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 الجمهورية التونسية      
 الداخليــــةوزارة        
  ـة سليمـانبلدي        
 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة
 

 طلب العروض عموضو :1الفصل  

من بين  ينمباشر أو مجمع محامين ينمحامموضوع طلب العروض في اختيار يتمثل 
 والقيام بجميع بلدية سليمانلنيابة  ،بوالية نابل أو شركات محامين مين بجدول المحامينس  المر

واإلدارية  يةئلقضاا اتئر الهيئلدى المحاكم وسا اوالدفاع عنهها اإلجراءات القانونية في حق
اإلدارية  راءاتتقتضيه األحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلج ة وفق ماي  والتعديل

كراس الشروط اإلدارية الخاصة بدقة الحقوق  نويبي  ية ئية والجزائة والجباوالتجاري  والمدنية 
 .المحمولة على الطرفين المتعاقدينوااللتزامات 

 كة رلمشاشروط ا : 2صل فال
 :العروض يمكن المشاركة في طلب 

  التعقيب بجدول المحامين لدى لمرسمينا بوالية نابل لمحامينا – 1
  بوالية نابل المهنية  للمحاماة لشركاتا -2
ى قرار تأديبي بات ضوا لاليقاف عن المباشرة بمقتضر  مشاركة المحامين الذين تعال تجوز و -
سبقت ة خالل الثالث سنوات التي ص  المخته من قبل المحكمة ؤإلغا مفاذ العاجل ما لم يتبالنى ـأو محل

 (1)لقبول العروض التاريخ األقصى

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

حد أعضاء هياكل التسيير أو المداولة أو تلك بالهيكل العمومي أو ا يسئي ورالمباشرة بين المحام
ة تعمل لديها جه د  دعوى ض يقبل أ قد المهنية للمحامين لمحامي أو أعضاء الشركةاالتي يكون فيها 
 من مرسوم المحاماة 32ر على معنى الفصل خاو اي مانع ا

 المتقاعدينساتذة الجامعيين المباشرين أوالمتقاعدين واأل ردة من القضاةالواوالتقبل العروض  -
 المحاماة   على الرغم من ترسيمهم بجدول

 كيفية  المشاركة   :3الفصل  

 : المشاركة في طلب العروض بوالية نابل ينالمباشر نيمكن للمحامي
 منفردا -
 (2)إطار اتفاقية الشراكة في مجمع محامين  -
 وفقا للتشريع الجاري به العمل او ضمن شركة مهني ة للمحاماة -
 

_____________________________________________________________________________________ 
نما يندرج ضمن صالحيات الل جنة المختص ة لمراقبة إون التثبت من الوضعي ة القانوني ة للمحامين ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي إ(1)
 عند االقتضاء و رئيس الفرع الجهوي المختصأمتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطني ة و

وضع جميع امكانياتهم المهنية السداء  تفاقية تفاهم بين محاميين اواكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة وايقصد بتلك االتفاقية (2)
ق العروض والصفقة وتكون االتفاقية ئاالمضاء على وثابولياتهم وحقوقهم بدقة ومن هو مكلف ؤوضوع طلب العروض مع تحديد مسلخدمات ما

  لمحامين لالوطنية مؤشر عليها من الهيئة 
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 ض:العرو:سحب ملف طلب 4صل  فال
 

من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية الشروط مجانا  يتولى المترشح تحميل كراس
) www.marchespublics.gov.tn(  أو موقع الهيئة الوطنية للمحامين

https://avocat.org.tn  أو موقع بلدية بلدية سليمان-www.commune(
) soliman.gov.tn .كما يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من مقر بلدية سليمان 

 ض: صلوحية العرو5صل فال
 

 (يوما 120)يوما  مائة و عشرونرد تقديمها لمدة يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمج  
 ن اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض  م ابتداءا

 

 ضالعروالحق ملف طلب يحات ومض.التو :6صل فال
 

طلب توضيحات أو استفسارات كتابية أو على الخط تخص الصفقة و ذلك قبل  يمكن للمترشحين
انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة عشر يوما, و إذا كانت االستفسارات تتعلق 

جدية و بناءة, فإنه يصبح ملحقا لطلب العروض و يتم اإلعالم به إلى جميع المترشحين بمواضيع 
روض و ذلك قبل انقضاء مدة عشرة أيام من التاريخ األقصى لقبول الذين سحبوا ملفات طلب الع

 العروض.
 

 .   مانات  الماليةض.ال :7الفصل 
 

 لصفقات العمومية  اتنظيم تراتيب تقتضيها لمشاركون من تقديم الضمانات المالية التي ايعفى 
 

 ةي  نة المدنية والمهي  المسؤول نعقد تأمين ع:8الفصل 
 

المدنية والمهنية، ولية ؤتأمين المس نسخة من عقدلب العروض تقديم طيتعين على كل مشارك في 
 .خر أجل لتقديم العروضلمفعول في تاريخ آاسارية 

الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى )ة(كما يجب على المحامي أو شركة  المحاماة صاحب
د بها ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع عه  لق بآخر قضية متعم بالحكم المتالإلعاحين 

ويصبح عقد  )ة(د بها المحامي أوشركة المحاماة المعنيه  بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضية تع
المحامي أو  التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها

انقضاء األجل  قبل بلدية سليمان قبلإذا تم إعالم شركة التأمين المعنية من و)ة(شركة المحاماة المعنى
ية وسيلة بانة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أووالمذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معللة ومضم

