصي    ح ع  الشر  بلدية جومي 

  إحدى الحاالت اإلقصائّية5ع   ملحق 
ز
ف بعدم الوجود ف المنصو  عليها  : ترصي    ح ع  الشر

وط 4بالفصل   من كّراس الشر

ة 6ع   ملحق 
ّ
ف بصح    البيانات والمراجع: ترصي    ح ع  الشر

ز
العاّمة و/ او الخصوصّية المعكورة ف

 العرض

  المحام  )المنفرد( 7ع   ملحق 
ز
 : قائمة إسمي ة ف

ام المحام  بنيابة 8ع   ملحق 
ز ز : النر لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية  بلدية جومي 

ة والتعديلية
ّ
 واإلداري

ة: 9ع   ملحق  نة للتجربة العامة للمحام  المباشر خالل الخمس سنوات األخن 
ّ
 قائمة المراجع المبي

  إطار دورات : 10ع   ملحق 
ز
  تابعها المحام  المباشر ف

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التر
  
ز
ز أو ف ز بالتنسيق مع المعهد األع  للمحامي    تنظمها الهيئة الوطنية للمحامي 

التكوين المستمر التر
 . ز  إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامي 

 سي   رة  اتي   ة: 11ع   ملحق 

  ال تزال منشورة لدى : 12ع   ملحق 
  القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتر

ز
جدول التعهدات ف

 وسائر الهيئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّيةالمحاكم 

 المحام  المباشر : 13عدد ملحق 
ز م بي  ز بلدية و عقد النيابة المنر  . جومي 
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 1ع   ملحق 
 

د
ّ
 وثيقة التعه

 
ي أسفله -

ي الممىص 
 ..................................................................... . 1)االسم واللقب والخطة( إن 
المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: .......................................  -

 ........................... ........................................................................... .......................... 
 .... ........................................................... :   ... ذكر العنوان بالكامل()المعي ّ  محل مخابرته بـ -

 ............................................................................................................................. ... 
ي :  -

بصفت 
 ................................................................................................................... 

ي ذكرهاو 
ق بإنابة  2بعد االطالع عىل جميع الوثائق اآلن 

ّ
والمكّونة لملف طلب العروض المتعل

 : جومي   بلدي  المحامي 
 ملف طلب العروض(1)
ام( 2)  ل وثيقة االلت  

ّ
ي تمث
 وثيقة التعهد الت 

 عقد النيابة. ( 3) 
وط الخدمات المزمع انجازها.   ي طبيعة وشر

رت عىل مسؤوليت 
ّ
 وبعد أن قد

 : م بما يىلي
 أتعّهد وألت  

ظ. 1 
ّ
 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة ىلي دون تحف

وط المب نة بالوثائق المذكورة أعاله، مقابل 2  األجرة( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشر
د
ّ
ي الميدان.  ةالمحد

 
اتيب القانونّية ف  طبق الت 

أيام ( 07سبعة ) لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  ( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات3
وط اإلدارية الخاصة.  الجلسة تاريــــخ  من   وفقا لما تن  عليه كراس الشر
ي تكون جزءا من العقد. 4

وط اإلدارية الخاصة الت   ( تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشر
وط هذا التعهد مدة 5 تداء من اليوم المواىلي آلخر أجل محدد لقبول يوما اب (60ستي   )( اإلبقاء عىل شر

 العروض. 
ي صورة ثبوت خالف ذلك،6

 
. وف ي

ي حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانون 
 
ي لست ف

فإنه  ( أشهد أنت 
تبة عن ذلك. يتم ي القانونية المت 

 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليت 
وتحويلها إىل الحساب المفتوح بالبنك أو المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة بلدي  جومين تدفع 

يد: ............................ تحت عدد: .........................  . ............................................. الت 

يدية(  )ذكر الهوّية البنكية أو الت 
 ...................... ي

 
 حرر بـ .................. ف

 ()إمضاء وختم المشارك                                                 
 

ي طلب العروض"(
 
  )يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة ف

 
 

                                                 

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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 2ع   ملحق 
 
 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

 ............................... االسم واللقب:.............................................................................. 

