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إلفهرس                                                 
 
 
 

موضوع طلب إلعروض   : 1إلفصل

وط إلمشاركة   : 2إلفصل  شر

كيفية إلمشاركة   : 3إلفصل 

توزيــــع طلب إلعروض ؤىل حصص   : 4إلفصل 

سحب ملف طلب إلعروض   : 5إلفصل 

صلوحية إلعروض   : 6إلفصل 

إإليضاحات ومالحق ملف طلب إلعروض   : 7إلفصل 

إلضمانات إلمالية   : 8إلفصل 

وط : 9إلفصل  ي كرإس إلشر
 
  إلطعن ف

طريقة تقديم إلعروض   : 10إلفصل 

إلوثائق إلمكّونة للعرض : 11إلفصل 

فتح إلظروف   : 12إلفصل 

ي إلصفقة   : 13إلفصل 
 
شحات من قبل إلمشاركي   ف ي تقديم إلتر

 
ضبط آجال وصيغ إلرجوع ف

 تقييم إلعروض : 14إلفصل 

   منهجية تقييم إلعروض وإسناد إألعدإد إلمتعلقة بإختيار محام غت  متخصص 14.1إلفصل 

 منهجية تقييم إلعروض وإسناد إالعدإد إلمتعلقة بإختيار محام لم تتجاوز مدة ترسبيمه 14.2إلفصل 

 باإلستئناف إلخمس سنوإت 

 إلمحامي  : 15إلفصل 
كة إلمهنية للمحاماة تعيي    أو إلشر

 .ؤمضاء إلعقد  نشر نتائج إلدعوة ؤىل إلمنافسة و : 16إلفصل 

 إلمالحق

 



3 
 

 موضوع طلب إلعروض: إلفصل إألول

ي إختيإر عــ
 
كة مهنية للممإمإة من بي   إلمرسمي    ــــد ممإا ممإارش 02يتمثل موضوع طلب إلعروض ف أو ارش

ي حقهإ وإلـفإع عنهإ لـى إلممإكم ين ، بجـول إلممإا
 
 لنيإبة بلـية مسإكن وإلقيإا بجميع إؤلجرإءإت إلقإنونية ف

يعية إلجإري بهإ إلعمل  . وسإئر إلهيئإت إلقضإئية وفق مإ تقتضيه إألحكإا إلتشرش

إمإت إلمممولة عىل إلطرفي   إلمتعإقـين  
.  ويبي ّ  عقـ إلنيإبة بـقة إلمقوق وإإللت 

وط إلمشاركة: 02إلفصل   شر

ي طلب إلعروض 
 
: يمكن إلمشإركة ف

:      للممإمي   إلمرسمي   بجـول إلممإمي   لـى 

 إؤلستئنإف 

) 

 إلتعقيب 

ي تإريــــخ صـور طلب إلعروض 
 
ف

و /                                        أو

كإت إلمهنية للممإمإة  للشرش

ي بإت أو ممىلي بإلنفإذ   قرإر تأديب 
ة بمقتض  إل تجوز مشإركة إلممإمي   أو إلذين تعرضوإ لإليقإف عن إلممإارش

ي سمقت إلتإريــــخ إألقض لقبول 
إلعإجل مإ لم يتم ؤلغإؤه من قمل إلممكمة إلمختصة خالل إلثالث سنوإت إلب 

  .(1 )إلعروض

إتيب إلجإري 
يــــع وإلت ّ ي ؤحـى حإإلت إلمنع إلمنصوص عليهإ بإلتشرش

 
كمإ إل يمكن مشإركة إلممإمي   إلموجودين ف

 إلممإمي ورئيس إلهيكل 
ة بي   ي تنشأ بسبب تضإرب إلمصإلح إلمرتمطة بإلعالقة إلممإارش

بهإ إلعمل أو تلك إلب 

كة إلمهنية  ي يكون فيهإ إلممإمي أو أعضإء إلشرش
سيت  أو إلمـإولة أو تلك إلب 

ّ
إلعمومي أو بأحـ أعضإء هيإكل إلت

ي إلفصل 
 جهة تعمل لـيهإ أو أي مإنع أخر عىل معب 

ّ
.  من مرسوا إلممإمإة32للممإمي   قـ قمل أّي دعوى ضـ

 كيفية إلمشاركة: 03إلفصل 

إكة  ي ؤطإر إتفإقية إلشرش
 
ي طلب إلعروض منفردإ أو ف

 
كة مهنية  (2)يمكن للممإمي إلممإارش إلمشإركة ف أو ضمن ارش

يــــع إلجإري به إلعمل  . للممإمإة تخضع للتشرش

توزيــــع طلب إلعروض ؤىل حصص : 04إلفصل 

-------------------------------------------------------- 

كة إلمهنية للممإمإة إل يـخل ضمن مشموإلت إلهيكل إلعمومي  -1-
 إلتثمت من إلوضعية إلقإنونية للممإمي أو إلشرش

ّ
لجنة إلفتح وإلفرز إلممـثة للغرض  )ؤن

 بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي بإلتنسيق مع إلهيئة إلوطنية أو رئيس إلفرع . (
مإ ينـرج ضمن صالحيإت إللجنة إلمختصة لمرإقمة ومتإبعة نيإبة إلممإمي  

ّ
وإن

ي 2014 لسنة 764 من إألمر عـد 16إلجهوي إلمختص، عنـ إؤلقتضإء طمقإ ألحكإا إلفصل 
 
ي 28  إلمؤرخ ف

وط وإجرإءإت 2014 جإنف   إلمتعلق بضمط ارش

 .تكليف إلممإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لـى إلممإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإؤلدإرية وإلعسكرية وإلتعـيلية وإلتمكيمية 

إكة بغرض إلمشإركة ووضع جميع ؤمكإنإتهم إلمهنية ؤلسـإء إلخـمإت موضوع  -2- مون فيهإ بشرش  يقصـ بتلك إؤلتفإقية ؤتفإقية تفإهم بي   ممإمي   أو أكتر يلت  

إ  عليهإ من إلهيئة  طلب إلعروض مع تمـيـ مسؤوليإتهم وحقوقهم بـقة ومن هو مكلف بإؤلمضإء عىل وثإئق إلعروض وإلصفقة وتكون إؤلتفإقية مؤارش

 .إلوطنية للممإمي   

كة ممإمإة وإحـة عقـ نيإبة إلهيكل إلعمومي لـى إلممإكم -3-
 . يتّم وجوبإ ؤسنإد لممإا ممإارش وإحـ أو لشرش
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: يتكون طلب إلعروض من

: ؤلي جميعهه  موج ينقسط

: إلممإمي   إلمرسمي   لـى * 

ي ميـإن معي   وإلذين إلهم ممل سنوإت (5)ؤلستئنإف إلذين لم تتجإوز مـة ترسيمهم خمسإ
 
 دون إلتخصص ف

 مخإبرتهم بوإلية سوسة

 

   ذو تكوين عإا إلتعقيب

ي تإريــــخ صـور طلب إلعروض
 
  وإلذين إلهم ممل مخإبرتهم بوإلية سوسةف

 

كإت إلمهنية للممإمإة     إلشرش

 

ي صورة توزيــــع إلطلب ؤل قسطي   أو أكتر :  2مالحظة     
 
 (ـة/ين) يتعي   وجوب ؤدرإج قسط أو أكتر مخصص ،ف

ي هذه إلمإلة تطبق إلمنهجية . للممإمي   إلذين لم تتجإوز مـة ترسيمهم بإؤلستئنإف مـة خمس سنوإت 
 
وف

وط  . إلخإصة بهذإ إلصنف من إلممإمي   وإلوإردة بكرإس إلشرش

 :سحب ملف طلب إلعروض : 5إلفصل 

يرسل إلهيكل إلعمومي نص ؤعالن طلب إلعروض مصموبإ بملف إلـعوة ؤل إلمنإفسة ؤل إلهيئة إلوطنية 

ه عىل موقع إلهيئة  قبل أيإا عىل إألقل3للممإمي     تإريــــخ إؤلعالن عن طلب إلعروض بهـف نشرش

((http://avocat.org.tn. 

وط مجإنإ من موقع إلوإب إلخإص بإلصفقإت  يتول إلمرشح تمميل كرإس إلشرش

ونية إلموجودة للغرض عىل ن يبعـ أ (www.marchespublics.gov.tn)إلعمومية تم تعمت  إإلستمإرة إإللكت 

وط من موقع إلهيئة إلوطنية للممإمي   أو موقع .إلموقع إلمذكور بلـية مسإكن كمإ يمكن سمب كرإس إلشرش

وط ’ و بإؤلضإفة ؤل ذلك. عنـ إؤلقتضإء (WWW.commune-msaken.gov.tnإ) تسمب كرإس إلشرش

ة من  .  بـون مقإبلبلـية مسإكن إؤلدإرة إلفرعية للشؤون إؤلدإرية  )ممإارش

------------------------------------------------------------- 
ي - 1-

كة مهنية للممإمإة وإلهيكل إلعمومي إلمعب 
 يتّم ؤبرإا عقـ صفقة بي   ممإا وإحـ أو ارش

 

 

 

 

 

 

http://avocat.org.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
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 صلوحّية إلعروض: 6إلفصل 

ون يومإ ة مإئة وعشرش
ّ
إبتـإء من إليوا  ( يومإ120 )يصبح إلمشإركون ملزمي   بعروضهم بمجّرد تقـيمهإ لمـ

. إلموإلي للتإريــــخ إألقض إلممـد لقبول إلعروض

 إلتوضيحات ومالحق ملف طلب إلعروض: 7إلفصل 

ةليمكن لكل مشإرك أن يط ي أجل أقصإه عشرش
 
أيإا من تإريــــخ نشرش إؤلعالن عن طلب  (10 )ب كتإبيإ ؤيضإحإت ف

. إلعروض

يتضمن إؤلجإبإت وإلتوضيمإت إلمتصلة بإلمالحظإت عنـ إؤلقتضإء ويتم ؤعـإد ملمق لملف طلب إلعروض 

شمون ي يطلبهإ إلمت 
ي أجل إل يتجإوز خمسة ،وإإلستفسإرإت إلب 

 
وط ف ي كرإس إلشرش  (05) ويوجه ؤل جميع سإحب 

كة إلمهنية  ي للممإمي أو للشرش
ون  يـ إؤللكت  أيإا قمل إلتإريــــخ إألقض إلممـد لقبول إلعروض وذلك عت  إلت 

وط إلمشإر ؤليهإ بإلفقرة إلثإنية من إلفصل  ونية لسمب كّرإس إلشرش ي إإلستمإرةإإللكت 
 