 (لم تف)لم يف)ة( أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني
لى إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد إيتم االعتراض  لتعاقديةا (ها)بالتزاماته

 بلدية سليمانسلمها ت بشهادة في الغرض إال التأمين الغيا
 ضروالع يمطريقة تقد :9الفصل 

 

عن طريق البريد السريع على العنوان التالي: ترسل كافة العروض الفنية و المالية و اإلدارية  
ببلدية سليمان  سليمان" أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط –شارع الجمهورية  –"بلدية سليمان 

 مقابل وصل إيداع.
 عرض فني -
 وثائق إدارية -
 

 نة  للعرضو  المك ئقالوثا :01الفصل 

المتعلق  2014مارس  13في المؤرخ  1039/2014من األمر  56عمال بأحكام الفصل 
 بتنظيم الصفقات العمومية فإن العرض يجب أن يحتوي على الوثائق التالية: 

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
http://www.commune-soliman.gov.tn/
http://www.commune-soliman.gov.tn/
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة 

 
 الوثائق اإلدارية

ختم وإمضاء المشارك على  --- كراس الشروط 
كل صفحة وإمضاؤه في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ 

يتضمن وجوبا  1اتفاقية شراكة 
بندا يحدد صراحة عضو 
المجمع المعين كرئيس أو 
مفوض لتمثيل المجمع ) في 
حالة التنصيص على إمكانية 

 (المشاركة في إطار الشراكة 

مضاء وختم كافة أعضاء ا ---
المجمع في آخر الوثيقة مع 

 بيان التاريخ 

طبقا لألنموذج المدرج  وثيقة التعهد
 (1)بالملحق 

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

رشادات عامة حول بطاقة إ
 المشارك

نموذج المدرج طبقا لأل
 (2عدد ) ــــقبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

 --- صالحة يوم الفتحنسخة  شهادة في الوضعية الجبائية

للضمان في نظام  شهادة إنخراط
 اإلجتماعي

 --- نسخة من الشهادة 

شهادة مهنية في ترسيم بجدول 
المحامين أوقرار ترسيم الشركة 
المهنية للمحاماة بجدول 

 المحامين 

نسخة منها أو من قرار ترسيم 
 الشركة المهنية للمحاماة 

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

 التاريخ 

 --- ال تعتمد النسخ المصورة منه  نظير من السجل التجاري 

شهادة اإلنخراط بالصندوق 
الوطني للضمان 
اإلجتماعي)بالنسبة للمعاونين 

 واألعوان(

المدير العام إمضاء الرئيس  نسخة من الشهادة 
للصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي أو من الشخص 
المفوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ

عقد التأمين عن المسؤولية 
 المدنية والمهنية 

إمضاء الرئيس المدير العام  نسخة من العقد
لشركة التأمين أو من الشخص 
المفوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ

تصريح على الشرف يلتزم 
وجبه المشارك أو بواسطة بم

بعدم  تقديم وعود بعدم الغير
أو عطايا أو هدايا  القيام مباشرة

قصد التأثير في مختلف 
إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

 المهمة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

أو أكثر أو شركتين مهنييتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة, يجب تقديم اتفاقية شراكة )متضامن أو شركاء حسب  ( في صورة تجمع محاميين1)
 الحالة( و تتضمن االتفاقية وجوبا بندا ينص صراحة على العضو الشريك المعين كرئيس أو مفوض لتمثيل بلدية سليمان.
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تصريح على الشرف يقدمه 
المشارك بأنه لم يكن عونا 

و أ بلدية سليمانعموميا لدى 
مضت عن إنقطاعه عن العمل 
به مدة خمس سنوات على 

 . األقل
وفي خالف ذلك يجب تقديم 
ترخيص أو نسخة مطابقة 
لالصل منه أو نسخة من مكتوب 
اإلعالم )حسب الحالة( طبقا 
للتراتيب الجاري بها العمل 

 5منها أحكام الفصل  وخاصة
لسنة  1875من األمر عدد 

سبتمبر  28المؤرخ في  1998
المتعلق بإسناد الموظفين  1998

العموميين ترخيصا لممارسة 
نشاط خاص بمقابل له عالقة 

 مباشرة بمهامهم 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4) عدد قــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 

تصريح على الشرف بعدم 
الوجود في إحدى الحاالت 
اإلقصائية المنصوص عليها 

 من كراس الشروط  2بالفصل 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ 

 
 (الوثائق التي يتم إعتمادها في فرز العروضالعرض الفني )

تصريح على الشرف بصحة 
والمراجع العامة و/أو البيانات 

 الخصوصية المضمنة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6ق عدد )ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ 

 قائمة إسمية في: 
 المحامين أو المحامي )منفرد(

المباشرين )في صورة تجمع(أو 
 اعضاء الشركة المهنية للمحاماة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 7ق عدد )ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ

 

التزام لكل محام مشارك )منفرد 
أو في إطار مجمع أو شركة 

 والبلدية مهنية للمحاماة بنيابة 
القيام بجميع اإلجراءات القانونية 

لدى ا والدفاع عنه افي حقه
المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 واإلدارية والتعديلية

لألنموذج المدرج طبقا 
 (8ق عدد )ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع  -
 بيان التاريخ

التعريف بإمضاء كل محام  -
مشارك على أن يكون تاريخ 
التعريف باإلمضاء وجوبا بعد 
 صدور إعالن طلب العروض

قائمة المراجع المبينة للتجربة 
العامة للمحامي المباشر أو 
المحامين المنتمين للشركة 

هنية للمحاماة خالل الخمس الم
 سنوات األخيرة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحــق عدد )