ي 
 
سيم ف  المحاماة: .............................................................................................. تاريــــخ الت 

 ............................................................................................................. المقّر: عنوان 

 : ...................................... وفقا لإلجراءات القانونّيةموقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

 .................................................................................................................... لهاتف: . ا

كة المحاماة :............................................  ي للمحامي  أو شر
ون   .......................... العنوان اإللكت 

: . رقم المعّرف  ي
 .................................................................................................... الجبان 

 ............................... والخطة( ............... الشخ  المفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب 
 

 ...................... ي
 
 حّرر بـ .................. ف

 ()إمضاء وختم المشارك                                                 
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 3ع   ملحق 
 

 
 

ف بعدم التأثن    ترصي    ح ع  الشر
ز ومراحل إنجاز المهّمة    مختلف إجراءات التعيي 

ز
 ف

 

ي أسفله )اإلسم 
ي الممىص 

قب(.................................................................................. : إن ّ
ّ
 والل

 ................. . ..............................بتاريــــخ.......................... عدد المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت 

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

 المسّّم فيما يىلي "المشارك"

ة أو بواسطة الغت  بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا  م بعدم القيام مباشر  
ي بعدم قيامي وألت 

 
ف أّضح عىل شر

ي مختلف إجراءات
 
ي  إسناد  قصد التأثت  ف

 . الصفقة لفائدن 

 

ي .......................................... 
 
 حّرر بـ ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ع   ملحق 
 

 
ة العمل لدى  ف بعدم مباشر ز ترصي    ح ع  الشر  بلدية جومي 
 صاحب طلب العروض

 
 

ي أسفله )اإلسم 
ي الممىص 

قب(.................................................................................. : إن ّ
ّ
 والل

 ................. . ..............................بتاريــــخ.......................... عدد المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت 

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

 المسّّم فيما يىلي "المشارك"

ي لم أكن أعمل ضمن أعوان
ي أن ّ
 
ف أو مضت عن إنقطا ي عن بلدية جومي    أو إطارات أّضح عىل شر

ة خمس سنوات عىل األقّل. 
ّ
 العمل بها مد

 

ي 
 
فــق نســخة مــن مكتــوب 1998لســنة  1875عةةدد صــورة القيــام بــإعالم الهيكــل طبــق أحكــام األمــر  وف ، فت 

ة تاريــــخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند 
ّ
ح بدق

ّ
 عليه من قبل الهيكل يوض

ّ  .(االقتضاء اإلعالم مؤشر

 

ي ............................ 
 
 حّرر بـ ............................. ف

 وختم المشارك()إمضاء 
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 5ع   ملحق 
 
 

  إحدى
ز
ف بعدم الوجود ف  ترصي    ح ع  الشر
وط 2الحاالت اإلقصائّية المنصو  عليها بالفصل   من كّراس الشر

 

ي أسفله )اإلسم 
ي الممىص 

قب(.................................................................................. : إن ّ
ّ
 والل

 ................. . ..............................بتاريــــخ.......................... عدد المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت 

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

 رك"المسّّم فيما يىلي "المشا

ي إحــدى حــاالت 
 
حــي   ال نوجــد ف

ل مــن المحــامي   المقت 
ّ
ــة أعضــاء الفريــق المتــدخ

ّ
ي وكاف

ي أن ّ
 
ف أّضح عــىل شر

م لمهنة المحاماة. 
ّ
 المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنظ

ة مــن الفصــل ي إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا بــالفقرة األخــت 
 
نــا ال نوجــد ف

ّ
ي مــن كــراس  كمــا أّضح أن

الثــان 

وط طلب الع  روض. شر

 

 ............................ ي
 
 حّرر بـ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(
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 6ع   ملحق 
 

 
ة البيانات 

ّ
ف بصح  ترصي    ح ع  الشر

  العرض
ز
 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المعكورة ف

 
 

ي أسفله )اإلسم 
ي الممىص 

قب(.................................................................................. : إن ّ
ّ
 والل

 ................. . ..............................بتاريــــخ.......................... عدد المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت 

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

 المسّّم فيما يىلي "المشارك"

ي هذا العرض. 
 
متها ف

ّ
ي قد
ف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصّية والعاّمة الت 

 أّضح عىل الشرّ

ي صورة ثبوت خالف
 
ي القانونّية ف

فة بالفرز لما  وأتحّمل مسؤولّيت 
ّ
جنة المكل

ّ
ذلك أو تبعا لعدم تقديّمي لل

ة أّيام.  ة تتجاوز عشر
ّ
ي لمد

 يببتها من وثائق بعد طلبها مت ّ
 

 

ي ............................ 
 