 من 4للممإمإة إلمبي ّ  ف

ي 2014 لسنة 764إألمر عـد 
 
ي 28 إلمؤرخ ف

وط وإجرإءإت تكليف إلممإمي   2014 جإنف   إلمتعلق بضمط ارش

. بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لـي إلممإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإإلدإرىة وإلعسكرية وإلتعـيلّية وإلتمكيمّية

وط قصـ ،  عنـ إإلقتضإء،يوجه إلهيكل إلعمومي  شمي   إلذين سمبوإ كرإس إلشرش
إلمعطيإت إلتكميلّية ؤل إلمت 

ة  ي أجل أدنإه عشرش
 
قمل إنتهإء أجل تقـيم إلعروض قمل آخر أجل لتقـيم  (أيإا10)مزيـ توضيح ملف إلعروض ف

. إلعروض عىل أإل تمس هذه إلمعطيإت إلتكميلية بإلخإصيإت وإلمعإيت  إلفنية وإلجوهرية

 إلضمانات إلمالية: 8إلفصل 

إتيب إلمتعلقة بتنظيم إلصفقإت إلعمومية
ي تقتضيهإ إلت ّ

. يعف  إلمشإركون من تقـيم إلضمإنإت إلمإلية إلب 

وط: 09إلفصل  ي كرإس إلشر
 
 إلطعن ف

وط مخإلفة لألحكإا إلوإردة بإألمر عـد   764يمكن لكل مشإرك ممتمل إعتت  إلبنود إلمضمنة بكرإسإت إلشرش

ي إلغرض مرفقإ بتقرير 07 أن يتظلم لـى إللجنة إلممـثة بإلفصل 2014لسنة 
 
 من نفس إألمر بتقـيم مطلب ف

ة  ي أجل أقصإه عشرش
 
أيإا من تإريــــخ إؤلعالن عن  ( 10)مفصل يبي   فيه إؤلخالإلت ومـعمإ بإلمؤيـإت إلالزمة ف

ة  (5)طلب إلعروض ويخفض هذإ إألجل ؤل خمسة  ي يمـد فيهإ أجل قبول إلعروض بعشرش
ي إلمإإلت إلب 

 
أيإا ف

. أيإا ( 10)

ي بطريقة تعطي تإريخإ 
تميل إللجنة قمل وبمجرد توصلهإ بإلتظلم نسخة من إلعريضة ؤل إلهيكل إلعمومي إلمعب 

. ثإبتإ 

نهإئيإ ؤذإ كإن  يمكن للجنة قمل إتخإذ قرإرهإ بشأن إلتظلم إلمعروض عليهإ أن تأذن بتعليق إؤلجرإءإت حب  إلمت

ي ظإهرهإ 
 
. إلمطلب قإئمإ عىل أسمإب جـية ف

ة  ي أجل أقصإه عشرش
 
أيإا عمل من تإريــــخ توصلهإ بإجإبة  ( 10)تتخذ لجنة مرإقمة ومتإبعة نيإبة إلممإمي   قرإرهإ ف

ي غيإب ذلك يرفع قرإر تعليق إؤلجرإءإت 
 
. إلهيكل إلعمومي مرفقة بجميع إلوثإئق وإؤليضإحإت إلمطلوبة وف
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 طريقة تقديم إلعروض: 10إلفصل 

. يتم تقـيم إلعروض عىل مرحلة وإحـة

ي وإلوثإئق إؤلدإرّية وجميع مؤيـإتهإ إلمبّينة بإلفصل 
ي ظرفي    (11)يضّمن إلعرض إلفب ّ

 
من هذإ إلكّرإس ف

ي يختم ويكتب عليه عمإرة ي ظرف ثإلث خإرج 
 
ال يفتح طلب عروض ": منفصلي   ومختومي   يـرجإن ف

ق بتكليف محام 2022لسنة 06.عدد
ّ
 05إو لدى إإلستئناف لم يتجاوز مدة ترسيمه / لدى إلتعقيب  متعل

". 2024-2023-2022 للسنوإت إلنابة بلدية مساكنسنوإت 

يـ مضمون  توّجه إلظروف إلممتوية عىل إلعروض إلفنّية وإلوثإئق إؤلدإرّية وجميع إلمؤّيـإت عن طريق إلت 

إبع لملـية مسإكن مقإبل وصل ؤيـإع
ّ
ة ؤلي مكتب إلضمط إلت

م ممإارش
ّ
يـ إلشيــــع أو تسل . إلوصول أو عن طريق إلت 

ي إلـفت  إلخإّص 
 
ي مرحلة ثإنّية تسّجل ف

 
ي مكتب إلضمط إلمعي ّ  للغرض ثّم وف

 
تسّجل إلظروف عنـ تسليمهإ ف

. بقبول إلعروض حسب تإريــــخ وصولهإ ويجب أن تمف  مختومة ؤل موعـ فتمهإ

: يقض آليإ

. كّل عرض ورد بعـ إآلجإل    * 

. كّل عرض لم يتضمن وثيقة إلتعهـ   * 

. وإل يمكن للمشإركي   إلذين تّم ؤقصإء عروضهم ألّي سبب من إألسمإب إلمطإلمة بتعويض

وط ي ذلك وثيقة إلتعّهـ طمقإ للنمإذج إلملمقة بكرإس إلشرش
 
.  يجب أن تمّرر إلعروض بكإملهإ بإلمت  بمإ ف

وط إلمطلوبة ي كل عرض إل تتوفر فيه إلشرش
. ويقض 

 

 إلوثائق إلمكّونة للعرض: 11إلفصل 

: يجب أن يمتوى إلظرف إلمتضّمن للعرض إلوثإئق إلتإلية

إلعمليات إلمطلوبة بيان إلوثيقة 
 

إلوثائق إإلدإرية 

 وختم وإمضإء إلمشإرك عىل كل صفمة مع بيإن إلتإريــــخ 5 ؤل 1تعمت  إلمالحق من 
ي تقييم إلعروض 

 
إلوثائق إلفنية إلمعتمدة ف

ي آخر إلوثيقة مع بيإن 11 ؤل 6تعمت  إلمالحق من 
 
وط وإمضإؤهإ وختمهإ ف  إلمضمني   بكرإس إلشرش

. إلتإريــــخ وتقـيم إلمؤيـإت عنـ إؤلقتضإء 

ين أو   إلممإمي إلممإارش أو مجمع إلممإمي   إلممإارش
وع عقـ إلنيإبة إلمزمع ؤبرإمه بي   ؤمضإء وختم مشرش

كة إلمهنية للممإمإة من جهة .  من جهة ثإنية مع بيإن إلتإريــــخ يلـية مسإكنو ’ إلشرش

 

غت  أنه يمكن للجنة  عنـ فتح إلعروض موجمإ ؤلقصإء إلعرض 1يمثل عـا تقـيم إلملمق رقم : الحظةم

ي أجل معي    (ين)بإلنسمة لمقية إلوثإئق إؤلدإرية أن تطإلب إلعإرض 
 
وتقض . إلمعنيي   بإستكمإل وثإئقهم ف

ي إآلجإل إلمضبوطة
 
ي لم تستكمل مإ طلب منهإ ف

. إلعروض إلب 
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 فتح إلظروف: 12إلفصل 

 قمل إؤلعالن إلملـية لجنة خإصة بفتح وتقييم إلعروض يتم تعيينهإ بمقرر من رئيس ى ىلـية مسإكنتمـث لـ

. عن طلب إلعروض 

ي إلتإريــــخ وإلمكإن إلممـدين بنص ؤعالن إلـعوة ؤل إلمنإفسة لفتح إلظروف 
 
وتعقـ جلسة فتح إلعروض ف

. إلخإرجية وإلظروف إلممتوية عىل إلوثإئق إؤلدإرية وإلفنية

وتكون جلسة فتح إلظروف علنية  

ي ست  أعمإل إللجنة ألّي سبب من إألسمإب       . 
 
ل ف
ّ
ين إلمشإركي   بإلتـخ كمإ إل يخول لهم . إل يسمح للمإض 

. طلب تمكينهم من تعـيل عروضهم أو ؤدخإل أّي ؤضإفإت عليهإ

دة لقبول إلعروض   -
ّ
ي إآلجإل إلقإنونية إلممـ

 
 .إل تفتح ؤإل إلعروض إلوإردة ف

ي للعرض   -  ي لتإريــــخ قبول إلعروض وذلك بفتح إلظرف إلخإرج 
ي عملّية إلفتح طمقإ للتسلسل إلزمب 

 
وع ف يتّم إلشرش

. وإلتثمت من وجود كل إلوثإئق إؤلدإرّية إلمطلوبة

ّ وإإلقتصإر عىل إلترصيــــح بوجود إلوثإئق إلمطلوبة دون تعـإدهإ  -  ي
. فتح إلظرف إلممتوي عىل إلعرض إلفب 

شحات : 13إلفصل  ي تقديم إلتر
 
 :ضبط آجال وصيغ إلرجوع ف

 ّ ي ي طلب عروض أن يسممه بطلب كتإن 
 
مه ف
ّ
ا ترش
ّ
ة , وصل تسليمقإبل ا, يمكن للممإمي إلذي قـ ا ممإارش

ّ
يقـ

ي أجل أقصإه عشرش 
 
يـ مع إؤلعالا بإلملوو ف يومإ من تإريــــخ آخر أجل  (10) ,ؤل بلـية مسإكن أو عن طريق إلت 

. لقبول إلعروض إلمعلن عليه من قمل بلـية مسإكن

ي أعمإل إلتقييم, وبإنقضإء هذإ إألجل
 
. ويمقوإ ملزمي   بهإ, تؤخذ بعي   إإلعتمإر عروضهم ف

ح للجنة 
ّ
ش مه إلمت 

ّ
ه إل يمكن سمب ذلك إلعرض بعـ إنقضإء إألجل إلمذكور ؤإل بمطلب معلل يقـ

ّ
غت  أن

ي صورة ترإجع . بهـف إلموإفقة عليه2014 لسنة 764 من إألمر 07إلمختّصة إلمنصوص عليهإ بإلفصل 
 
