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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل

من بين المرّسمين بجدول  محامي مباشر 01عددطلب العروض في اختيار  يتمّثل موضوع
في  القانونّية اإلجراءاتجميع القيام بو بلدية سكرة  نيابة ، لأو شركة مهنية للمحاماة المحامين

ة واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  عنها والدفاع  حقها 
 ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهوفق ما 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. عقد النيابةويبّين 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 : يمكن المشاركة في طلب العروض

 في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب لدىمين المرسمين بجدول المحامين للمحا. 

  لدى الّتعقيب.على أن تتضّمن محام مرّسم الشركات المهنية للمحاماة 
الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة  أو الشركات المهنية للمحاماةال تجوز مشاركة المحامين 

بمقتضى قرار تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة 
 .1المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها كما ال 
بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

او أي مانع  يها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديهاالمداولة أو تلك التي يكون ف
 من مرسوم المحاماة. 32خر على معنى الفصل آ

 
                                                 

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

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

 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 
 المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 

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

 أو
  .ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل 

 :توزيع طلب العروض إلى حصص 4الفصل 
 

 موّجه إلى جميع:1قسط وحيديتكّون طلب العروض من 

 التعقيبلدى  في تاريخ صدور طلب العروض المحامين المرسمين. 

  على أن تتضّمن محام مرّسم لدى الّتعقيب. المهنية للمحاماةالشركات 
  

 :سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
 يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية

(www.marchespublics.gov.tn) وموقع الهيئة الوطنية للمحامين                       
  (https://avocat.org.tn  )بعد أن يتولى تعمير االستمارة  بلدية سكرةبموقع واب  أو

اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن سحب 
 بدون مقابل. ببلدية سكرة الكائن بنهج المنتزه مقر اإلدارة المركزية كراس الشروط مباشرة من 

 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما( ابتداء من  60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة سّتين يوما )

 المحدد لقبول العروض. األقصى اليوم الموالي للتاريخ
 
 

                                                 

1
 .عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم واحدةشركة محاماة لأو  واحدمحاٍم مباشر ليتّم وجوبا إسناد 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 
( أيام من تاريخ نشر 7يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة )

 اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

ال  واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل
( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد 10يتجاوز عشرة )

لسحب كّراس الشروط المشار إليها  اإللكتروني للمحامي المبّين في االستمارة اإللكترونية
 2014جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4 بالفقرة الثانية من الفصل

شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم المتعّلق بضبط 
 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

السريع  تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد كما يجوز عند االقتضاء،
 لكافة المترشحين.

 ت تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروطمعطيا لبلدية سكرة توجيه يمكن و  هذا،
( قبل انتهاء أجل 10)أيام  قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة 

 تقديم العروض.
 

 المالية : الضمانات:8الفصل 
الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم  يعفى المشاركون من تقديم

 العمومّية.الصفقات 
 

 :عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية عقد تأمين:9الفصل 
المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمينعقد  يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم

 سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم  صاحب كما يجب على المحامي 

د بها.  بالحكم المتعّلق بآخر قضية ُمتَعهَّ
بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية ان ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع

 .تعّهد بها المحامي 
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بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر  انبانقضاء أسبوع الغيا ويصبح عقد التأمين
  .قضية يتعهد بها المحامي

 قبل انقضاء األجل المذكور أعالهبلدية سكرة  وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنّية من قبل
وذلك بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى 

التعاقدّية، يتم االعتراض  المحامي لم يف بالتزاماته عالم، بأنّ تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإل
على انقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل بشهادة في 

 تسلمها بلدية سكرة.الغرض 
 طريقة تقديم العروض: 10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 
( من هذا الكّراس 11والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )ُيضمَّن العرض الفني 

 في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة : " 
 ."تتعلق بتكليف محام أو شركة محامين  2021 لسنة 51استشارة عدد " اليفتح

والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات عــن طريــق  توّجـه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة
البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضـبط التـابع 

  لـبلدية  سكرة  مقابل  وصل  إيداع.
تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل 