 حّرر بـ ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ع   ملحق 
 

 
  المحام  )المنفرد(  قائمة إسمي ة
ز
 ف
 

 

سيم بالهيئة  ع ر االسم واللقب الشهادة المحرز عليها تاري    خ النر

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  
 ............................ ي

 
 حّرر بـ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8ملحق ع دد
 
 

ام المحام  بنيابة 
ز ز بلدية النر  جومي 

ة والتعديلية وسائر لدى المحاكم  
ّ
 الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلداري

 

 

ي أسفله )
ي الممىص 

قب(  االسمإن 
ّ
 ……………………………………………….................................. والل

مو أقّر  ة المعلومات الواردة بهذا العرض:  بإنجاز المهّمة. كما  ألت  
ّ
 أقّر بصحة كاف

 
 سم واللقب اال 

 
سيم  الت 

 
 محل المخابرة

 
إمضاء المحامي 
 1معرف به

 

 
 

  
 
 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 ............................ ي
 
 حّرر بـ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(

 

                                                 
  ي يجب  للّييب بيإلمخيء لح  مايمي .ص  لح   و حد منذميلّي ن علك      ل لد لين  ل ّنيين  إلمخيء  ي  لهين   ل هص  1

 ض.مشيلك علك أن يحون تيليخ  للّييب بيإلمخيء وجوبي بّد صدول ىعالن طلب  لّيو
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9ع   ملحق   
 
 

ة نة للتجربة العامة للمحام  المباشر خالل الخمس سنوات األخن 
ّ
 قائمة المراجع المبي
   1)من  

 إىل تاري    خ فتح العروض( 2017 جانفز
 

  للمراجع العاّمة
 جدول تأليفز

 الطور
 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 االناباتعدد  

ز سنة ا  2017لتجربة العامة للمحام  المباشر أو المحامي 

    

    

    

    

 
ز سنة ا  2018لتجربة العامة للمحام  المباشر أو المحامي 

    

    

    

    

ز سنة ا  2019لتجربة العامة للمحام  المباشر أو المحامي 

    

    

    

    

ز سنة ا  2020لتجربة العامة للمحام  المباشر أو المحامي 

    

    

    

    

ز سنة ا  2021لتجربة العامة للمحام  المباشر أو المحامي 

    

    

    

    

 الجم   لإلنابات المرصح بها خالل الخمس سنواتعدد ال .................. 
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 جدول تفصي   للمراجع العاّمة
 
 

تاريــــخ بداية 
 وانتهاء المهّمة

 الطور
 

عدد 
 القضّية

 المحكمة
 موضوع اإلنابة 

الهيكل العمومي 
 أوالشخ  الخاص

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ............................ ي
 
 حّرر بـ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(

 

  ح التنصيص عليها بالعرض. يمكن نسخ الجدول إلضافة  المراجع والقضايا المقنر
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 10ع   ملحق 
 
 

  إطار دورات التكوين المستمر  قائمة
ز
  تابعها المحام  المباشر ف

الدورات التكوينية المتخصصة التر
  إطار أنشطة 

ز
ز أو ف ز بالتنسيق مع المعهد األع  للمحامي    تنظمها الهيئة الوطنية للمحامي 

التر
 . ز  الهياكل الدولية للمحامي 

 
 

 ع ر المحور السنة

ةو شهادات استكمال  الدورات التكوينية المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد  الخنر
ز   األع  للمحامي 

   1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  اطار أنشطة الهياكل الدولية
ز
ز ف  الدورات التكوينية للمحامي 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  
............................ حّرر بـ.............................  ي
 
 ف

 )إمضاء وختم المشارك(

  الدورة المعنية. 
ز
شح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة ف م المحام  المنر

ّ
 يقد
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 11ع   ملحق 
 

 سي   رة  اتي   ة
 

 واللقب: ..........................................................................................................  اإلسم* 

 ............................... * تاريــــخ الوالدة ومكانها: .................................................................. 