وف

إكة وبعـ ؤتمإا عملّية إلفتح ي ؤطإر إتفإق ارش
 
كة إلممإمإة أو إلممإمون إلمتعهـون ف يمرا من , إلممإمي أو ارش

ة سنتي   
ّ
ي تنظمهإ كّل إلهيإكل إلعمومّية لمـ

ي طلمإت إلعروض إلب 
 
من , حسب إلمإلة, تمتسب (2)إلمشإركة ف

 من طرفه 
ّ
ي إلفقرة إألول من هذإ إلفصل أو من تإريــــخ عـا إلرد

 
د لذلك ف

ّ
ي بعـ إألجل إلممـ تإريــــخ ترإجعه إلكتإن 

ة  ة تجإوزت عشرش
ّ
 لمـ
ّ
ي دون رد

ي من قمل إلهيكل إلعمومي إلذي بف 
أيإا عمل مإ لم  (10)عىل ؤعالمه بقبوله إلنهإن 

. تنقض مـة صلوحية عرضه

 

 تقييم إلعروض: 14إلفصل 

جنة إلخإّصة إلمشإر ؤليهإ بإلفصل 
ّ
 ، من هذإ إلكّرإس12بعـ فتح إلعروض من قمل إلل

: تقض إللجنة وجوبإ 



8 
 

ي - 
ّ دا من قبل إلعارض بهدف إعتماددا للتقييم إلفل  ي لم تتضّمن ؤحدى إلمالحق إلمستوجب تعمت 

. إلعروض إللر

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

ي ؤطار فردي أو مجمع- 
 
ي نفس إلصفقةسوإء ف

 
 أحد إلمشاركي   فيها تقديم أكتر من عرض وإحد ف

ّ
ي يتوىل

. إلعروض إللر

 للجنة إلخإصة بفتح إلظروف و تقييمهإ أن تـعو كتإبيإ إلمشإركي   إلذين لم يقـموإ إلمؤيـإت ،عنـ إؤلقتضإء، يمكن

ي أجل إل يتجإوز 
ي ملف طلب إلعروض ؤل ؤتمإا ملفإتهم ف 

 أيإا عمل من تإريــــخ جلسة فتح إلظروف وذلك 07إلمطلوبة ف 

ي بطلب إلعروض حب  إل تقض 
ة بمكتب ضمط إلهيكل إلعمومي إلمعب 

يـ إلشيــــع أو بإيـإعهإ ممإارش عن طريق إلت 

ي ممتوإهإ
 
إا ممـأ إلمسإوإة بي   إلمشإركي   وأإل يؤدي ذلك ؤل تغيت  ف

ط إحت  . عروضهم بشرش

ي بإلعنوإن إلتإلي كمإ 
ون  يـ إؤللكت  عىل commune-msaken.gov.tn@info: يمكن أن ترسل إلوثإئق عن طريق إلت 

يـ إلشيــــع،إلحقإ، أن تودع إألصول ي هذه إلمإلة تإريــــخ إؤلرسإل . بمكتب إلضمط أو ؤرسإلهإ عن طريق إلت 
ويعتمـ ف 

ي 
ون  . إؤللكت 

ي شأنهم عقوبإت تأديبّية
 
 إستمعإدهم إل يتّم ؤإل من قمل لجنة ،وبخصوص إلممإمي   إلذين صـرت ف

ّ
 فإن

ي 2014 لسنة 764إلمرإقمة وإلمتإبعة إلممـثة بمقتض  إألمر عـد 
 
ي 28 إلمؤرخ ف

 يتعلق بضمط 2014 جإنف 

وط وإجرإءإت تكليف إلممإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومّية لـى إلممإكم ي وضعّيإتهم ،ارش
 
ة ف
ّ
 بعـ إلتثّمت بـق

نسيق مع إلهيئة إلوطنّية للممإمي   تطبيقإ لمقتضيإت إلفصل 
ّ
 2014 لسنة 764 من إألمر عـد 15إلمهنّية بإلت

ي 
 
ي 28إلمؤرخ ف

. 2014 جإنف 

جنة عملية تقييم إلعروض وترتيبهإ حرصيإ وفقإ ؤحـى إلمنهجيإت إلتإلية
ّ
: تتول هذه إلل

: منهجّية تقييم إلعروض إلمتعلقة بإختيار محام ذو تكوين عام: 1.14

كة مهنية للممإمإة غت  - أ ي إختيإر ممإا إو ارش
 
ي صورة رغمة إلهيكل إلعمومي ف

 
تعتمـ إلمعإيت  إلمرصية إلتإلية ف

متخصصة 

إلعدد إألقىص إلمسند معايت  إلفرز إلعدد 

كة إلمهنّية للممإمي    1 إلتجربة إلعإمة للممإمي أو ألعضإء إلشرش
 (أو تعقيب/إستئنإف )إلمرسمي   بإلقسم إلمطلوب 

 نقطة 60

ة  2  نقطة 30إلمؤهالت إلعلمّية للممإمي وإلتكوين ؤلستكمإل إلخت 

ي نيإبة إلهيإكل إلعمومية لـى إلممإكم خالل  3
 
تجربة إلممإمي ف

ة  إلثالث سنوإت إألخت 
 نقطة 10

 نقطة 100إلمجموع إلعام 

: ؤسناد إألعدإد - : ب

كة إلمهنية للمحامي   بالقسم إلمطلوب  -  60) (تعقيب)إلتجربة إلعامة للمحامي أو ألعضاء إلشر

  :(نقطة

mailto:commune-msaken.gov.tn@info
mailto:commune-msaken.gov.tn@info
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. (تعقيب)نقطة بعنوإن كل سنة ترسيم بإلقسم إلمطلوب 10تسنـ

ي إلتعقيب 
 
ي صورة إلتنصيص صلب ملف إلـعوة ؤل إلمنإفسة عىل فتح بإب إلمشإركة للمرسمي   ف

 
ف

ة إلعإمة للممإمي  (سنوإت5أكتر من)وإؤلستئنإف أ ي ذإت إلقسط أو نفس طلب إلعروض تمتسب إلخت 
 
ف

ي إلجـول
 
ي إلقسم إلمرسم فيه مع وجوب إلتقيـ بإلسقف إلعـدي إألقض إلمشإر ؤليه ف

 
ي ف
. إلمعب 

ي ،ؤلثمإت إلتجربة إلعإمة
ي إلقسم إلمعب 

 
شح شهإدة ترسيم مسلمة من إلهيئة تبي   تإريــــخ ترسيمه ف

 يقـا إلمت 

 (تعقيب)

ة  -   :( نقطة30)إلمؤدالت إلعلمية للمحامي وإلتكوين إلستكمال إلختر

شهادة دكتورإه مرحلة ثالثة أو إلشهادة إلعلمية 
شهادة إلماجستت  

ي إلقانون 
 
شهادة إلدكتورإه ف

 10 5إلعدد إلمسند 

ي 
ب 
ّ
ي تمصل عليهإ إلممإمي تسنـ إألعـإد بمسب عـد إلـورإت إلتكوينّية إل

ؤضإفة ؤل إلشهإدإت إلعلمّية إلب 

: تلقإهإ أو شإرك فيهإ عىل إلنمو إلتإلي 

ي ؤطإر دورإت 05تسنـ بصفة آلّية   - 
 
 نقإط لكل ممإا شإرك فعليإ أو تإبع بنجإح دورة تكوينّية متخّصصة ف

ي تنظمهإ إلهيئة إلوطنّية بإلتنسيق مع إلمعهـ إألعىل للممإمي   
ة إلمهنّية إلب  إلتكوين إلمستّمر إلستكمإل إلخت 

ة نقإط  . (10)ويملغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن عشرش

ي ؤطإر أنشطة إلهيإكل إلـولّية  (01)تسنـ نقطة وإحـة - 
 
ي دورة تكوينّية قإا بهإ ممإمي ف

 
لكل مشإركة نإجمة ف

 1.(05)ويملغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن خمسة نقإط . للممإمي   

ي هذه إلـورإت
 
شح نسخة مطإبقة لألصل من شهإدة ، ؤلثمإت إلشهإئـ إلعلمية وإلمشإركة ف ا إلممإمي إلمت 

ّ
يقـ

ي إلـورة إلمعنية
 
. إلعلمية وكذلك شهإدة إلمشإركة ف

ة - ي نيابة إلهياكل إلعمومية لدى إلمحاكم خالل إلثالث سنوإت إألخت 
 
 ( نقاط10)تجربة إلمحامي ف

 

ة 05تسنـ بصفة آلّية  -  نقإط لكل ممإا تمت ؤنإبته من قمل هيكل عمومي خالل إلثالث سنوإت إألخت 

ة نقإط   .(10)ويملغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن عشرش

مة مع إلهيكل إلعمومي أو شهإدة  ؤلثمإت هذه إؤلنإبإت يقـا إلممإمي نسخإ من عقود إؤلنإبإت أو إؤلتفإقيإت إلمت 

. حسن ؤنهإء مهمة تكليف ممضإة من قمل إلهيكل إلعمومي 

 
 
ي إألدن

  نقطة 100 من 60ال تقبل ؤال إلعروض إلمتحصلة عىل إلعدد إلفل 

---------------------------------------------------- 

ي إلخإرج من قمل إلهيإكل إلعمومي ، يؤخذ بإؤلضإفة ؤل ذلك ، بعي   إؤلعتمإر ضمن - 1-
 
عنـمإ يتعلق إألمر بتكليف ممإمي بقضإيإ ف

شح بلغة   مـى ؤلمإا إلممإمي إلمت 
ي ؤطإر أنشطة إلهيإكل إلـولية للممإمي  

 
هذإ إلمعيإر إلفرعي دورإت تكوينية قإا بهإ ممإمي ف
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ية ويمكن كذلك إألخذ بعي    ي إلعقـ أو عنـ إؤلقتضإء إللغة إألنجلت  
 
إلممكمة إلمنشورة أمإمهإ إلقضية أو إللغة إلمتفق عليهإ ف

ي شمكة مهنية دولية لمكإتب ممإمإة من عـمه 
 
كة إلممإمإة ف  . إؤلعتمإر ؤضإفة ؤل هذه إلمقإييس ، ؤنضوإء إلممإمي أو ارش

:  سنوإت5منهجّية تقييم إلعروض إلخاصة باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باإلستئناف : 3.14

ي تعيي   أكتر من ممإا يجب عليه إختيإر ممإا - أ
 
ي صورة رغمة إلهيكل إلعمومي ف

 
لم تتجاوز مدة ترسيمه ف

: للمعإيت  إلمرصية إلتإلية  سنوإت وفقا 5باإلستئناف 

 