الصـفقات العموميـة حسـب ترتيـب وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى في السـجّل الخـاص ب
 موعد فتحها.
 يقصى آلّيا:

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .وال يحمل ختم المحامي * كّل عرض لم يكن مغلقا

 كما يقصى:
* كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط ولـم يـتّم 

 .بلدية سكرة الممنوح له من قبل  األجل اإلضافي خالل رفعها
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 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 

 

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

 بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
 الوثائق المكّونة للعرض::  11الفصل

يجــب أن يحتــوي الظــرف المتضــّمن للعــرض ووثــائق التعّهــد والمؤّيــدات المصــاحبة لهــا 
 ما يلي: على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
ختم وإمضاء المشارك علـى كـّل صـفحة  --- الشروطكراس 

وإمضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان 
 التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

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

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادةأو نسخة مطابقة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضــاة مــن قبــل الشــخص المفــّوض لــه 
 بيان التاريخ.وختمها مع 

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 

أصل الشهادة المهنية أو 
 نسخة مطابقة لألصل منها .

إمضاءالعميد أو الكاتب العـام للهيئــة أو 
رئـيس الفـرع الجهــوي دون سـواهم وختمــه 

 مع بيان التاريخ.

شــهادة االنخــراط بالصــندوق الــوطني للضــمان االجتمــاعي    
أو تقـــــديم تصـــــريح علـــــى اونين واألعـــــوان() بالنســـــبة للمعـــــ

 الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

إمضــاء الــرئيس المــدير العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان االجتمـــــاعي أو مـــــن  ال
الشــخص المفــّوض لــه وختمــه مــع بيــان 

 التاريخ.
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مطابقة لألصل من  نسخة عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

إمضـــــاء الـــــرئيس المـــــدير العـــــام لشـــــركة 
التــــامين أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 وختمه مع بيان التاريخ.

تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام 
مباشــرة أو بواســطة الغيــر بتقــديم وعــود أو عطايــا أو هــدايا 

إنجـاز قصد التأثير في مختلـف إجـراءات التعيـين ومراحـل 
 المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3بالملحق عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا 
عموميا لدى بلدية سكرة ، أو مضت عن انقطاعه عن 

 العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل.

م الترخيص أو نسخة مطابقة وفي خالف ذلك، يجب تقدي
لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم )حسب الحالة( 
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة منها أحكام 

المؤّرخ في  1998لسنة  1875من األمر عدد  5الفصل 
المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات  1998سبتمبر  28

ا لممارسة المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيص
 نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4بالملحق عدد)

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

المدرج طبقا لألنموذج 
 (5بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة -
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( -

المحامي المرّشح بالّنسبة للّشركات المهنّية  -
 للمحاماة

  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ
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القيام و بلدية سكرة    التزام لكل محام مشارك لنيابة 
لدى  عنها والدفاع  في حقها   القانونّية جميع اإلجراءاتب

واإلدارية والتحكيمّية المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 .ةوالتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

التعريـــــف بإمضـــــاء كـــــل محـــــام مشـــــارك 
يكــــــــــــون تــــــــــــاريخ التعريــــــــــــف علــــــــــــى أن 

باإلمضـــــاء وجوبـــــا بعـــــد صـــــدور إعـــــالن 
 طلب العروض.

المباشر  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل-
 .خيرةخالل الخمس سنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

التكوينية المتخصصة التي تابعها قائمة في الدورات -
في إطار دورات التكوين المستمر لمحامي المباشر ا

الستكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 
بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار 

 أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 10بالملحق عدد  )

شـــارك وختمـــه فـــي آخـــر الوثيقـــة إمضـــاء الم
مـــع بيـــان التـــاريخ. يقـــّدم المحـــامي المترشـــح 
نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة 

 .في الدورة المعنية

 

طبقا لألنموذج المدرج  المباشر. السيرة الذاتّية للمحامي-
 ( 11)بالملحق عدد 

إمضـاء صـاحب السـيرة الذاتّيـة مـع بيــان 
 التاريخ.