سيم  ................. بالهيئة الوطنّية : .....................................................................  *تاريــــخ الت 

سيم بقسم اإلستئناف:.....................................   ............................... ........... ...... * تاريــــخ الت 

سيم بقسم التعقيب: ..   ............................ ................................................ .. ...... * تاريــــخ الت 

 ............................. : ............................. إن وجد وفقا لإلجرءات القانونّية* عنوان موقع الواب 
 

شح :   الش ه  ائد العلمي  ة المتحّصل عليها المنر
 

 الشهـادة العلمّية المؤسسة الجامعية التـخـّرج سنة

   

   

   

   

 
  المحاماة : 

ز
ة العاّمة ف ص الخنر

ّ
 ملخ
 

 
قة أو 

ّ
النتائج المحق

نتائج األعمال 
 المنجزة

 
تاري    خ إنجاز هعه 
 األعمال 

 
اع  ز  ميدان النز

كة  الهيكل العموم  أو الشر
  
  القطاع الخا  التر

ز
الناشطة ف

كة المحاماة قام المحام  أو  شر
 بنيابتها
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 الدراسات والبحوث

- 

- 

- 

-  

-  

- 
ة المطلوبة(

ّ
  مهنة المحاماة )  كر االختصا  ان وجد أو الماد

ز
ة الخصوصية ف ص الخنر

ّ
 ملخ
 

 
قة أو 

ّ
النتائج المحق

نتائج األعمال 
 المنجزة

 
تاري    خ إنجاز هعه 
 األعمال 

 
اع  ز  ميدان النز

كة  الهيكل العموم  أو الشر
  
  القطاع الخا  التر

ز
الناشطة ف

كة المحاماة  قام المحام  أو شر
 بنيابتها
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-   
ز
شح أهمية  كرها ف   يرى المنر

  العالقة بالمهّمة المعطيات اإلضافية التر
ز
نشاطه ف

ح إليها: 
ّ
ش  المنر

 اللغات  
ز
 . التكوين ف

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

  .المحاماة  
ز
سيم ف ز قبل النر   ميدان معي 

ز
ة ف  الخنر

-  

-  

-  

 

 شبكة دولّية لمكتب محاماة  
ز
 اإلنضواء ف

 
-  

-  

-  

 
 المحامي المباشر إمضاء 

 
                                                        ............................ ي

 
 حّرر بـ............................. ف

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12ع   ملحق 
 

  القضايا موضوع اإلنابات
ز
  ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر  جدول التعهدات ف

الجارية والتر
 الهيئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية

 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 
إلنتهاء 
اإلنابات 
ة
ّ
 الجاري

المالحظات 
اإلضافية 
والتوضيحية 
  يراها 

التر
ها 
ّ
شح أن المنر
ة 
ّ
وري ضز
لعكرها 
لتحديد 
جدول 
 التعهدات

ع   

 اإلنابات
موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 
المنشورة 
أمامها 
 القضايا

 

الهيكل  الطور
 العموم  

شخص 
 خا 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 
شح  إمضاء  وختم المت 

 
............................ حّرر بـ.............................  ي
 
 ف
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 13ع   ملحق 
 
 محام  

ز م بي  ة ترسيمه عقد النيابة المنر
ّ
لم تتجاوز مد

ة خمس سنوات
ّ
ز بل ية وباالستئناف مد  جومي 

 

 
 : تعريف المهّم ة: الفصل األّول
ل مهمة: 

ّ
 تتمث
 ......................................................................................... األستاذ .  
 

ي نيابة 
 
ي حقهبلدية جومي   طبق هذه االتفاقية ف

 
 ا والدفاع عنه ا والقيام بجميع اإلجراءات القانونّية ف

ي تونس أو كذلك خارجها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية س
 
واء ف

 . عند اإلقتضاء 
 
اتيب المطّبقة بالعقد:  2الفصل   ي    ع والنر  : التشر

اتيب الجاري بها العمل يــــع والت  كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إىل   .تخضع هذه الصفقة للتشر
ي الميدا

 
يــــع الساري المفعول ف ي والضمان اإلجتما ي التشر

 . ن الجبان 
 

 : األتع  اب :  3الفصل 
ك  تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشت 
ي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع 

الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والت 
 الجبائية والمصاريف المكتبّيةومبلغ تأمي   أحكام االستئناف والتعقيب. 

 
ي تعد مرتبطة  (05) خمسةقضايا كحد أدن  و  (02)ع يتم تجمي

ي نفس الطور والت 
 
قضايا كحد أقىص ف

ببعضها بالنظر إىل وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو 
ي تعتت  أتعاب قضية واحدة. 