إلعدد إألقىص إلمسند معايت  إلفرز إلعدد 

 5مرسم بإؤلستئنإف لمـة أقل من  )إلتجربة إلعإمة للممإمي  1
 (سنوإت

 نقطة 50

 نقطة 30إلمؤهالت إلعلمّية للممإمي   2

ي نيإبة إلهيإكل إلعمومية أو إألشخإص إلطبيعيي    3
 
تجربة إلممإمي ف

أو إلمعنويي   إلخوإص لـى إلممإكم خالل إلثالث إلسنوإت 
ة  إألخت 

 نقطة 20

 نقطة 100إلمجموع إلعام 

: ؤسناد إألعدإد - : ب

  :( نقطة50 )( سنوإت5مرسم باإلستئناف لمدة أقل من  )إلتجربة إلعامة للمحامي  -

. نقطة بعنوإن كل سنة ترسيم بقسم إإلستئنإف10تمذف 

ة  -  : ( نقطة30)إلمؤدالت إلعلمية للمحامي وإلتكوين إلستكمال إلختر

شهادة دكتورإه مرحلة ثالثة أو إلشهادة إلعلمية 
شهادة إلماجستت  

ي إلقانون 
 
شهادة إلدكتورإه ف

 10 5إلعدد إلمسند 

ي 
ب 
ّ
ي تمصل عليهإ إلممإمي تسنـ إألعـإد بمسب عـد إلـورإت إلتكوينّية إل

ؤضإفة ؤل إلشهإدإت إلعلمّية إلب 

: تلقإهإ أو شإرك فيهإ عىل إلنمو إلتإلي 

ي ؤطإر دورإت 05تسنـ بصفة آلّية   - 
 
 نقإط لكل ممإا شإرك فعليإ أو تإبع بنجإح دورة تكوينّية متخّصصة ف

ي تنظمهإ إلهيئة إلوطنّية بإلتنسيق مع إلمعهـ إألعىل للممإمي   
ة إلمهنّية إلب  إلتكوين إلمستّمر إلستكمإل إلخت 

ة نقإط  . (10)ويملغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن عشرش

ي ؤطإر أنشطة إلهيإكل إلـولّية  (01)تسنـ نقطة وإحـة - 
 
ي دورة تكوينّية قإا بهإ ممإمي ف

 
لكل مشإركة نإجمة ف

. (05)ويملغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن خمسة نقإط . للممإمي   
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ي هذه إلـورإت
 
شح نسخة مطإبقة لألصل من شهإدة ،ؤلثمإت إلشهإئـ إلعلمية وإلمشإركة ف ا إلممإمي إلمت 

ّ
 يقـ

ي إلـورة إلمعنية
 
. إلعلمية وكذلك شهإدة إلمشإركة ف

ي نيابة إلهياكل إلعمومية أو إألشخاص إلطبيعيي   أو إلمعنويي   إلخوإص لدى  -
 
تجربة إلمحامي ف

ة   ( نقاط20)إلمحاكم خالل إلثالث سنوإت إألخت 

 

ي سبق للممإمي إلتعهـ بهإ من 
ي 01تسنـ إألعـإد بخصوص هذإ إلمعيإر حسب إؤلنإبإت إلب 

 2020 جإنف 

ي إلجـول إلموإلي 21ؤل 
 
: تإريــــخ آخر أجل لتقـيم إلعروض وذلك عىل إلنمو إلمبي   ف

 

 10 و01ما بي    
ؤنابات 

 20و11ما بي   
ؤنابة 

 ؤنابة 30أكتر من  ؤنابة 30 و21ما بي   

إلعدد إلمسند 
بعنوإن إلمرإجع 

05 10 15 20 

 

: صيغ تقديم إلعينات من إلمؤيدإت - ج

ي طلب إلعروض
 
شح إلمشإرك ف وبصفة عإمة يتول .تعتمـ عينة إؤلنإبإت أو رسإئل إلتكليف حسممإ يرإه إلمت 

كة إلممإمإة تقـيم كل وثيقة تثمت ؤنجإز إلعمل موضوع إؤلنإبة وإل يـخل ضمن إحتسإب إلتجربة  إلممإمي أو ارش

ي تم رفضهإ شكال
. إلقضإيإ إلب 

إلسنوإت وحسب طبيعتهإ بطريقة تمفظ حمإية إلمعطيإت حسب ويكون إلممإمي مـعو ؤل جمعهإ وتخزينهإ 

ونية ترإع فيهإ إلضمإنإت  ي وسإئل حفظ ؤلكت 
 
رية أو كذلك ف ي أقرإص ممغنطة أو لت  

 
ي ف
إلشخصية وإلش إلمهب 

ي إلمجإل وذلك لتقـيمهإ ضمن عرضه
 
إت إلمستعملة ف . إلفنية ؤلستغاللهإ طبق موإصفإت تتالءا مع إلتجهت  

: ست  أعمال لجنة إلفتح وإلتقييم  : 4.13

: تتم عملية إلتقييم وترتيب إلعروض من إلنإحية إلفنية عىل إلنمو إلتإلي 

  تتول لجنة إلفتح وإلتقييم تقييم إلعروض وترتيبهإ عىل أسإس إلمعطيإت إلممضإة وإلمبّينة بعرضه

وبقّية إلمالحق إلمنصوص عليهإ بملف طلب إلعروض إلمـعومة بإلمؤيـإت وطمقإ للمعإيت  وإلمقإييس 

وط  .إلمعلنة بكّرإس إلشرش

  ي من قمل كإفة أعضإءهإ بأسمإئهم وصفتهم ومؤارش عىل
تضمن إللجنة أعمإلهإ بتقرير إلعروض ممض 

 .كإفة صفمإته

  نسخة أصلية ورقية  )يتول إلهيكل إلعمومي بعـ إؤلنتهإء من هذه إألعمإل توجيه تقرير تقييم إلعروض

ؤضإفة ؤل أصول إلعروض ويكون مصموبإ بمذكرة تقـيمية لطلب إلعروض ممضإة  ( نسخ رقمية7و

ي 
 
من قمل رئيس إلهيكل إلعمومي ؤل إللجنة إلمختصة للمرإقمة وإلمتإبعة بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي ف

 . يومإ من تإريــــخ فتح إلعروض ؤلجرإء إلمرإقمة إلالزمة عليهإ20أجل أقصإه 

ي إلتإلي 
ون   haicop@pm.gov.tnو يمكن بإلتوإزي مع هذإ ؤرسإل إلملف كإمال عىل إلعنوإن إؤللكت 

mailto:haicop@pm.gov.tn
mailto:haicop@pm.gov.tn
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كة محاماة : 15إلفصل   إلمحامي أو شر
: تعيي  

 من 7تجري إللجنة إلمختصة للمتإبعة وإلمرإقمة إلممـثة بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي طمقإ ألحكإا إلفصل 

ي 2014 لسنة 764إألمر عـد 
 
ي 28 وإلمؤرخ ف

عية ؤجرإءإت إللجوء ؤل إلمنإفسة 2014 جإنف   مرإقبتهإ عىل ارش

وطهإ. وترتيب إلعروض ومصـإقيتهإ وتتثمت من مطإبقة مقإييس إلتقييم .وتتأكـ من إلصمغة إلمقبولة لشرش

وط وتعيـ إلنظر فيهإ . عنـ إؤلقتضإء،إلمعتمـة من قمل إلهيكل إلعمومي لمقتضيإت كرإس إلشرش

 إلممإمي ،وبعـ إؤلنتهإء من هذه إألعمإل
ي  (ين)توجه إللجنة إلمذكورة قرإر تعيي  

ؤل إلهيكل إلعمومي إلمعب 

. لتنفيذه

: نشر نتائج إلدعوة ؤىل إلمنافسة وإمضاء إلعقد: 16إلفصل 

 إلهيكل إلعمومي وجوبإ نتإئج إلـعوة ؤل إلمنإفسة وإسم إلمتمصل عىل عقـ إؤلنإبة عىل لوحة ؤعالنإت 
ينشرش

إؤلعالن ؤل إلهيئة إلوطنية للممإمي   إ ويوجه هذ. موجهة للعموا وعىل موقع إلوإب إلخإص به عنـ إؤلقتضإء

 إلذين لم يتم تعيينهم بهذه إلنتإئج بكل وسيلة مإدية أو إلمإدية بطريقة تعطي تإريخإ 
ويتم ؤعالا بقية إلمشإركي  

. ثإبتإ

ي قرإر إؤلسنإد إلصإدر عن إللجنة إلمختصة للمتإبعة وإلمرإقمة إلممـثة بإلهيئة إلعليإ للطلب 
 
يمكن إلطعن ف

ي 2014 لسنة 764 من إألمر عـد 7إلعمومي طمقإ ألحكإا إلفصل
 
ي 28 وإلمؤرخ ف

 لـى إلممكمة 2014 جإنف 

. إلمختصة 

. يجب عىل إلممإمي ؤمضإء إلعقـ إلممرر بإللغة إلعربية طبق إلنموذج إلمصإحب لهذإ

ورة توضيمهإ وذلك حسب مقتضيإت ووإقع نشإط إلهيكل  ويمكن ؤضإفة بنود يرى إلطرفي   أهميتهإ وض 

. إلعمومي دون تغيت  إلبنود إلجوهرية للعقـ وإلمسإس بإألتعإب

ورية لضمإن إنطالق ’ وعىل ؤثر إلمصإدقة عىل إلعقـ وإمضإئه يتول صإحب إلعقـ إتخإذ كل إؤلجرإءإت إلرص 

. إلمهمة بمجرد تسلم إؤلذن بذلك

ي عقود 
 
ي وقع إختيإرهإ نهإئيإ لإلنإبة يمرا من إلمشإركة ف

كة إلممإمإة إلب  ي صورة نكول إلممإمي أو ارش
 
ه ف
ّ
ؤإل أن

ي تنظمهإ كل إلهيإكل إلعمومية لمـة سنتي   
ي  (02)إؤلنإبإتإلب 

ي إلذي بف 
تمتسب من تإريــــخ ؤعالمه بقبوله إلنهإن 

ة  ة تجإوزت عشرش
ّ
 لمـ
ّ
. أيإا عمل  (10)دون رد

ي إلغرض ؤل إللجنة إلمختصة لمتإبعة ومرإقمة نيإبة 
 
ي إلعمومي تقريرإ خإصإ ف

ي هذه إلمإلة يقـا إلمشت 
 
وف

ي طلمإت إلعروض
 
كة إلممإمإة من إلمشإركة ف ح حرمإن إلممإمي أو ارش

وتتخذ إللجنة . إلممإمي   يتضمن مقت 

ي هذإ إلشأن وتعلم إلهيئة إلوطنية للممإمي   بذلك
 
. قرإرهإ ف

ي أجل سمعة أيإا من تإريــــخ تمليغ قرإر إللجنة ويتعي   عليه موإفإة تتول بلـية مسإكن
 