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ
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قائمة في الدورات التكوينية 
المتخصصة التي تابعها المحامي 
المباشر أو المحامين المباشرين 
)في حالة مجمع( أو للمحامين 

محاماة المنتمين للشركة المهنية لل
 خالل الخمس السنوات األخيرة  

طبقا لألنموذج المدرج 
 (10بالملحــق عدد )

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ 
يقدم المحامي المترشح نسخة 
مطابقة لألصل من شهادة 
 المشاركة في الدورة المعنية 

السيرة الذاتية للمحامي المباشر 
أو المحامين المباشرين )في 
حالة مجمع( أو المحامين 
المنتمين للشركة المهنية 

 للمحاماة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (11بالملحـــــق عدد )

إمضاء صاحب السيرة الذاتية 
وإمضاء صاحب العرض )في 
حالة الشركة المهنية 

 للمحاماة ( مع بيان التاريخ 

ول التعهدات في القضايا جد
وع اإلنابات الجارية والتي موض

ال تزال منشورة لدى المحاكم 
وسائر الهيئات القضائية 

 واإلدارية والتعديلية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12بالملحــــق عدد )

إمضاء المشارك وختمه مع 
 بيان التاريخ

 

مشروع عقد النيابة المبرم بين 
المحامي المباشر أو المجمع 
المحامين المباشرين أو الشركة 

بلدية المهنية للمحاماة من جهة 
 من جهة ثانية  سليمان

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13بالملحــــق عدد )

إمضاء صاحب العرض 
)محام منفرد أو رئيس مجمع 

شركة مهنية أو وكيل 
أخر  ( وختمه فيللمحاماة

 الوثيقة مع بيان بين التاريخ 
 

عليها صلب المنصوص وبقية المالحق  ()وثيقة التعهد 1يعتبرعدم تقديم الملحق رقم  : حظةالم
ويجوز للهيكل العرض باب إقصاء سببا من أسالفني والتي تندرج ضمن تقييم العرض  العرض

بيانات استكمال لمساواة بين المشاركين أن يطلب عند االقتضاء كتابيا امبدأ  العمومي بشرط احترام
 ير في محتواها غيدي ذلك إلى تؤتتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يت وتوضيحات ومستندا
 

 فتح العروض 11: الفصل 

 سليمانبلدية س يئنها بمقرر من رييلجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تع بلدية سليمانتحدث لدى 
اللجنة لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثانق اإلدارية والعروض هذه تجتمع 
 عالن اإلدين بنص د  حمكان المتاريخ واللقد في اعية وتنتكون جلسة فتح العروض عل الفنية

لخل في سير أعمال اللجنة ألي سبب من األسباب كما ال يخ  شاركين بالتدمسمح للحاضرين الي ال  و 
 لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أي إضافات عليها 

 والمختومة ومحكمة الغلقبول العروض قدة لدالعروض الواردة في اآلجال القانونية المح ال تفتح إال
 ييرات وإال أعتبر هذا العرض الغياغال يمكن ألي عارض أن يدخل على عرضه أية ت

طبقا للتسلسل الترتيبى لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف الخارجى ة الفتح ي  عملي يتم الشروع ف
 ق اإلدارية المطلوبة ئت من وجود كل الوثابللعرض والتث

ق المطلوبة ئي واالقتصار على التصريح بوجود الوثانفتح الظرف المحتوي على العرض الف
ة صخاال االقتضاء، للجنة ي للمشارك يمكن عندنوباستثناء الوثانق التي تدخل في تقييم العرض الف

ملفاتهم فى  ق المطلوبة إلى إتمامئبفتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثا
السريع أو  أيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد 07أجل ال يتجاوز 

 حتى ال تقصى عروضهم   اإلدارة البلديةبإيداعها مباشرة بمكتب ضبط 
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 لعنـوانبا رونيـتلكبريد االالق عن طريق ئكن ارسال هذه الوثايم
الحقا  بمكتب   على ان  تودع  األصول  commune.de.soliman@gmail.com:اليـالت
 .عن طريق البريد السريع ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني إرسالهالضبط  او ا

 قةفالصن في ل  المشاركيبق  نالترشحات  م في تقديم عوجالر صيغال  وجط آضب:21صل فال
 

، مقابل وصل  تسليم،  يعروض أن يسحبه بطلب كتابالحه في طلب شم ترد  لمحامي الذي قليمكن 
ريق  البريد  مع  اإلعالم  بالبلوغ  فى  أجل  أقصاه  خمسة عشرة  طأو عن   البلدية م مباشرة إلىد  يق
وذلك  دون الحاجة  البلديةيوما من  تاريخ  آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من  قبل ( 15)

ال  التقييم، اخذ بعين االعتبار عروضهم  في  أعمؤإلى  تبرير هذا االنسحاب وبانقضاء هذا األجل، ت
ب معلل ه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال  بمطلنويبقوا ملزمين بها غير أ

بهدف  2014نة سل 764رمن األم( 7)معنى الفصل السابع ة علىصح للجنة المختشمه المترديق
الموافقة عليه وفي صورة تراجع المحامي أو شركة  المحاماة  أو  المحامون  المنضوون  في  اتفاق  

الصفقات  التي  شراكة دون  إجازة  من  اللجنة وبعد  إتمام  عملية  الفتح،  يحرم  من المشاركة في 
تحتسب حسب  الحالة،  من  تاريخ  تراجعه  الكتابي   (02)سنتين  ةد  الهياكل العمومية  لم لتنظمها ك