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

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

المباشر من  لمحاميبين امشروع عقد النيابة المبرم 
 جهة، وبلدية سكرة من جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالملحق عدد 

فـــــي  صـــــاحب العـــــرض وختمـــــهإمضــــاء 
 .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

 

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

 للهيكل العمومي قصا  العرض ويجوزموجبا إلالفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

أيام من  07، في أجل ال يتجاوز االقتضا  عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  بشرطاحترام

تتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا تاريخ جلسة فنح العروض،

 ذلك إلى تغيير في محتواها.  يؤدي  أال  شريطة
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 فتح الظروف:: 12الفصل 
ة تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس

  بلدية سكرة.

على الوثائق اإلدارية  المحتويةتجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 
 والعروض الفنّية.

 علنّية. تكون جلسة فتح العروض
 .ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض 
 .ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا 

الترتيبــي لتــاريخ الــورود وذلــك بفــتح الظــرف يــتّم الشــروع فــي عملّيــة الفــتح طبقــا للتسلســل  -
 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

فـــتح الظـــرف المحتـــوي علـــى العـــرض الفّنـــي واالقتصـــار علـــى التصـــريح بوجـــود الوثـــائق  -
 المطلوبة دون تعدادها.

ن، عنـد االقتضـاء، يمكـ التي تدخل فـي تقيـيم العـرض الفّنـي للمشـارك الوثائق وباستثناء
للجنـة الخاّصـة بفـتح الظـروف وفرزهـا أن تـدعو كتابّيـا المشـاركين الـذين لـم يقـّدموا كـّل الوثـائق 

أّيــام عمــل مــن تــاريخ جلســة فــتح الظــروف  07المطلوبــة إلــى إتمــام ملفــاتهم فــي أجــل ال يتجــاوز
 ديـــة ســـكرة لبل المركـــزي ضـــبط الوذلـــك عـــن طريـــق البريـــد الســـريع أو بإيـــداعها مباشـــرة بمكتـــب 

 حتى ال تقصى عروضهم.
 يمكن ارسال هذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي:

 administration-central@orange.tn   على أن تودع األصـول الحقـا، بمكتـب الضـبط أو إرسـالها
 السريع. دعن طريق البري

 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
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: ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي  13الفصــل 
 الصفقة:

يمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل 
أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلوغ فـي أجـل أقصـاه  بلدية سكرة تسليم، يقّدم مباشرة إلى 

بلديـة سـكرة ا من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل ( يوم15خمسة عشرة )
 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.

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

بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7المترّشح للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )
 الموافقة عليه.

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون 
 كلّ  مهاالمشاركة في الصفقات التي تنظإتمام عملية الفتح، يحرم من إجازة من اللجنة وبعد 

( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )
عدم الرّد من طرفه على تاريخ األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
 ( أيام عمل.10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد  :14 الفصل
مـن هـذا الكـّراس، تتـوّلى  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليهـا بالفصـل 

الفصــل بهــذه اللجنــة كــذلك تقيــيم العــروض المقبولــة وترتيبهــا وفقــا إلحــدى المنهجّيــات المدرجــة 
 من هذا الكراس. 14
 

 : منهجّية تقييم العروض: 1.14
 يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار باالعتماد، حصريا، على المقاييس التاليــة:
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 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي  1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
 نقطة 30 حجم المهام الموكولة للمحامي  3

 نقطة 100 العـــــامالمجمــــــوع 
 

 وتقصى وجوبا :
 .الفني العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم -

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

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

العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس  -
 الصفقة.

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

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي   24مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 

طنية بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الو 
للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات 

 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 
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 : إسناد األعداد: 2.14
 نقطة(: 50)المراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة -أ

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة 

إلى تاريخ تقديم  2017خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
 العروض.

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من  
ص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل نصو 

 يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما بين 
إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
خالل  إنابة

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العــــــــــدد 
المســــند 
ـــــوا   بعن
المراجـــع 
 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
ــــــح  تبعــــــا إلمضــــــاء  ــــــة  المترّش ــــــة بالتجرب ــــــات المتعّلق ــــــى الشــــــرف بصــــــّحة البيان للتصــــــريح عل

(، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلـى تأييـد 6الخصوصّية والعاّمة )الملحق عدد 
 عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها.