 ؤمضإء عقـ إلنيإبة وذلك ف

. إللجنة بمطإقة ؤسنإد عقـ إلنيإبة تتضمن إلبيإنإت وإلمعطيإت إلمنصوص بإلعقـ



13 
 

 

 

 

الحق ــــــــــــــــــمإل

 

وثيقة إلتعهـ   : 1ملمق عـد 

بطإقة ؤرشإدإت عإمة حول إلمشإرك   : 2ملمق عـد 

ي مختلف ؤجرإءإت إلتعيي   و مرإحل ؤنجإز  : 3ملمق عـد 
 
ف بعـا إلتأثت  ف ترصيــــح عىل إلشرش

إلمهمة  

ة إلعمل لـى إلملـية صإحب طلب إلعروض   : 4ملمق عـد  ف بعـا ممإارش ترصيــــح عىل إلشرش

ي ؤحـى إلمإإلت إؤلقصإئية إلمنصوص عليهإ  : 5ملمق عـد 
 
ف بعـا إلوجود ف ترصيــــح عىل إلشرش

وط  4بإلفصل   من كرإس إلشرش

ف بصمة إلبيإنإت وإلمرإجع إلعإمة و : 6ملمق عـد  أو إلخصوصية إلمذكورة / ترصيــــح عىل إلشرش

ي إلعرض  
 
ف

إا إلممإمي  : 7ملمق عـد 
ين (إلمنفرد  )إلت   ي صورة تجّمع  ) أو إلممإمي   إلممإارش

 
  (ف

كة إلمهنية للممإمإة بنيإبة إلهيكل إلعمومي 
لـى إلممإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية أو أعضإء إلشرش

وإلتمكيمية وإإلدإرية وإلتعـيلية  

ين لتجربة إلعإمة للممإمي إ : 8ملمق عــد  ي حإلة مجمع  ) إلممإارش أو إلممإمي   إلممإارش
 
أو  (ف

كة إلمهنية للممإمإة  سيم ؤل تإريــــخ فتح إلعروض  )للممإمي   إلمنتمي   للشرش  .(من تإريــــخ إلت 

  سنوإت 05 مكرر  يتعلقبإختيإر ممإا لم تتجإوز مـة ترسيمه بإؤلستئنإف 09ملمق عـد

ي نيإبة إلهيإكل إلعمومية وإألشخإص إلطبيعيي   إو 
 
قإئمة إلمرإجع إلمبينة لتجربة إلممإمي ف

ة من  ي 01إلمعنويي   إلخوإص لـى إلممإكم خالل إلثالث سنوإت إألخت 
 ؤل تإريــــخ 2020 جالنف 

 فتح إلعروض

ة  :10ملمق عـد  إلشهإئـ إلعلمية وقإئمة إلـورإت إلتكوينية إلمتخصصة ؤلستكمإل إلخت 

 .وإلـرإسإت وإلمقإإلت وإلمموث إلمتخصصة 

ي نيإبة إلهيإكل إلعمومية لـى إلممإكم خالل إلثالث  : 11 ملمق عـد 
 
قإئمة تمربة إلممإمي ف

ة   .(بإلنسمة للممإمي   ذو تكوين عإا وتكوين متخصص  )سنوإت إألخت 

 إلممإمي إلممإارش  : 12 ملمق عـد 
ا بي   كة عقـ إلنيإبة إلمت  ين أو إلشرش أو مجمع إلممإمي   إلممإارش

.  إلمهنية للممإمإة وإلهيكل عمومي 
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  1ملحق عدد 

وثيقة إلتعهد 

شح فيه عند إإلقتضاء  )  (.................................... ذكر إلقسط إلمتر

 

ي أسفله - 
ي إلممض 
................... ....... ....................................(إلصفةإإلسم وإللقب )ؤن 

.......................... .....: ..................................................إلمترصف بإسم ولمسإب - 

.............  لسنة : ................................إلمنخرط بصنـوق إلميطة وإلتقإعـ تمت عـد - 

........................................... .... ..........(ذكر إلعنوإن بإلكإمل)إلمعي   ممل مخإبرته ب- 

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

ي ذكرهإ وإلمكونة لملف طلب إلعروض إلمتعلق بإنإبة 
          وبعـ إإلطالع عىل جميع إلوثإئق إآلن 

 :  (يمـده إلهيكل إلعمومي )إلممإمي 

 ملف طلب إلعروض  (1)
إا  (2) ي تمثل وثيقة إإللت  

 وثيقة إلتعهـ إلب 
 عقـ إلنيإبة  (3)

وط إلخـمإت إلمزمع إنجإزهإ   ي طبيعة وارش
وبعـ أن قـرت عىل مسؤوليب 

ا بمإ يىلي 
:   أتعهـ وألت  

 قبول إلمهمة إلمسنـة لي دون تمفظ  (1
وط إلمب (2 نة بإلوثإئق إلمذكورة أعاله، مقإبل إألجرة يإنجإز إلخـمإت إلقإنونية إلمطلوبة وفقإ للشرش

  . بنود إلعقـإلممـدة طبق 
 ة خالل مـة قـرهإ قتسليم إلتقإرير إلخإصة بإؤلنإبإت لـى إلممإكم موضوع إلصف (3
 .إلعقـنص عليه ي وفقإ لمإ إؤلعالا بهمن تإريــــخ  ( .............. )

وط هذإ إلتعهـ مـة  (4 يومإإبتـإء من إليوا إلموإلي آلخر أجل ممـد لقبول 120إإلبقإء عىل ارش
 .إلعروض

ي لست  (5
ي أمثلهإ ليست  ) أشهـ أنب 

كة إلب  ي  (أو أن إلشرش
ي حإلة تضإرب مصإلح أو أي حجر قإنون 

 
. ف

ي إلقإنونية 
ي صورة ثبوت خالف ذلك، فؤنه يتم فسخ إلعقـ بصفة آلية وأتممل مسؤوليب 

 
وف

تمة عن ذلك  .إلمت 
يـفع إلهيكل إلعموميإلممإلغ إلمستوجمة بموجب عقـ إلصفقة وتمويلهإ عىل إلمسإب إلمقتوح  (6

يـ  يـية ).........تمت عـد................................بإلبنك إو إلت   (ذكر إلهوية إلبنكية إو إلت 
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ي .................     حرر ب 
 
.................. ف

  (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )

 

ي طلب إلعروض " يكتب إلمشإرك بخط إليـ عمإرة )
 
 ("صإلح للمشإركة ف

 يمكن ؤضإفة وثإئق أخرى عنـ إؤلقتضإء  1

  2ملحق عدد 

بطاقة ؤرشادإت عامة حول إلمشارك 

 

 

كة إلممإمإة  -  ...: .......................................................................إإلسم وإللقب أو ؤسم ارش

سيم  - ي قسم إؤلستئنإفتإريــــخ إلت 
 
 ......................................................إلسنة/ إلشهر/إليوا :ف

ي قسم إلتعقيب  -
 
سيم ف  ........................................................إلسنة/إلشهر/إليوا: تإريــــخ إلت 

 ............................................................................: ............................عنوإن إلمقر  -

: عنوإن موقع إلوإب ؤذإ كإن للممإمي موقع وإب وفقإ لإلجرإءإت إلقإنونية  -
....................................................................................................................... 

 : .............................................................................................................إلهإتف  -

ي للممإمي  -
ون  كة إلممإمإةإلعنوإن إإللكت    : ................................................................ أو ارش

ي  -
 : ............................................................................................رقم إلمعرف إلجمإن 

 

 .....................................................(إؤلسم و إللقب وإلصفة )إلشخص إلمفوض ؤلمضإء وثإئق إلعرض

 

 

ي ....................... حرر ب 
 
......................... ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )

 

 

كإت ممإمإة أو ممإمي   :مالحظة ي صورة تجمع ارش
 
 .يجب عىل كل عضو تقـيم إلوثيقة إلخإصة به’  ف
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 3ملحق عدد 

 

 

ف بعدم إلتأثت   ترصيــــح عىل إلشر

ي مختلف ؤجرإءإت إلتعيي   ومرإحل ؤنجاز إلمهمة 
 
ف

 

 

ي أسفله  -
ي إلممض 
  : ............................................................(إؤلسم وإللقب )ؤن 

كة إلمهنية للممإمي    -  : ..................................................................ممثل إلشرش

 .........................بتإريــــخ : ........................ إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تمت عـد  -

  .....................................................(إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   ممل مخإبرته ب  -

 "إلمشإرك"إلمسىم فيمإ يىلي  -

 

ة أو بوإسطة إلغت  بتقـيم وعود أو عطإيإ أو هـإيإ ع      أضح  ا بعـا إلقيإا ممإارش  
ي بعـا قيإمي وألت 

 
ف ل ارش

ي 
ي مختلف ؤجرإءإت ؤسنإد إلصفقة لفإئـن 

 
. قصـ إلتأثت  ف

 

ي ................. حرر ب
 
..................... ف

 

 (إمضإء وختم إلمشإرك)             
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  4ملحق عدد 

 

ة إلعمل لدى بلدية مساكن  ف بعدم مباشر ترصيــــح عىل إلشر

صاحبة طلب إلعروض 

 

ي أسفله  -
ي إلممض 
  .....................................................(إؤلسم وإللقب)ؤن 

كة إلمهنية للممإمي    -  ...........................................................ممثل إلشرش

 ...................بتإريــــخ ....................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تمت عـد  -

إلمسىم ............................................... (إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   ممل مخإبرته ب -
 "إلمشإرك"فيمإ يىلي 

ي لم أكن أعمل ضمن أعوإن أو ؤطإرإت 
ي أن 
 
ف  أو مضت عن بلدية مساكن        أضح عىل ارش

. ؤنقطإع عن إلعمل بهإ مـة خمس سنوإت عىل إألقل

 

ي صورة إلقيإا، ؤعالا إلملـية طبق أحكإا إألمر عـد )
 
، وترفق نسخة من 1998 لسنة 1875وف

مكتوب إؤلعالا مؤارش عليه من قمل إلهيكل يوضح بـقة تإريــــخ ذلك أو إؤلدإلء بعالمة إلملوو عنـ 

 (.إؤلقتضإء

 

ي .....................           حرر ب 
 
................... ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك )   
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  5ملحق عدد 

 

 

ي ؤحدى 
 
ف بعدم إلوجود ف ترصيــــح عىل إلشر

وط 2إلحاالت إإلقصائية إلمنصوص عليها بالفصل   من كرإس إلشر

 