من طرفه على  د  د لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الرد  بعد األجل المح
 أيام عمل  (10)شرة عة تجاوزت د  لم د  ي الذي بقي دون رئإعالمه بقبوله النها

 

 يم العروض تقي:  31صلفال
 

اس، تتولى هذه رمن هذا الك( 11)ة المشار إليها بالفصل ص  بعد فتح العروض من قبل اللجنة الخا
 الفصل هذا بالمنهجيات المدرجة  العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدىتقييم  اللجنة كذلك

 

 .  منهجية تقييم العروض.  1.13
أو  الشركة  المهنية  للمحامين  باالعتماد،    نالعروض  وترتيبها  الختيار  المحامييتم  تقييم  

 :س  التالية  يحصريا، على المقاي
 العدد االقصى معايير الفرز ع/ر

 نقطة 50 المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحامين 01

 نقطة 20 الت العلمية للمحامي  ؤهالم 02

 ياكلهل القبحاماة من محامى أو شركة الملل ام الموكولةالمهحجم  03
 العمومية وعددها

 نقطة 30

 نقطة 100 المجموع العام 

 :قصى وجوباتو

 الفني  ن إحدى الوثانق المعتمدة للتقييم متتض العروض التي لم ـ

 ةفتر انقضاءة في الصفقة بعد اركشللمق اإلدارية المطلوبة ئالوثانقصها تالعروض الي  -
 الكراس  ذا همن 12فى الفصل  مهال والمحددةاإل

 رة  و  أنها مز ثبت قئة أو وثائو معلومات خاطأصريحا تن م  كل عرض تض  -

الصفقة  سر  من  عرض واحد  في نفثم  أكييتولى أحد  المشاركن  فيها  تقدالعروض التي    -
حاتهم ال شاستبعادهم ورفض تر فانة يأديبتوبات أنهم عقشوص  المحامين الذين صدرت في  وبخص

خ في ؤر  م2014لسنه   764ابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد تبة والمقبل لجنه المراقيتم إال  من  
لدى  ف المحامين بنيابة الهياكل العموميةييتعلق بضبط شروط وإجراءات تكل 2014جانفي 24

في  ةت بدق  ثبمية ، بعد التيلية والتحكيعدتوال ية واالداريه والعسكريةئات القضائالمحاكم والهي
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الفرع  سيئطنية  للمحامين أو كذلك مع رة الوئمع من له النظر في الهي قنسيتبالة هم المهنيتايوضع
ة ـــلسن 764دد ـــــمن األمر ع15ات الفصل ــــا لمقتضيـــطبيقت ضاءتند االقع صالجهوي المخت

 2014يــانفج 24ي ــخ فؤر  م 2014
 

 اد  عدإسناد األ: 2.13
 نقطة( 50) يرةخوات األنالخمسة سل الء الشركة المهنية للمحامين خأ_ المراجع العامة للمحامي أو ألعضا

 :كيفية إسناد األعداد -1
لتى أسداها المحامى أو أعضاء  شركة  المحاماة خالل اند أعداد المراجع  بحسب عدد اإلنابات ست

في  العروضإلى تاريخ  تقديم  2017جانفي ة بين غرة د  الفترة الممتاألخيرة أي من سنوات  سالخم
تحتسب المراجع  ة محامين أو شركات المحاماةد  ن عع  بيم  صورة  تقديم عرض في إطار مج

ألقصى المشار إليه في الجدول ا ع مع  وجوب  التقيد  بالسقف العدديم  المجء لمختلف  أعضا
ة من نصوص ي نح بها، فيتم اعتماد نسخ من عر  ن المراجع المصالمسند بعنواوبهدف  احتساب العدد 

ية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون بغاح ش  بعد معالجتها من قبل المتر األحكام
 األشخاص المذكورين  بهذه األحكام  والمراجع   إمكانية التعرف على

 
 ا

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

 40أقل من 
خالل إنابة 

الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 40مابين 
إنابة  50و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 
 العروض

 51مابين 
إنابة  60و

خالل الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 61مابين 
إنابة  70و

خالل الخمسة 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 71مابين 
إنابة  80و

سة خالل الخم
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

العدد 
المسند 
بعنوان 
المراجع 
 العامة

 
 
05 10 20 30 40 50 

 : صيغ تقديم العينات من المؤيدات –2
ةصبرف الشح على يصرتح للش  رتضاء الممبعا إلت ي ة صوصخال بةجرتبال قةعلتالم تانايالب ح 
ة)والعا  تداؤيبالمد عرضه ييأتح المعني إلى ش  رتالمأولى،  ةمرحلدعى، في يال  (6عدد  قالملحم 
ارك  في  شح  المشرتراه  الميف  حسبما  يكلتل  الئسارأو    تاإلنابا  ي نةمد  عتعت، ح  بهار  المص

إنجاز  تثبت  ةقثيم  كل  ويدتق ةالمحاما  ةركشولى المحامي  أو يت ةعام ةفصطلب  العروض  وب
 و الكشرفضها    م  تي  تا  اليالقضا  ةجربتساب  التدخل  ضمن  احيوال   ةالعمل  موضوع  اإلناب

حفظ  ت قةيها  بطرتعيوحسب  طب  تنها  حسب  السنوايخزتن  المحامي  مدعو  إلى  جمعها  وكوي
أو  كذلك  في    يةزريأو  ل  ةراص  ممغنطقلمهني  في  أا الشخصي ة والسر   تايالمعط  يةحما
م  مع  ئالتت تغاللها  طبق  مواصفاتالس ي ةها  الضمانان  الفنفيراعى  ت ي ةرونتل  حفظ  إلكئوسا
  قطببسليمان  البلديةلمصالح مها  عند  الطلب  يقدتذلك  ل و فى  المجال لةعمتالمس تزايجهتال