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

 اإلنابة.
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 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.
تخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــ  ويكــون المحــامي مــدعو إلــى جمعهــا و 

حماية المعطيات الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كـذلك فـي وسـائل 
حف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تـتالءم مـع الّتجهيـزات 

طبـــق المواصـــفات  بلديـــة ســـكرة  لـــب العمـــوميالمســـتعملة فـــي المجـــال وذلـــك لتقـــديمها عنـــد الط
 الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.

ويجـــب اإلشـــارة للمترّشـــحين أّن عملّيـــة التقيـــيم وترتيـــب العـــروض مـــن الناحيـــة الفنّيـــة تـــتّم علـــى 
 الّنحو الّتالي:

 وترتيــــب العــــروض علــــى أســــاس المعطيــــات المبّينــــة فــــي  تتــــوّلى لجنــــة الفــــتح والفــــرز تقيــــيم
وبقيــــة المالحــــق  الّتصـــاريح علــــى الّشــــرف والّســــيرة الّذاتّيــــة الممضـــاة مــــن قبــــل المترّشــــحين

وطبقــــا للمعـــــايير والمقـــــاييس المعلنـــــة بكـــــّراس  المنصــــوص عليهـــــا بملـــــف طلـــــب العـــــروض
 الشروط.

  يقوم الهيكل بعـد االنتهـاء مـن هـذه األعمـال بتوجيـه الملفـات إلـى الّلجنـة المختّصـة للمراقبـة
هيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها طبقا ألحكام الفصـل والمتابعة بال

. وإذا مـــا اقتضـــت 2014 جـــانفي 28المـــؤرخ فـــي  2014لســـنة  764مـــن األمـــر عـــدد  7
أعمـال الّلجنــة المـذكورة طلــب المؤّيـدات المضــمنة بالتصـاريح أو مؤيــدات إضـافية حــول مــا 

يــــة والمهنيــــة، فــــإّن هــــذا الطلــــب يوّجــــه إلــــى تــــم التصــــريح بــــه بخصــــوص المــــؤهالت العلم
 بلدية سكرة . المحامين المعنيين من قبل

 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي)  -ب 
يهـــدف هـــذا المقيـــاس إلـــى تحديـــد العـــدد األمثـــل مـــن المتـــدخلين للقيـــام باإلنابـــة وباالســـتناد إلـــى 

مـــومي مـــن ناحيـــة وإلـــى المـــؤهالت الخبـــرة المتمّيـــزة فـــي الميـــدان المطلـــوب مـــن قبـــل الهيكـــل الع
 العلمية للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب. -

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
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ــــة ت - ــــة  05ســــند بصــــفة آلي ــــابع بنجــــاح دورة تكويني ــــا أو ت ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلي نق
التــي تنظمهــا  الســتكمال الخبــرة المهنّيــة متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمرّ 

الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحـامين ويبلـس سـقف النقـاط بهـذا العنـوان 
 (.10) عشرة

( لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوينّيــة قـــام بهــا محــامي فـــي 01تســند نقطــة واحـــدة ) -
 .1(10) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلس سقف النقاط بهذا العنوان 

 

إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن 
 المعنية.شهادة المشاركة في الدورة 

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل  -ج
 نقطة( 30العمومّية وعددها )

 
 
 
 

 
يتّم حـذف نصـف نقطـة عـن كـّل قضـّية جاريـة، لفائـدة هيكـل عمـومي فـي الطـور االبتـدائي   -

 نقاط. 10في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
 االسـتئناف فـييتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي فـي طـور  -

 نقاط. 10تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
ذات معنوّيـــة أو  يـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضـــّية جاريـــة لفائـــدة هيكـــل عمـــومي أو -

                                                 

1
عندددما يتعلّددق ابمددر بتكليددب محددامي بقضددايا فددي الهددارج مددن قبددل الهياكددل العموميّددة، يؤخدد ، باإلضددافة إلددى ذلددك، بعددين 

للمحدامين مددى إلمدام الهياكدل الدوليّدة  قام بها محامي في إطار أنشدطة االعتبار ضمن ه ا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضا  اللغة اإلنجليزية. 