 سهولة معالجتها والت 
 

ان المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائ  إيجابية بالنظر اىلي  ا إذا ما تبي   لهبلدي  جومين ليمكن 
ي الغرض تالقضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن 

 
ر من قبله وإمضاء ملحق ف

ّ
سند له منحة تكميلية تقد

بي   الطرفي   يتّم عرضه مسبقا عىل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 
. العم د للمحامي

ّ
 ومي عىل أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحد

 
  : اإللت زامات الموضوعة ع  كاهل الهيكل العموم  :   4الفصل 
م ت -أ  الغرض، تتوىل خاصة  بتوفت  الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا بلدي  جومين لت  

ي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل 
توفت  كل أصول مةيدات القضايا الت 

. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخ  معطيات   من المحامي
م ممىص 

ّ
وصل تسل

 البلدية. الملف وطلبات 

 المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من  -ب
طرف المحكمة أو الهيئة أو تمكي  

ي قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع عىل األقل. 
 الهيكل المعت 

.  -ت ي إطار نيابة الهيكل العمومي
 
مها ف

ّ
ي قد
 أو توزيــــع تقارير المحامي والمةيدات الت 

 عدم نشر
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قة بالمحامي أو بشر كشبلدي  للال يمكن  -ث
ّ
كة المحاماة ف المعطيات المالّية والمةيدات العلمّية المتعل

ي  2014لسنة  764عدد من األمر  15المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األوىل من الفصل 
 
  24مؤّرخ ف

ي 
وط وإجراءات تكليف المحامي   بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانف  ق بضبط شر

ّ
المتعل

 والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. 
 

 : طرق خال  صاحب العقد:  5صلالف
من طرف قابض  تحويل إىل الحساب الجاري لصاحب العقد  يتّم خالص صاحب المهمة عن طريق

. بلدية المالية بسجنان محاسب   جومي  

ي أجل أقصاه ثالثون )
 
( يوما من تاريــــخ 30يتّم إصدار األمر برصف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة ف
. بلدية لدى المصلحة المالية بإيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية   جومي  

اء ومصاريف أجرة  عليها كما تحمل ،  أجرة عدول التنفيذ بلدية الوتحمل عىل  عدول اإلشهاد والخت 
سيم بإدارة الملكية العقارية.   الت 

ى أو خارج مراكز بلدية التحّمل تكما  قة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكت 
ّ
مصاريف التنقل المتعل

ي يقطعها المحامي 
كة المحاماةالواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل الت  كلم   30لهذا الغرض  أو أعضاء شر

، شخصّيا،  ي حدود حاالت التنقل الفعلّية والثابتة للمحامي
 
 بملّف اإلنابة.  المتعّهد ف

ورة الملّف الت ل للخارج،وإذا ما إقتضت ض 
ّ
ل ت نق

ّ
ي  البلديةتكف

 
ل واإلقامة حرصّيا ف

ّ
بتحّمل مصاريف التنق

 حدود أّيام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع. 

ي كل الحاالت، يج
 
فاق  وف

ّ
ي الخارج موضوع إت

 
قة بالنقل واإلقامة ف

ّ
ب أن تكون النفقات التقديرية المتعل

ي منفرد ومسبق بي   الطرفي   وذلك برصف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.   كتان 

ي صورة تسبق
 
ه وف

ّ
 أن
ّ
مثبتة  خالصها عىل أساس فاتورات البلديةتوىل تالمصاريف من قبل المحامي ،  ةإال

جاع وذلك إثر التببت من الطابع  مة من المعنيي   القائمي   باألعمال موضوع االست 
ّ
لهذه األعمال مسل

 الفعىلي إلنجاز المهّمة. 
 

:  6الفصل  امات الموضوعة ع  كاهل المحام 
ز  : االلنر

  
 : م المحامي بما يىلي

 يلت  
ه أمام المحاكم أو الهيئات عند نيابته ل بلدية جومي   بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -

 والتحكيمية.  والتعديليةالقضائّية 

ي   البلديةحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -
 
كتابيا بمآلها ف

 أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريــــخ انعقادها. 

اعات  - ي المسائل المتعلقة بت  
 
ي أو  البلديةحضور االجتماعات المخّصصة للنظر ف

بدراسة الملفات الت 

 ا. به البلديةوقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهذا الغرض،
ي لحضور هذه االجتماعات بلدية ال توىلت

ون  يد اإللكت  دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الت 
ي معقول. 

ّ  زمت  ي حت 
 
 وذلك قبل انعقادها وف

ي  بلديةالتمكي    -
 
وع العريضة قبل إمضائها حت  تبدي رأيها فيها. وف م، من مشر

ّ
مقابل وصل تسل

ي أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريــــخ تسلمها من   بلديةالصورة عدم إبداء 
 
مالحظات حولها ف
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ي يقتضيها 
 ذلك موافقة ضمنية منه عىل محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات الت 

ّ
قبله، فيعد

 القانون. 