 من والية نابل شحينرتللم ةارشجب  اإليو، وط شرللغرض فى كراس  ال ي نةالمب  ي ةالفن تالمواصفا
 :حو  التالي نالم  على  تت ي ةالفن يةب  العروض  من  الناحتيرتم  وييقتلان عملي ة ا

ة في التصاريح  نروض على أساس المعطيات المبيييم وترتيب العقتتولى لجنة الفتح والفرز ت* 
حين وبقية المالحق المنصوص عليها  بملف  شالمترتية الممضاة من قبل لذايرة اس  رف والش  على ال
 اس  الشروط رالمعلنة  بك  سالمقايي و روض وطبقا للمعاييرطلب الع
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ة  صه  الملفات  إلى  اللجنة  المختيقوم  الهيكل  بعد  االنتهاء  من  هذه  األعمال  بتوجي*
ا  ــــا  طبقـــة  عليهــمزة  الالـــلمراقبعمومي  إلجراء  اة  العليا للطلب  الئللمراقبة  والمتابعة  بالهي

مارس   13رخ في  ؤر  الم2014ة  ــــــــلسن1039دد ــــن  األمر  عـــم10ام  الفصل  ـــألحك
ات  المضمنة  بالتصاريح  أو  يدؤل  اللجنة  المذكورة  طلب  الموإذا  ما  اقتضت  أعما  2014

هذا    ن  مية  والمهنية فإلعلت  اؤهالالتصريح  به  بخصوص  الم  يدات إضافية  حول  ما  تمؤم
 بلدية سليمانه  إلى  المحامين المعنيين  من  قبل ج  الطلب  يو

 نقطة(:20)ة للمحامي الت العلمي  ؤهب . الم

ناد إلى الخبرة وباالست إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة يهدف هذا المقياس
هالت العلمية للمترشح ؤالم زة في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلىيالمتم
 :التاليحية أخرى، وذلك حسب التصنيف نامن 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب    -

 أعضاء شركة المحاماة  -

 المترشح التنصيص على أعضاء الفريق المقترح من المتعاقدين على ولهذا الغرض، يجب
وعدد الدورات  بحسبعليها المحامي تسند األعداد ل ص  تح ى الشهادات العلمية التيإل إضافة

 :التالي النحو علىفيها التكوينية التي تلقاها أو شارك

 في صةص  متخ تكوينيةابع بنجاح دورة ت محام شارك فعليا أو للك نقاط 05تسند بصفة آلية -
 ة الوطنية بالتنسيق معئالهي مهاتنظ تكمال الخبرة المهنية التيسإلرالمستم إطار دورات التكوين

 (10)عشرة ف النقاط بهذا العنوانقس عهد االعلى للمحامين ويبلغالم

كل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في إطارأنشطة (عن 01)تسند نقطة واحدة   -
 (10) 1الهياكل الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة

الثبات المشاركة في هذه الدورات يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة 

 في الدورة المعنية
 30من قبل الهياكل العمومية ) عددها  بوالية نابل حجم المهام الموكلة للمحامي أو شركات المحاماة –ج 

 نقطة ( :

يهدف هذا المعيار إلى إعطاء اكثر فرص للمترشحين المتفرغين لذلك يقدم ما يكون المحامي 

المترشح متفرغا للمهمة يقدم ما يرفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو 

 التالي :

ي في ئدة هيكل عمومي في الطور االبتدائة جارية لفاقضي   ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك -
 نقاط  10ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز ش  تاريخ تقديم التر

ناف في ئتسدة هيكل عمومي في طور االئقضية جارية لفا ليتم حذف نصف نقطة عن ك  -
 اط نق 10ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوزشتاريخ تقديم التر

دة هيكل عمومي أو خاص لدى محكمة ئقضية جارية لفا ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك  -
 نقاط  10ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز ش  التعقيب في تاريخ تقديم التر

 

 امي أو شركة محاماةتعيين  المح:41لفصل ا
 

ج ئحين ونتاشال حول معاييراختيارالمترص  تقريرا مف بلدية سليمانلجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى  د  تع
باب إقصاء بعض العروض إن سحين وأشح فيه كيفية ترتيب المترض  أعمال التقييم على ضوء ذلك تو

اقبة المحدثة رة للمتابعة والمص  نة المختجوجوبا هذا التقرير إلى الل بلدية سليمانه ج  وتو حصل ذلك
خ ؤر  والم 2014لسنـــــــة  764 دمن األمر عد 7الفصل ة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكامئبالهي
من األمر السالف الذكر  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  2014جانفي 24ي ـــــــــف

مذكورة قرارها إلى لنة اجه الل  ج  مال توعاء من هذه األهتند االبععند  االقتضاء و ة  النظر  فيهادوإعا
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 فيذ .للتن بلدية سليمان
ةروشوال  دالعق اءضإم  :51صل  فال  ع في المهم 
 

 نفي العنوان المبي   بلدية سليمانيتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تم اختيارها من قبل 
) ملحق بية طبق النموذج المصاحب لهذارة العغويجب عليه إمضاء العقد المحرر بالل ،ده  بوثيقة التع