نيّدة دوليّدة ويمكن، ك لك، ابخ  بعين االعتبار إضافة إلى ه ه المقاييس، انضوا  المحامي أو شركة المحاماة فدي شدبكة مه

 لمكاتب محاماة من عدمه.
 

يهدف هذا المعيار إلى إعطاء أكثر فرص للمترّشحين المتفّرغين. لذلك بقـدر مـا يكـون المحـامي المترشـح 
 عكس بالعكس وذلك على النحو التالي:متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان وال
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محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة فـي طلـب العـروض علـى  خاصة لدىمادّية 
 نقاط. 10أال يتجاوز 

 :المحامي تعيين: 15لفصلا
 

تقريــــرا مفّصــــال حــــول معــــايير اختيــــار  بلديــــة ســــكرة الفــــتح والتقيــــيم المحدثــــة لــــدى  تعــــّد لجنــــة 
المترّشحين ونتائج أعمال التقييم على ضـوء ذلـك توّضـح فيـه كي ّيـة ترتيـب المترّشـحين وأسـباب 

 إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
وجوبا هذا التقريـر إلـى اللجنـة المختّصـة للمتابعـة والمراقبـة المحدثـة بالهيئـة  وتوجه بلدية سكرة 

والمـؤّرخ فـي  2014لسـنة  764مـن األمـر عـدد  7العليا للطلب العمومي طبقا ألحكـام الفصـل 
مـن األمــر الســالف الــذكر  8إلجــراء مراقبتهــا عليهـا طبقــا لمقتضــيات الفصــل 2014جـانفي  24

 االقتضاء.وإعادة النظر فيها، عند 
وبعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال، توّجــه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلــى الهيكــل العمــومي المعنــي 

 لتنفيذه.
 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 16الفصل 

فـــي العنـــوان  بلديـــة ســـكرة يـــتّم إعـــالم المحـــامي أو شـــركة المحامـــاة التـــي تـــّم اختيارهـــا مـــن قبـــل 
ــــد. و  طبــــق النمــــوذج  يجــــب عليــــه إمضــــاء العقــــد المحــــرر باللغــــة العربيــــةالمبــــّين بوثيقــــة التعّه

ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهمّيتهـا وضـرورة توضـيحها و لـب حسـب المصاحب لهذا. 
 . مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي

وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات 
 بذلك. لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن الضرورية

المشاركة في الصفقات التي يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي نهائيا لإلنابة 
عدم الرّد من طرفه على تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
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 المالحق
 

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

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

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

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

 العرض
عضاء سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
المحامي )المنفرد( ا

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

 
 التزامالمحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية 
 
و ا

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
و المحامين المباشرين     )في حالة المباشرا

و مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمينللا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

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

و المباشرين )في حالة مجمع( 
 
طار دورات التكوين المهنّية للمحاملشركة المحامينالمنتمين لا اة في ا 

نشطة 
 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

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

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
لشركة المهنّية اا

 .عمــومياة ، والهيكل للمحام

 
 

 
 

 



17 

 

 

 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 
 

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

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

 ............................. ...................... عدد: والتقاعد تحت الحيطة صندوق ب منخرطال -
 ..... .(..................................................ذكرالعنوان بالكامل)المعّين محل مخابرته بـ -
 .....................................................................................بصفتي :  -

بإنابة المحامي طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 : المرسم بجدول المحامين لدى االستئناف والتعقيب 

 .ملف طلب العروض(1)
 .االلتزام مّثل وثيقةتي تالتعهد الوثيقة (2) 

 عقد النيابة.(3) 

 .لخدمات المزمع انجازها اطبيعة وشروط يمسؤوليت ّدرت علىوبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي: أتعّهد

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

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

 تاريخ منأّيام  3 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. عليه كراس الشروط نّص توفقا لما الجلسة 

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة جة مدر البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

                                                 

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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فإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح لستأنني شهد أ( 6
 آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك. العقد بصفةفسخ  يتم

 

أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالس الهيكل العمومي يدفع 
أو  ذكر الهوّيةالبنكيةالبريد: ............................ تحت عدد: .......................... )