ي أسفله  -
ي إلممض 
  ............................................................(إؤلسم وإللقب)ؤن 

كة إلمهنية للممإمي    -  ..................................................................ممثل إلشرش

 ............................بتإريــــخ ..................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تمت عـد  -

إلمسىم فيمإ  ........................................... (إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   ممل مخإبرته ب -
 " إلمشإرك"يىلي 

ي 
ي أن 
 
ف حي           أضح عىل ارش

 إل ’عنـإؤلقتضإء’ وكإفة أعضإء إلفريق إلمتـخل من إلممإمي   إلمقت 

ي ؤحـى حإإلت إلمنع إلمنصوص عليهإ بإلمرسوا إلمنظم لمهنة إلممإمإة
 
.  أوجـ ف

ة من إلفصل  ي ؤحـى إلمإإلت إلمنصوص عليهإ بإلفقرة إألخت 
 
ي إل أوجـ ف

 من 2        كمإ أضح أن 

وط طلب إلعروض .  كرإس ارش

 

 

ي ................... حرر ب 
 
.................... ف

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك )
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  6ملحق عدد 

 

 

ف بصحة إلبيانات  ترصيــــح عىل إلشر

ي إلعرض/ وإلمرإجع إلعامة و 
 
 أو إلخصوصية إلمذكورة ف

 

ي أسفله  -
ي إلممض 
  .................................................................(إإلسم وإللقب  )ؤن 

كة إلمهنية للممإمي    -  ..................................................................ممثل إلشرش

 ..............................بتإريــــخ .......................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تمت عـد  -

إلمسىم فيمإ  ......................................................... (إلعنوإن إلكإمل  )إلمعي   ممل مخإبرته ب  -

 " إلمشإرك"يىلي 

ف بصمة إلبيإنإت  ي قـمتهإ      أضح عىل إلشرش
ي هذإ إلعرضإلب 

 
ي ذلك إلتجربة إلعإمة وف

 
 .أو إلخصوصية/ بمإ ف

ي صورة ثبوت خالف ذلك أو تمعإ لعـا تقـيىمي للجنة إلمكلفة بإلفرز لمإ  
 
ي إلقإنونية ف

     وأتممل مسؤوليب 

ة أيإا  ي لمـة تتجإوز عشرش
 . (10)يثبتهإ من وثإئق بعـ طلبهإ مب 

 

ي ............... حرر ب 
 
...................... ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )
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 7ملحق عدد 

 

إم إلمحامي 
ين  (إلمنفرد  )إلتر  ي صورة تجمع)أو إلمحامي   إلمباشر

 
 (ف

كة إلمهنية للمحاماة بنيابة بلدية مساكن  أو أعضاء إلشر

لدى إلمحاكم وسائر إلهيئات إلقضائية وإلتحكيمية وإالدإرية وإلتعديلية 

 

 

ي أسفله 
ي إلممض 
عنـ ’ بأن إلفريق إلمتـخلأقر ...... ............. .................(إؤلسم وإللقب  )ؤن 

ي ذكرهم ي’ إؤلقتضإء
ا وإلمتكون من إلسيـإت وإلسإدة إآلن  ا)لت   كمإ أقر بصمة . بإنجإز إلمهمة(ألت  

:  كإفة إلمعلومإت إلوإردة بهذإ إلعرض

 

سيم إإلسم وإللقب  ؤمضإء إلممإمي ممل إلمخإبرة إلت 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

ي ................ حرر ب 
 
.................. ف

 

  (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )
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 8ملحق عدد 

 

ين  ي حالة مجمع)إلتجربة إلعامة للمحامي إلمباشر أو إلمحامي   إلمباشر
 
 أو (ف

كة إلمهنية للمحاماة  للمحامي   إلمنتمي   للشر

سيم ؤىل تاريــــخ فتح إلعروض)  (من تاريــــخ إلتر

 

 

  إإلسم وإللقب
  رقم إلتسجيل بالهيئة إلوطنية للمحامي   وتاريخه

سيم بقسم إإلستئناف    (إلسنة/إلشهر/إليوم)تاريــــخ إلتر

سيم بقسم إلتعقيب    (إلسنة/إلشهر/إليوم)تاريــــخ إلتر

  محل إلمخابرة

 

 سيم سيم تعطي تاريخا ثابتا للتر  نسخة من شهادة إلتر

 

ي ................ حرر ب 
 
.................. ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )
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 ( سنوإت5يتعلق فقط بإختيإر ممإا لم تتجإوز مـة ترسيمه بإؤلستئنإف ) مكرر  09ملحق عدد 

 

ي نيابة إلهياكل إلعمومية أو إألشخاص إلطبيعيي   قائمة 
 
 إلمرإجع إلمببنة للتجربة للمحامي ف

ة  ي 1من ) أو إلمعنيي   إلخوإص إلخوإص لدى إلمحاكم خالل إلثالث سنوإت إألخت 
 جانف 

 (ؤىل تاريــــخ فتح إلعروض........... 

 
ي  إلهيكل إلعمومي أو  إلعـد إلرتب 

 إلشخص إلخإص
تإريــــخ بـإية وإنتهإء إلطور عـد إلقضية إلممكمة موضوع إإلنإبة 

إلمهمة 

1       

2       

3       
4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

ي .............    حرر ب 
 
.................... ف

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )

ح إلتنصيص عليهإ بإلعرض . يمكن نسخ إلجـول إلضإفة إلمرإجع وإلقضإيإ إلمقت 
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 10ملمق عـد 

 

ة وإلدرإسات  إلشهائد إلعلمية وقائمة إلدورإت إلتكوينية إلمتخصصة إلستكمال إلختر

. وإلمقاالت وإلبحوث إلمتخصصة

إلسنة  إلمقإل إلعلىمي / إلـورة/ إلشهإدةع ر  

 إلشهائد إلعلمية

1   
2   

3   

ي إطار أنشطة إلهياكل إلدولية 
 
إلدورإت إلتكوينية للمحامي   ف

1   
2   

3   
4   

ة إلمسلمة من قبل إلهيئة إلوطنية بالتنسيق مع إلمعهد  إلدورإت إلتكوينية وشهائد إستكمال إلختر

 إألعىل للمحامي   

1   
2   

3   
 (ذكر إلميدإن إلمطلوب أو إلمشابه )إلدرإسات وإلمقاالت وإلبحوث إلمتخصصة 

1   

2   
3   

4    
ي ................                                             حرر ب

 
................. ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )

 

شح نسخة مطإبقة لألصل من  . شهإدة إلمعنية إليقـا إلممإمي إلمت 

شح نسخة من كل درإسة أو مقإل أو بمث مع ذكر عنوإن إلمجلة إلعلمية وسنة إلنشرش   .يقـا إلممإمي إلمت 
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 (يتعلق بإختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك إلمحامي ذو تكوين متخصص ) 11ملمق عـد 

 

ة ي نيابة إلهياكل إلعمومية لدى إلمحاكم خالل إلثالث سنوإت إألخت 
 
 قائمة تجربة إلمحامي ف

 

 
كة إلناشطة  إلهيكل إلعمومي أو إلشر
ي قام إلمحامي 

ي إلقطاع إلخاص إللر
 
ف

بنيابتها 

إع  إلنتائج إلمحققة أو نتائج تاريــــخ ؤنجاز دذه إألعمال ميدإن إلت  
إألعمال إلمنجزة 

 ................................سنة 

    

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    
    

    
 

ي ................ حرر ب
 
................. ف

 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )

 

 

مة مع إلهيكل إلعمومي أو شهإدة حسن ؤنهإء مهمة يقـا إلممإمي  نسخإ من عقود إؤلنإبإت أو إؤلتفإقيإت إلمت 

 .تكليف ممضإة من قمل إلهيكل إلعمومي 
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:  12ملحق عدد 

م بي     إلمباشر أو محامي إلعقد إلنيابة إلمتر

كة إلمهنية  ين أو إلشر  مجمع إلمحامي   إلمباشر

 للمحاماة وبلدية مساكن

 

: تعريف إلمهّمة: إلفصل إألّول

ل مهّمة
ّ
: تتمث

..................................................................... إألستإذ

 أو

إكة   .................................................................مجمع إلممإمي   موضوع إتفإقية إلشرش

 أو

كة إلمهنية للممإمإة  .................................................................................إلشرش

ي حقهإ وإلـفإع عنهإ 
 
فإقّية بنيإبة بلـية مسإكن وإلقيإا بجميع إؤلجرإءإت إلقإنونّية ف

ّ
طبق هذه إؤلت

ي تونس أو كذلك خإرجهإ عنـ إؤلقتضإء
 
. لـى إلممإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئّية سوإء ف

 (ذكر إلعنوإن كإمال )وإلمعي   ممل مخإبرته ب

إتيب إلمطّبقة بالعقد: 2إلفصل  يــــع وإلتر : إلتشر

إتيب إلجإري بهإ إلعمل
يــــع وإلت ّ شرش

ّ
كمإ يخضع صإحب إلعقـ وأعوإنه ؤل . تخضع هذه إلصفقة للت

ي وإلضمإن إؤلجتمإعي 
ي إلميـإن إلجمإن 

 
يــــع إلسإري إلمفعول ف شرش

ّ
. إلت

: إألتعاب: 3إلفصل 

بصفة جملية جزإفية  بخصوص إلمهإّا إلمشإر ؤليهإ بإلفصل إألّول أعاله إلممإمإةتضمط أتعإب 

ي تشمل معإليم 
طبق أحكإا إلقرإر إلمشإرك إلصإدر عن وزير إلعـل وإلوزير إلمكلف بإلتجإرة وإلب 

 .دون تلك إلمتعلقة بإستخرإج إألحكإاطوإبع إلجمإئيةمعإليم إلنشرش إلقضإيإ وإلمصإريف إلمكتبّية و

ي عتت  أتعإب قضية وإحـةوت  ي قضإيإ كمـ أق (04) وأربعةقضإيإ كمـ أدن   (2)يتّم تجميع 
 
ف

ط إلتإلية   :صورة توفر إلشرش

 

  ي تعـ مرتمطة بمعضهإ بإلنظر ؤل وحـة إلموضوع أو إلسمب أو
ي نفس إلطور وإلب 

 
إلقضإيإ ف

 .إلمإدة
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  إلقضإيإ أو إألذون عىل إلعرإئض بإلنظر ؤل طبيعتهإ من حيث تشإبههإ أو تـإولهإ أو سهولة