 ( 13عدد 

ه، يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ كل ئالمصادقة على العقد وإمضاوعلى إثر 
في صورة نكول المحامي  هنة بمجرد تسلم اإلذن بذلك إال أم  ق المهالاإلجراءات الضرورية لضمان إنط

 ل  مها كنابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي تنظاليا لئأو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نها
ي ئمن طرفه على إعالمه بقبوله النها ردتحتسب من تاريخ عدم ال( 02)نتين سة  د  الهياكل العمومية لم

  .أيام عمل( 10)ة تجاوزت عشرة د  لم رد  الذي بقى دون 

 الوثائق المكونة للصفقة   :61صل  فال 

 

 :ون وثائق الصفقة حسب األولوية منتتك
 اإللتزام -1
   بلدية سليمانعقد النيابة مع  -2
 كراس الشروط اإلدارية -3
 

 تسجيل الصفقة   :71صل  فال
 

 :نظائر 5ق الصفقة اآلتي ذكرهم في يتحمل صاحب الصفقة جميع مصاريف تسجيل وثائ
 اإللتزام -
   البلديةمع  عقد النيابة المبرم -
 كراس الشروط اإلدارية -
 عقد التأمين عن المسؤولية المدنية  -
 

 المحاسب المختص   :81صل  فال
 

  المالية بسليمانالمحاسب المختص المكلف بعملية الخالص هو السيد قابض 
 

 المراجع والنصوص القانونية العامة   :19صل  فال
 

في صورة وقوع سهو أو إختالف بكراس الشروط االدارية الخاصة يبقى الطرفان خاضعان 
 منها:للتراتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة 

 مجلة المحاسبة العمومية  -
المتعلق بشروط واجراءات  2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد  -

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

ار الفرعي ( عندما يتعل ق االمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومي ة يؤخذ باالضافة الى ذلك بعين االعتبار ضمن هذا المعي1)
ل غة ة قام بها محامي في إطار انشطة الهياكل الدولي ة للمحامين مدى إلمام المحامي المترش ح بلغة المحكمة المنشورة امامها القضي ة او الدورات تكويني  

ل من شهادة إلثبات المشاركة في هذه الدورات يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لالصالمتفق عليها في العقد او عند االقتضاء الل غة االنقليزي ة 
 المشاركة في الدورة المعنية .



12 
 

 
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  13المؤرخ في  1039األمر عدد  -
كراس الشروط االدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بالمواد  -

 والخدمات
تعلق بتحديد سقف إنابة المحامين الم 2016أفريل  22قرار السيد وزير العدل المؤرخ في  -

 من قبل الهياكل العمومية 
المتعلق بضبط أتعاب  2016أفريل  22قرار وزير العدل و وزير التجارة المؤرخ في  -

  المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية
 المصادقة على الصفقة   :20صل  فال

 البلدية.ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد مصادقة رئيس 
 

 رئيس البلدية      اطلعت ووافقت
 بوبكر هويدي      صاحب الصفقة
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 قـــــــــــالمالح

 

 د عه  التيقة ثو :1عدد ق حمل

 المشارك ة حول م  إرشادات عابطاقة  :2ق عدد حمل

 إنجاز المهّمةاحل روميين عإجراءات الت تلفخم دم التأثير فيعح على الشرف بيرصت :3ق عدد حمل

  بلدية سليمانمل لدى عال شرةمبادم بعح على الشرف صريت :4عدد قحمل

الحاالت اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  إحدى دم الوجود فيعرف بشح على الصريت :5عدد ق حمل
 الشروط سار  من ك 2

 ة المذكورة فيصي  الخصو (او/و )ةعام  الات والمراجعالبيانة ح  بص الشرف ىعل حصريت:6دد عملحق 
 العرض 

أو أعضاء  (عم  تجفي صورة )نيرشالمبا امينالمح أو (نفردمال)ة إسمية في المحاميمقائ :7ق عدد حمل
 للمحاماة ة المهني   الشركة

ع(تجفي صورة )المباشرين  امينالمح أو (المنفرد)التزام المحامي  :8عددملحق  أو أعضاء الشركة م 
 ديليةعوالت ية واإلداريةئالقضا تهيئاالسائر و اكم لدى المح البلديةنيابة  المهنية للمحاماة

 فيحالة)رين شمباالالمحامين  ر أوشالمبا ة للمحاميام  عالنة للتجربة المبي   مة المراجعئقا: 9عدد  قحمل
 س سنوات األخيرة مين للشركة المهنية للمحاماة خالل الخمنتمأوللمحامين ال(مجمع

حامين مال ر أوشالمباها المحامي عتابصة التي ص  المتخمة الدورات التكوينية ئقا :10ملحق عدد
حاماة في إطار للم ين للشركة المهنيةمالمنت أو المحامين( معجفي حالة من)باشريمال

 هدعيق مع المسبالتن امينحللم يئة الوطنيةهال ظمهانالتي ت رمستمال دورات التكوين
 لمحامين.ل إطار أنشطة الهياكل الدوليةفي  للمحامين أو ىاألعل

 سيرة  ذاتية : 11ق عدد حمل

ة والتي التزال منشورة لدى يالجارع اإلنابات ضوموهدات في القضايا عالت جدول :12عددملحق 
 .ديليةعوالت داريةواالة يموالتحكي يةئالقضا تائالهير ئوسا المحاكم

ركة المهنية شال رين أوشالمبا امينحالم مجمعأو  رشالمباحامي مال برم بينمالنيابة العقد  :13ق عددحمل
 .بلدية سليمانو للمحاماة
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  1ملحق عدد 