ي صندوق  بلديةالتمكي    -
 
ي خالص معاليم الضمان االجتما ي وخالص معاليم انخراطه ف

 
من شهادة ف

 وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب. مسؤوليته المدنّية التأمي   وما يفيد قيامه بتأمي   

ة اإلتف  اقية :  7الفصل 
ّ
 : مد

 
ة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من 

ّ
ي  01تضبط مد

ي  2022جانف 
 
 . 2024ديسمت   31وتنتهي ف

 محامي من قبل اللجنة المختّصة 
ي هذا التاريــــخ األخت  ولم يتم تعيي  

 
ي صورة وجود قضايا جارية ف

 
وف

فيتوىل مواصلة هذه القضايا وفق قواعد  للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي 
من نّ  الحكم الصادر  بلديةالاري، دون سواه، وتمكي   العناية المهنّية وذلك إىل حي   انتهاء طورها الج

 فيها. 
 

 :فسخ االتفاقية:  9الفصل 
ي الحاالت التالية:،   

 
 تفسخ هذه االتفاقية، آليا ف

ة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله.  -
ّ
 انتهاء مد

 . وفاة المحامي  -

ا - ي هذه الصورة عدم إيفاء صاحب العقد بالت  
 
يها بواسطة تنب البلديةوجه له تماته التعاقدية. وف

ة أيام ترسالة مضمونة الوصول  د ال يقّل عن عشر
ّ
ي أجل محد

 
اماته ف دعوه فيها إىل القيام بالت  

فسخ العقد دون أّي إجراء  بلديةللابتداء من تاريــــخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هذا األجل، يمكن 

 مالئما. آخر أو تكليف من يتوىل إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه 

امه وإهدار حق بلديةالإذا ثبت لدى   - ي أو ثبت قيامه  ها إخالل صاحب العقد بالت  
ي التقاض 

 
ف

ي مختلف إجراءات إبرام 
 
ة أو بواسطة الغت  بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثت  ف مباشر

 .العقد وانجازه

ة يوما من طلبها كتابّيا من قبل  ويتوىل   أجل أقصاه خمسة عشر
ز
  بحوزته ف

المحام  إرجاع الوثائق التر
 .  الهيكل العموم 

  
 : 10الفصل 

ي صورة قرار 
 
ي قضّية  بلديةالف

 
رات قانونّية أو واقعية ثابتة لذلك ، ف تغيت  صاحب العقد دون وجود مت 

ي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث 
ي هذه الحالة، ترصف له وجوبا أتعابه كاملة الت 

ال زالت جارية، فف 
ي  2011لسنة  79عدد من المرسوم  40من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 
أوت  20المؤّرخ ف

ق بتنظيم مهنة المحاماة.  2011
ّ
 والمتعل

 
اعات المتعلقة بهعه االتفاقية :  11الفصل  ز   :  فّض النز

ي تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المسا ي الصلحية. ولهذا الغرض 
 
ي حالة نشوب خالف ف

 
ف
ثة بمقتىص  الفصل) بلديةالتوىل ت

ّ
جنة المحد

ّ
ي ال 2014لسنة  764عدد ( من األمر 7مكاتبة الل

 
  24مؤّرخ ف

ي 
وط وإجراءات تكليف المحامي   بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانف  ق بضبط شر

ّ
المتعل

 والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. 
ي وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف ودّيا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات ا

لقانونية الت 
 يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة. 
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  : مص اريف التسجيل :  12الفصل 

 . المحامي تحمل مصاريف التسجيل عىل 

 : : صحة العقد 13الفصل 
. بلدية رئيس  ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل  جومي  

 
 : محّل المخ ابرة: 14الفصل 
ه يمكن ألحد الطرفي   تغيت  ذلك بمقتىص    عي ّ  

ّ
ي عنوانه المذكور أعاله. غت  أن

 
كل طرف محل مخابرته ف

عن طريق إعالم بواسطة عدل رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
 التنفيذ. 

 
 ..................  

ز
 ح  ّرر ب ......... ف

 
 
 

 اإلمض  اءات  
  بلديةالرئيس                                                                                                  المح         ام  
       

 
 
 

 