 معإلجتهإ نظرإ ؤلستقرإر فقه إلقضإء بشأنهإ

 لهإ أن إلممإمي قـ بذل إلعنإية إلالزمة وحقق نتإئج ؤيجإبية , يمكن لملـية مسإكن
ؤذإ مإ تبي ّ 

ر من قمله وإمضإء , تشعبهإبإلنظر ؤل إلقضية إلمتعّهـ بهإ ودرجة 
ّ
أن يسنـ له منمةتكميلية تقـ

جنة إلمختّصة للمتإبعة وإلمرإقمة 
ّ
ي إلغرض بي   إلطرفي   ينّم عرضه مسمقإ عىل إلل

 
ملمق ف

. إلممـثة بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي عىل أن تـخل هذه إلمنمة ضن لسقف إلممـد للممإمي 

 :عقد تأمي   عن إلمسؤولية إلمدنية وإلمهنية  :4إلفصل 

 عىل إلممإمي صإحب عقـ إؤلنإبة تقـيم عقـ تأمي   عن إلمسؤولية إلمـنية وإلمهنية
سإري ’ يتعي  

ي أي قضية
 
وع ف ي تإريــــخ ؤبرإا  إلعقـ وقمل إلشرش

 
 .إلمفعول ف

كة إلممإمإة صإحب إلعقـ تجـيـ عقـ إلتأمي   سنويإ ؤل حي   ’ كمإ يجب عىل إلممإمي أو ارش

ي ذلك إلسنة إلرإبعة 
 
إؤلعالا بإلمكم إلمتعلق بآخر قضية متعهـ بهإ وإنقضإء كإمل مـة إلعقـ بمإ ف

ي إلغرض عنـ إؤلقتضإء
 
ي تم إضإفتهإ بمقتض  ملمق ف

 .وإلب 

ويشي عقـ إلتأمينؤل حي   إنقضإء أسبوعي   بـإية من يوا إؤلعالا بإلمكم آلخر قضية تعهـ بهإ 

ي 
كة إلممإمإة إلمعب   .إلممإمي أو ارش

ويصبح عقـ إلتأمي   إلغيإبإنقضإء أسبوعإن بـإية من يوا إؤلعالا بإلمكم إلمتعلق بآخر قضية 

ي 
كة إلممإمإة إلمعب   .يتعهـ بهإ إلممإمي أو ارش

كة إلتأمي   إلمعنية من قمل بلـية مسإكن قمل ؤنقضإء إألجل إلمذكور أعاله وذلك  وإذإ تم ؤعالا ارش

 رسإلة معللة ومضمونة إلوصول مع إؤلعالا بإلملوو أو بأية وسيلة أخرى تعطي تإريخإ 
بمقتض 

إمإته إلتعإقـية’ ثإبتإ لهذإ إؤلعالا ي بإلت  
ي لم يف 
كة إلممإمإة إلمعب  إض ’ بأن إلممإمي أو ارش يتم إؤلعت 

ي هذه إلمإلة. عىل ؤنقضإء عقـ إلتأمي   
 
ي إلغرض ’ وف

 
إل يصبح عقـ إلتأمي   إلغيإ ؤإل بشهإدة ف

 تسلمهإ بلـية مسإكن

إمات إلموضوعة عىل كادل بلدية مساكن: 5إلفصل  : إإللتر 

ا بلـية مسإكن بتوفت  إلظروف إلمالئمة ؤلنجإز إلممإمي لمهّمته - أ
’ ولهذإ إلغرض. تلت  

ي تطلب من إلممإمي رفعهإ بصفة تتول 
خإصة توفت  كل أصول مؤيـإت إلقضإيإ إلب 

 من إلممإمي 
م ممض 
ّ
كمإ يضّمن إلملف . تضّمن مع رسإلة إلتكليف مقإبل وصل تسل

 .وجوبإ بمذكرة توضيمية تلخص معطيإت إلملف وطلمإت بلـية مسإكن

 إلممإمي من إلمعطيإت إلمطلوبة سوإء من طرفه أو من طرف إلممكمة أو  - ب
  تمكي  

ي قمل موعـ إلجلسة
 .بأسبوع عىل إألقل, أو إؤلجتمإع, إلهيئة إلمعب 

ي ؤطإر نيإبة إلهيكل  - ت
 
مهإ ف
ّ
ي قـ
 أو توزيــــع تقإرير إلممإمي وإلمؤيـإت إلب 

  عـا نشرش

 .إلعمومي 



27 
 

قة  - ث
ّ
  إل يمكن لملـية مسإكن كشف إلمعطيإت إلمإلّية وإلمؤّيـإت إلعلمّية إلمتعل

كة إلممإمإة إلمتعإقـ معه طبق أحكإا إلفقرة إألول من إلفصل   من 15بإلممإمي أو بشرش

ي 2014 لسنة 764إألمر عـد 
 
ي 28 مؤرخ ف

وط 2014جإنف  ق بضمط ارش
ّ
 إلمتعل

وإجرإءإت تكليف إلممإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومّية لـى إلممإكم وإلهيئإت إلقضإئية 

 .وإؤلدإرية وإلعسكرّية وإلتعـيلّية وإلتمكيمّية

إمات إلموضوعة عىل كادل إلمحامي : 6إلفصل 
كة إلمهنية للمحاماةإإللتر    إو إلشر

ا إلممإمي 
كة إلممإمإة يلت   : بمإ يىلي أو ارش

ي صورة إلرفض غت   -
 
قبول رسإلة إلتكليف وإلقيإا بجميع إؤلجرإءإت إلقإنونية إلمستوجمة وف

ي عقود إؤلنإبإت 
 
ر يعتت  ذلك نكوإل موجمإ لفسخ عقـ إلنيإبة ولمرمإنه من إلمشإركة ف إلمت 

ي تنظمهإ كل إلهيإكل إلعمومية لمـة سنتي   
تمتسب من تإريــــخ رفضه بقبوله إلمهمة  (02)إلب 

ة ي دون رد لمـة تجإوزإت عشرش
 .أيإا عمل  (10)إلذي بف 

ي إلغرض ؤل إللجنة إلمختصة لمتإبعة 
 
ي إلعمومي تقريرإ ف

ي هذه إلمإلة يقـا إلمشت 
 
وف

ي 
 
كة إلممإمإة من إلمشإركة ف ح حرمإن إلممإمي أو ارش

ومرإقمة نيإبة إلممإمي   يتضمن مقت 

ي هذإ إلشأن وتعلم إلهيئة إلوطنية للممإمي   بذلك. طلمإت إلعروض
 
 .وتتخذ إللجنة قرإرهإ ف

بذل إلعنإية إلالزمة للـفإع عن مصإلح بلـية مسإكن عنـ نيإبته له أمإا إلممإكم أو     - 

. إلهيئإت إلقضإئّية

إلا بلـية عوإ, عنـ إؤلقتضإء, حضور كل إلجلسإت بنفسه أو بوإسطة مسإعـيه    - 

ي أجل أقصإه ثالثة أيإا من تإريــــخ ؤنعقإدهإآمسإكن كتإبيإ بم
 
أو إؤلعالن عنهإ من إلجهة لهإ ف

 .إلمتعهـة

إعإت بلـية مسإكن أو     -  قة بت  
ّ
ي إلمسإئل إلمتعل

 
حضور إؤلجتمإعإت إلمخصّصة للنظر ف

ي وقع تكليفه بهإ قصـ ؤبـإء رأيه فيهإ أو ؤحإطة بلـية مسإكن فيهإ
. بـرإسة إلملفإت إلب 

ي تتتول بلـية مسإكن دعو, ولهذإ إلغرض
ون  يـ إؤللكت  ه كتإبّيإ سوإء عن طريق إلفإكس أو إلت 

ي معقول
ّ  زمب  ي حت 

 
. لمضور هذه إؤلجتمإعإت وذلك قمل إنعقإدهإ وف

وع إلعريضة قمل ؤمضإئه, مقإبل وصل تسلم, تمكي   بلـية مسإكن   -   حب  تمـي إمن مشرش

ي أجل أقصإه أربعة أيإا . رأيهإ فيهإ
 
ي صورة عـا ؤبـإء بلـية مسإكن بمالحظإت حولهإ ف

 
وف

 ذلك موإفقة ضمنّية منه عىل ممتوإهإ وإذن , عمل من تإريــــخ تسلمهإ من قمله
ّ
فيعـ

ي يقتضيهإ إلقإنونل
. لممإمي بموإصلة إؤلجرإءإت إلب 

: طرق خالص صاحب إلعقد: 7لفصل إ

 :إلعقـحسب إلصيغ إلتإلية يكون إلخالص عن طريقيتّم خالص صإحب 

. تمويل ؤل إلمسإب إلجإري لصإحب إلعقـ

وط إلخالص: 8لفصل إ : شر
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 : دفع قسط أول عىل إلحساب 1.8

من أتعإب إلقضية إلمتعهـ بهإ بعنوإن قسط أول عىل إلمسإب وإل ° / °10تسنـ نسمة 

ي صورة تقـيمه طلمإ ضيمإ 
 
يجوز لملـية مسإكن منح صإحب إلعقـ هذإ إلقسط ؤإل ف

 .للتمتع به

 : تقديم مذكرة إألتعاب2.8

 .يتم خالص صإحب إلعقـ بنإء عىل موإفإته لملـية مسإكن  بمذكرة خالص أتعإب

 : تسديد إلمستحقات3.8

ي خالص معإليم إلضمإن إإلجتمإعي - 
 
يتم تمكي   بلـية مسإكن من نسخة من شهإدة ف

ي صنـوق إلميطة وإلتقإعـ للممإمي   ومإ يفيـ سالمة وضعيته 
 
وخالص معإليم إنخرإطه ف

 .إلجمإئية وقيإمه بتأمي   مسؤوليته إلمـنية وذلك وجوبإ قمل خالص إألتعإب

ي أجل أقصإه -
 
 خمس وأربعونيتّم ؤصـإر إألمر برصف إلممإلغ إلرإجعة لصإحب إلصفقة ف

وط وبعـ إلترصيــــح إلمكميومإ من تإريــــخ  (45) . ؤستالا مذكرة إألتعإب مستوفية إلشرش