 : في سليمان                الجمهورية التونسية   
 الداخليــــةوزارة      

 بلدية سليمان         

 وثيقة التعه د

 ............................................................:(1)الممضي أسفله  إني 
 .......................................................................................: بصفتي  -
 .............أو وكيل شركة: ............................................................. -
 .....................................................دبصندوق الحيطة والتقاعد تحت عد المنخرط-
تحت  .............بالسجل التجاري بالمحكمة اإلبتدائية بـ:  مرسم -
 ...............بتاريخ............. عدد
 .............................................................محل مخابرته نالمعي    -

اصة بطلب العروض  نة لملف طلب و  مكلواآلتي ذكرها وابعد إط العي على جميع الوثائق الخ 
 والقيام بجميع اإلجراءات القانونية في حقه بلدية سليمانلنيابة  ق بإنابة المحاميللمتعا ضالعرو

 ةي  واإلدارية والتعديل يةئلقضااات ئر الهيئوالدفاع عنه لدى المحاكم وسا
 العروض ملف طب ( 1)
 هد التي تمثل وثيقة االلتزامالتع وثيقة( 2)
 (والمالحق التعاقدية البنود)الخاصة  كراس الشروط اإلدارية( 3)

 وليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازهاؤمسلى ع رتد  قوبعد أن 
 :يليد وألتزم بما هأتع
 ظفتحب العروض المسندة لي دون طل ة موضوعم  قبول المه(1
 ، مقابل األجرةالهأعالمذكورة  بالوثانقبينة الم قانونية المطلوبة وفقا للشروطال انجاز الخدمات (2
 الميدان طبق التراتيب القانونية في  دةد  محال

 .العقد ن جزءا منو  وط اإلدارية الخاصة التي تكالشر ق جميع البنود المدرجة بكراسبيطت( 4
لقبول  محدد آلخر أجل الموالياليوم  يوما ابتداء من 120 التعهد مدة إلبقاء على شروط هذاا( 5

 العروض
 أيأو  مصالح تضارب في حالة (ليست الشركة التي أمثلها انأو )لست  أشهد أنني (6
وليتي سؤالعقد بصفة آلية وأتحمل م فإنه يتم فسخ ذلكقانوني. وفي صورة ثبوت خالف حجر

 القانونية المترتبة عن ذلك

 بالحساب المفتوحبموجب هذه الصفقة المبالغ المستحق ة  بلدية سليمانسد د ت(7

 .....................................تحت عدد......................بفرع ...................... بإسم

 
 : ..................في ـــ ............... بحرر 

 العارض
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 2ملحق عدد 

 

ة  حول  المشاركم  اات عدإرشا ةبطاق  
 

 ................................................................... اة:مامحلا ةكرشسم اقب أو الل  سم واال

 .................................................................................:سيم  في  المحاماة رتاريخ  الت

:عنوان المق  ..............................................................................................ر 

 .....................:لقانونية لإلجراءات االواب  إذا  كان  للمحامي  موقع  واب  وفقا   عنوان  موقع

 ................................................................: الهاتف

 .............................................................:المحاماة شركة لأو  للمحامي العنوان االلكتروني

فرقم  المع  ........................................................................................:الجباني ر 

 ( :االسم  واللقب  والخطة)ض  إلمضاء  وثانق  العرضو  شخص  المفال

 

 

بـــ ............... حرر 
 : ..................في 

 (إمضاء  وختم  المشارك)

 

 

 

 

و  تقديم  الوثيقة  عضماة  أو  محامين،  يجب  على  كل ع  شركات  محام  في  صورة  تج :مالحظة 
 ة  به  ص  الخا
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   3ملحق  عدد  

 بعدم التأثير تصريح على الشرف

 ةم  المه زجافي  مختلف إجراءات التعين ومراحل إن

 

 .............................................................: قب(االسم والل)له فأس ضيي  الممنإ

 ...................................................................ن:ميللمحا ني ةالمه ةركشل الثمم

 .................................بتاريخ  ................. :عدد  نيةتحتالوط يئةالهبل  ج  المس

 .........................................................: (الكامل نوانالعي ن محل مخابرته ب)المع

 : ....................................................................." ارك شالم"لي ي مافيى  م  المس

ا أو يعطا م وعود أويقدغيربتال ةواسطبأو ةرباشم اميالق عدمتزام بوأل اميقيعدم ب يفرش أصرح على
 .يدتئافل ةصفقال ادنإس تراءاجإ ختلفم ر قييثتأال صدق ايهدا

 

 

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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 4ق عدد حلم

 (الهيكل  العمومي)عدم  مباشرة  العمل  لدى بتصريح على الشرف 

 صاحب  طلب  العروض

 

 .................................................................. ال قب(:االسم  و)له  في  أسمضي  المنإ

 .......................................................................:  نيللمحام  ني ة المه ةركشل  الثمم

 : ................................خيتاري.........................: عدد تحت ني ةالوط يئةالهبل ج  المس

 .................................................................(:  لكاملا نوانالع)به ترباخم محل   ي نالمع

 ........................................................................": ارك شالم" لي يمافيى  م  المس

 .سليمانبلدية مصالح  تإطارا أو نأعوا ضمن أعمل نأكي أني لم فرش ح علىر  أص

 على األقل سنوات ن العمل بها مدة خمسع أو مضت عن إنقطاعي

، فترفق نسخة من 1998لسنة  1875عدد الهيكل طبق أحكام األمر  مبإعال وفي صورة القيام)
اإلدالء بعالمة البلوغ عند  أو ح بدقة تاريخ ذلكض  يور عليه من قبل الهيكل ؤشم مكتوب االعالم

 (اإلقتضاء.