 (البريدية
 

 
 ......................بـ .................. فيحرر 

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 .....واللقب:.............................................................................. االسم
 ....................................................................... تاريخ الترسيم في المحاماة:

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

 ...........................: ........وفقا لإلجرا ات القانونيّة موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان
  ............:..................................................................................لهاتفا

 ........... ........... ........... :اإللكتروني للمحامي  العنوان
 .....:..........................................................................المعّرف الجبائي رقم
 خطة(.......................................االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضالمفّوض  شخصال
 

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
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 3ملحق عدد 
 

 
 بعدم التأثيرتصريح على الشرف 

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

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

 .........................................تاريخب...........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسناد أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 
 بلدية سكرةتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروض
 
 

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

 

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

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

 ..………………………………………………المسّمى فيما يلي "المشارك"

 بلدية سكرةأو إطارات  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفدق نسدخة 1998لسدنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عددد 

من مكتوب اإلعالم مؤّشدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوّضدة بدقّدة تداريخ إللدك أو اإلد ء بعالمدة 

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 2قصائّية المنصوص عليها بالفصل االالحاالت 

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

 

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

)العنوان الكامل(  المعيّن محّل مخابرته بـ

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

عليهدا بالمرسدوم المدنّ م  في إحدى حا ت المنع المنصوصأوجد  أصّرح على شرفي أنّي  

 لمهنة المحاماة.

فدي إحددى الحدا ت المنصدوص عليهدا بدالفقرة األخيدرة مدن الفصدل  أوجدد  أني كما أصّرح 

 .الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

 ...........................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

 

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

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

 فيما يلي "المشارك" المسّمى

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

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 (المحامي )المنفردسميـة في إقائمة 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد ملحق

 
 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام

 بلدية سكرةأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 

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

 المعلومات الواردة بهإلا العرض: كافّةكما أقّر بصحة  بإنجاز المهّمة. ألتزم

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 المشارك)إمضاءوختم  

                                                 
كما يجب التعريب باإلمضا  لكل محامي .صة لكّل واحد منهمالمتدخلين المعنيين اإلمضا  في الهانة المهصّ يتعيّن على كّل 1

 مشارك على أن يكون تاريخ التعريب باإلمضا  وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق

 

 خيرةالخمس سنوات األخالل  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 إلى تاريخ فتح العروض( 2017 جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 
 2018سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 2019سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 2020سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 2021سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

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

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

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

 
في إطار دورات التكوين لمحامي الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها اقائمة 

المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى 
 للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 ع ر المحور السنة

 الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل  التكوينية و شهادات استكمال الخبرة  الدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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 11عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 

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

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

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

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

 
 لعلميــة المتحّصل عليها المترشح :الشـهــائد ا

 
 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج
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 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :

 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي 

 بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  
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ان وجد أو الماّدة  االختصاصفي مهنة المحاماة ) ذكر  الخبرة الخصوصيةملّخص 
 المطلوبة(

 
 

النتائج المحّققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
ي القطاع الخاص التي قام المحام

  بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة
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 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

  دوليّة لمكتب محاماةاإلنضواء في شبكة 

 
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12عدد  ملحق
 

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

 ةوالتعديليّ 
 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
المترشح أنّها يراها 

ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        

        

        
        

        

        

        

 
 

 

 
 

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

 وختم المترشح إمضاء  
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  13عدد ملحق

 المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا

 و بلدية سكرةللمحاماة، لشركة المهنّية اأو  
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاإل ........................................................................................ 
 
 أو
 .......................................... ......................... شركة 

والدفاع  قها حفي  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية سكرة طبق هإله ا تفاقية في نيابة 
س نسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  عنها 

 .أو كإللك خارجها عند اإلقتضاء
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هإله الصفقة للتشريع
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 

 

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

نشر المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم 
 والتعقيب. ومبلغ تأمين أحكام ا ستئناف والمصاريف المكتبيّة القضايا والطوابع الجبائية

 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالن ر ( 3) ثالثة يتم تجميع

أو المادة أو ن را لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو  بإلى وحدة الموضوع أو السب
 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية سهولة معالجتها واحدة

 

أن المحامي قد بإلل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية  لها إإلا ما تبين  لبلدية سكرة يمكن 
حة تكميلية تقّدر من قبله بالن ر إلي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له من

وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة 
والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هإله المنحة ضمن السقف 

 المحّدد للمحامي.
 