ي خالف ذلك يتمتع صإحب إلعقـ وجوبإ بفوإئض تأخت  تمتسب إبتـإء من إليوا إلذي 
 
وف

 .يىلي إنتهإء إألجل إلمذكورة أعاله

إء وكذلكتممل عىل بلـية مسإكن أجر عـول إلتنفيذ   أجرة عـول إؤلشهإد وإلخت 

سيم بإدإرة إلملكّية إلعقإرّية
. ومصإريف إلت ّ

قة بإؤلنإبإت خإرج مجإل منطقة تونس 
ّ
نقل إلمتعل

ّ
كمإ تتمّمل بلـية مسإكن مصإريف إلت

ى أو خإرج مرإكز إلوإليإت  ي حيث عينت ممل مخإبرتهم إلكت 
عنـمإ تتجإوز مسإفة إلب 

كة إلممإمإة لهذإ إلغرض  ي يقطعهإ إلممإمي أو أعضإء ارش
ب 
ّ
ل إل
ّ
ي حـود 30إلتنق

 
حإإلت  كلم ف

كة إلممإمإة إلمتعهـين بملف ’ شخصيإ’ إلتنقل إلفعلية وإلثإبتة للممإمي  أو ألعضإء ارش

ك بي   وزير إلعـل وإلوزير 
إؤلنإبة وذلك طمقإ للتعريفة إلمنصوص عليهإ بإلقرإر إلمشت 

ي 
 
 .2016 أفريل 22إلمكلف بإلتجإرة إلمؤرخ ف

ورة إلملف إلتنقل للخإرج تتكفل بلـية مسإكن  بتممل مصإريف إلتنقل ’ وإذإ مإإقتضت ض 

ي ذلك يومي إلذهإب وإلرجوع
 
ي حـود أيإا إلمهمة دون سوإهإ بمإ ف

 
 .وإؤلقإمة حرصيإ ف

ي كل إلمإإلت 
 
ي إلخإرج ’ وف

 
قة بإلتنقل وإؤلقإمة ف

ّ
يجب أن تكون إلنفقإت إلتقـيرّية إلمتعل

وع ملمق يعرض وجوبإ وبصفة مسمقة عىل أنظإر إللجنة إلممـثة بإلفصل موضوع  مشرش

ق  إلمتعل من هذإ إلعقـ03عن إلفصل عـد إلنظر  وذلك برصف 764 من إألمر عـد 07

. بإألتعإب

ي صورة تسمقة إلمصإريف من قمل إلممإمي 
 
ه وف
ّ
 أن
ّ
كةإلممإمإةؤإ تتولي بلـية مسإكن ,  أو ارش

مة من إلمعنيي   إلقإئمي   بإألعمإل فوإتت  خالصهإ عىل أسإس 
ّ
 مثبتة لهذه إألعمإل مسل

جإع وذلك ؤثر إلتثّمت من  . إلقيإا بإلمهمة عىل أسإس قإعـة إلعمل إلمنجزموضوع إؤلست 
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ة : 9إلفصل 
ّ
:  إلعقدمد

ة 
ّ
. تإريــــخ ؤمضإء إلعقـ بي   إلطرفي    بثالثة سنوإت تمـأ من إلعقـ تضمط مـ

ي 
 
ي صورة وجود قضإيإ جإرية ف

 
 ممإمي تإريــــخ ؤنتهإء مـة إلعقـ وف

كة ولم يتّم تعيي   أو ارش

جنة إلمختّصة للمتإبعة وإلمرإقمة إلممـثة بإلهيئة إلعليإ للطلب مهنية للممإمإة 
ّ
من قمل إلل

موإصلة هذه إلقضإيإ وفق قوإعـ إلعنإية إلمهنّية وذلك ؤل صإحب إلعقـ إلعمومي فيتول 

. وإلترصيــــح بإلمكم, دون سوإه, حي   ؤنتهإء طورهإ إلجإري

: تنفيذ إلعقد: 10إلفصل 

ا بتنفيذ مقتضيإت إلعقـ بنفسه وإل يمكن بأي حإل من إألحوإل  يجب عىل إلممإمي أن يلت  

ي إلصورة إلمنصوص عليهإ بإلفصل 
 
 أو حـوث أمر 11لملـية مسإكن تغيت  إلممإمي ؤإل ف

إمإته  .طإرئ أو قوة قإهرة حإلت دون قيإا صإحب إلعقـ بتنفيذ إلت  

ي هذه إلصورة يجب عىل إلممإمي ؤعالا بلـية مسإكن بذلك كتإبيإ وإل يمكنه منإولة 
 
وف

 .إلنيإبة ؤل أي ممإا آخر

ي صورة تخىلي إلممإمي  صإحب إلعقـ بخالف إلمإإلت إلمنصوص عليهإ بإلفصل 
 
 أو 11وف

حـوث أمر طإرئ أو قوة قإهرة تتخذ بلـية مسإكن إؤلجرإءإت إلمسنوجمة بهـف تعيي   

ممإا آخر ضمإنإ ؤلستمرإرية ست  إلمرفق إلعإا عوضإ عن إلممإمي إلمتخىلي عن إلمهمة 

 .2014 لسنة 764 من إألمر 5تطبيقإ للفصل 

ة إلعمومي تطبيق إلمطة إألول من  ي هذه إلصورة إألخت 
 
كمإ يجب عىل بلـية مسإكن ف

 .إلفصل إلسإدس لهذإ إلعقـ

: إلعقدفسخ : 11إلفصل 

ة وإلفصل  إلّية, هذإ إلعقـتفسخ , 9مع مرإعإة مقتضيإت إلفقرة إألخت 
ّ
ي إلمإإلت إلت

 
: آلّيإ ف

ة وفإة إلممإمي        - كة إلمهنية للممإمإة أو إؤلحإلة عىل عـا إلممإارش  . أو حل إلشرش

إمإته إلتعإقـّية       -  ي هذه إلصورة . عـا ؤيفإء صإحب إلعقـ بإلت  
 
وّجه له بلـية توف

ي أجل 
 
إمإته ف مسإكن تنبيهإ بوإسطة رسإلة مضمونة إلوصول يـعو فيهإ ؤل إلقيإا بإلت  

نبيه
ّ
ة أيإا ؤبتـإءإ من تإريــــخ تمليغ إلت د إل يقّل عن عشرش

ّ
يمكن , وبإنقضإء هذإ إألجل. ممـ

 .وتطبيق إلمطة إألول من إلفصل إلسإدس لهذإ إلعقـلملـية مسإكن فسخ إلعقـ 

إمه وإهـإر حق       -  ي إلؤذإ ثبت لـي بلـّية مسإكن ؤخالل صإحب إلعقـ بإلت  
 
بلـية ف

ة أو بوإسطة إلغت  بتقـيم وعود أو عطإيإ أو هـإيإ قصـ إلتأثت   ي أو ثمت قيإمه ممإارش
قإ  
ّ
إلت

ي مختلف ؤجرإءإت ؤبرإا إلقـ وإنجإزه
 
. ف

ة يوما من طلبها  ي أجل أقصاه خمسة عشر
 
ي بحوزته ف

ويتوىلي إلمحامي ؤرجاع إلوثائق إللر

. كتابّيا من قبل بلدية مساكن
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رإت قإنونّية أو :12إلفصل  ي صورة قرإر بلـية مسإكن تغيت  صإحب إلعقـ دون وجود مت 
 
ف

ي قضّية إل زإلت جإرية, وإقعّية ثإبتة لذلك
 
ي هذه إلمإلة, ف

ترصف له وجوبإ أتعإبه كإملة ’فف 

فإقّية وذلك عمال بأحكإا إلفصل 
ّ
ي تمتسب طبق أحكإا إلفصل إلثإلث من هذه إلإلت

 40إلب 

ي 2011 لسمة 79من إلمرسوا عـد 
 
ق بتنظيم مهنة 2011 أوت 20 إلمؤرخ ف

ّ
 وإلمتعل

. إلممإمإة

 :إلحفاظ عىل إلشية : 13إلفصل

إمإت  وط إلتنفيذ ويخضع إلطرفإن لكل إؤللت   يكتسي كإمل إلعقـ صمغة إلشية من حيث ارش

 .إلعإمة إلمتعلقة بإلممإفظة عىل إلشية

إدة: 14إلفصل   إلت  

ي تنفيذ هذإ إلعقـ لمسإب إلطرف إألول 
 
يخضع كل إلمتـخلي   مهمإ كإنت صفتهم ف

تيبية إلمتعلقة بمقإومة إلفسإد وتضإرب إلمصإلح يعية وإلت   .لألحكإا إلتشرش

إعات: 15إلفصل : فّض إلت  

ي تأويل أحكإا 
 
ي حإلة نشوب خالف ف

 
 .إلمسإعي إلصلمّية, وجوبإ, تمّجل, هذإ إلعقـف

جنة إلممـثة بمقتض  إلفصل أوإل ولهذإ إلغرض تتولي 
ّ
من  (7)بلـية مسإكن مكإتمة إلل

ي 2014ة ن لس764إألمر عـد 
 
ي 28 إلمؤرخ ف

وط وإجرإءإت 2014جإنف  ق بضمط ارش
ّ
 إلمتعل

تكليف إلممإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لـي إلممإكم وإلهيئإت إلقضإئّية وإؤلدإرّية 

ح آخر وإلعسكرّية وإلتعـيلّية وإلتمكيمّية إح تسوية صلمية أو تقـيم مقت  دون سوإهإ ؤلقت 

 .لفض إلخالف

إع  ي هذه إلمإلة تتم دعوة ممثل إلهيئة إلوطنية للممإمي   لمضور إلجلسة لفض إلت  
 
وف

 .إلمعروض عليهإ بإلمسب  

من تإريــــخ توصل إللجنة بمكتوب إلهيكل إلعمومي دون فصل إلخالف و بإنقضإء أجل شهر 

ي يرإهإ للـفإع ’ وديإ
عن فيمكن للطرف إألكتر حرصإ لموإصلة إؤلجرإءإت إلقإنونية إلب 

. حقوقه لـى إلممكمة إلمختصة

سجيل: 16إلفصل 
ّ
: مصاريف إلت

كة إلممإمإةتممل مصإريف إلتسجيل عىل إلممإمي  .  أو ارش

: صحة إلعقد: 17إلفصل 

 نإفذإ ؤإل بعـ ؤمضإئه من قمل رئيس بلـية مسإكنإل يكون هذإ إلعقـ 

: محل إلمخابرة: 18إلفصل 

ي عنوإنه إلمذكور أعاله
 
ه يمكن ألحـ إلطرفي   تغيت  . عي ّ  كل طرف ممل مخإبرته ف

ّ
غت  أن

ذلك بمقتض  رسإلة مضمونة إلوصول مع إؤلعالا بإلملوو للطرف إألخر أو كذلك عن طريق 

. ؤعالا بوإسطة عـل إلتنفيذ
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ي ............ حّرر ب
 
..................... ف

إإلمضاءإت 

 

بلـية مسإكن                                                                                  إلممإمي 

 

 

 

 