 
 
 
 

  مومي :: اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل الع  4الفصل 
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بتوفير ال روف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهإلا الغرض،  تلتزم بلدية سكرة  -أ

تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها 

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

 بلدية سكرةوجوبا بمإلكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

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

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

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

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي  لبلدية سكرة   يمكن  -ث

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

 .ة واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائي
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقديكون الخالص عن طريق 

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

 لبلدية سكرة يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيإلية 
طور التعقيب وتلك المنشورة  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيإل  البلدية وتحمل على 
العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق  لدى المحكمة
 والمؤيدات(.

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية أجرة   وتحمل على بلدية سكرة 

 العقارية.

رى أو مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكب البلدية تحّمل تكما  

أو أعضاء شركة خارج مراكز الو يات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

في حدود حا ت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو كلم  30لهإلا الغرض  المحاماة

 ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

خارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف وإإلا ما اقتضت ضرورة الملّف التنقّل لل

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

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

بصرف الن ر عن ا تفاقية المتعلقة  موضوع اتفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وإللك

 باألتعاب.
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إ ّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل 
مثبتة لهإله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتورافاالعمومي خالصها على أساس 

 باألعمال موضوع ا سترجاع وإللك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي: 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي:

نيابته له أمام المحاكم أو بإلل العناية الالزمة للدفاع عن مصالة الهيكل العمومي عند  -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

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

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

 الجهة المتعّهدة.

المخّصصة للن ر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو حضور ا جتماعات  -

قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي   بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها

 فيها.

 ولهإلا الغرض،
ي لحضور ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو تتولى بلدية سكرة 
 ك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.هإله ا جتماعات وإلل

مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي  بلدية سكرة تمكين  -

بمالح ات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام  البلدية رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

وإإلن عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد إللك موافقة ضمنية منه على محتواها 

 للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خالص معاليم الضمان ا جتماعي وخالص معاليم  البلدية تمكين  -

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

 خالص ا تعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء اإلذن اإلداري.تضبط مّدة 
وفي صورة وجود قضايا جارية في هإلا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة 

فيتولى مواصلة هإله  المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
ة وإللك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، القضايا وفق قواعد العناية المهنيّ 

 من نّص الحكم الصادر فيها. البلدية وتمكين 
 
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
، تفسخ هإله ا تفاقية، آليا في الحا ت 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 التالية:،
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 أعاله.انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع  -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرةالمحامي  وفاة -

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

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

 ،هإلا األجل نبيه. وبانقضاءالتعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د   يقلّ أجل محدّ 

حسب ه إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقدفسخ  لبلدية سكرة يمكن 

 .اإلجراء الإلي يراه مالئما

في التقاضي أو  البلدية وإهدار حق بالتزامه  العقد إخالل صاحب البلديةلدى إإلا ثبت  -

 ايا أو هدايا قصد التأثير فيمباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عط هقيامثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا

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

 

 :9الفصل 
تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية  بلدية سكرة في صورة قرار 

ثابتة لإللك ، في قضيّة   زالت جارية، ففي هإله الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي 
من  40تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هإله ا تفاقية وإللك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتن يم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 01الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هإله ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. 

 764عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) تتولى البلدية ولهإلا الغرض 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 

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

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 
 ية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.القانون

 

  : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 21الفصل 
 رئيس الجماعة المحلية . ئه من قبلإمضا إ  بعدحيحا ص ا العقدكون هإلي  

 : محّل المخـابرة:31الفصل 
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عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المإلكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 
 نعإللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كإللك 

 فيإل.نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 

 
 

 
 اإلمضــاءات  

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

                 
 

  
   

  رئيسة بلدية سكرة                                        المحـــــــــامي 

 أو شركة المحاماة         