 

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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5ملحق عدد   

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

امن  2صوص عليها بالفصل ية المنئالحاالت اإلقصا  س الشروطكر 

 

 ...........................................................: (بقاإلسم  والل)فله  سالممضي  أ  إني

 ................................................................:  ينللمحام  ي ة المهن  ةممثل  الشرك

 ........................ :تاريخ ب............................:عدد  تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

 .......................................................(:  الكامل العنوانب )ه تن محل مخابري  المع

 ................................................................... :"المشارك"لي  يمايى  فم  المس

ن ال نوجد في يرحتالمق نيالمحام ل مندخ  تالم يقرفال ضاءعأ ةح على شرفي أني وكافأصر  
 ةالمحاما ةها بالمرسوم المنظم لمهنيص علالمنع المنصو تحاال إحدى

اني ثالمن الفصل ة رياألخ رةبالفق هايعل المنصوص تالحاال ا ال نوجد في إحدىننأ كما أصرح
 .العروضمن كراس شروط طلب 

 

 

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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6عدد ملحق   

 ة  البياناتح  على  الشرف  بصتصريح  

 صية  المذكورة  في  العرضواو  الخص /ة  وم  والمراجع  العا

 

 .............................(: ..............................ب قاإلسم  والل)فله  سإني  الممضي أ

 .                                                                     ........................................................ين:  للمحامي ة المهن ةممثل الشرك

 ..                      .........تاريخ : .............ب: ............................ عدد  تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

 ..                                                         ...........................(:  ..............العنوان  الكاملب )ه  تحل  مخابرن  مي  المع

 ....................................................... :"المشارك"لي يما يى فم  المس

متها في هذا دق ة التيم  والعاالبيانات والمراجع الخصوصية  ةح  رف بصشال ح علىر  أص
ا لعدم تقديمي تبع في ذلك أو الفثبوت خ قانونية في صورةي التيولؤمس لم  وأتحالعرض 

 .أيام ة تتجاوز عشرةد  لم تها من وثانق بعد طلبها منيبيثبالفرز لما  للجنة المكلفة

 

 

 ..................: في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك)                                                                             
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 :7ملحق  عدد  

 

ع(قانمة إسمية في المحامي   )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

 بوالية نابل أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة

 تاريخ الترسيم بالهيئة الشهادة المحرز عليها االسم و الل قب ع/ر

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك)
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 8ملحق عدد 

ع(صورة تج فيلتزام المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )إ  م 
 بلدية سليمانبنيابة  بوالية نابل للمحاماة المهنية الشركةأعضاء  أو

 يليةلدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية واإلدارية والتعد

 

 قر  .................................................................................... أله  سفا ضيى  الممنإ

 ر  ة كما أقهم  بإنجاز الم( التزم)دات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ي  ن من السو  المتدخل والمتكبأن الفريق 
 العرض ة المعلومات الواردة بهذاف  كا بصحة

المحكمة المرسم بها  غير قار قار اإلسم واللقب
الخبير إن كان خبيرا 
 محليا لدى المحاكم

إمضاء المحامي 
 1معرف به

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك) 

 

 

 

لكّل واحد منهم كما يجب التعريف  يتعيّن على كّل المتدّخلين المعنيين االمضاء في الخانة المخصصة

جوبا بعد صدور إعالن طلب باالمضاء وباالمضاء لكل محامي مشارك على ان يكون تاريخ التعريف 

 العروض 
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 9ملحق عدد 

 قانمة المراجع المبينة للتجربة العامة 

باشر أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو للمحامين المنتمين للشركة الم للمحامي
  بوالية نابل المهنية للمحاماة

 األخيرة خالل الخمس سنوات
 (إلى تاريخ فتح العروض 2017 جانفي 01من)

 
 ةم  العا جعللمرا فيل تأليجدو

 

 ورطال المحكمة   موضوع اإلنابة   القضايادعد

 2017التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 2018التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 
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 2019التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 2020التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 
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 2021التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامين سنة 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 : ..................في بـــ ............... حرر 

 (إمضاء  وختم  المشارك) 
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 ةم  جدول تفصيلي للمراجع العا

 
ل لهيكا

ة  كوشراالعمومى.
 الخاص القطاع

 
ع موضو
 االنابة

 

 
 المحكمة

 
 القضية   ددع

 
 الطور

 بداية  يختار
 انتهاءو

 ةم  المه

 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

بـــ ............... حرر 
 : ..................في 

 (إمضاء  وختم  المشارك) 
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باشرأو المحامين الم يتابعها المحام يالمتخصصة التالتكوينية قانمة الدورات 
 ين للشركة المهنية للمحاماة في إطارمالمنت أو المحامين (في حالة مجمع)المباشرين

عهد ة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المئالهي مهات التكوين المستمر التي تنظدورا
 األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

 

 السنة روالمح ع/ر

شهادات استكمال الخبرة المسلّمة من قبل الهيئة الوطنيّة بالتنسيق مع المعهد االعلى الدورات التكوينية و 

 للمحامين

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 الدورات التكوينيّة للمحامين في إطار انشطة الهياكل الدوليّة 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 (إمضاء  وختم  المشارك): ..................في بـــ ............... حرر 

 

 

 عني ةالمشاركة  في  الدورة  الم المترشح  نسخة  مطابقة  لألصل  من  شهادة   مييقدم  المحا -
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 11عدد  ملحق

 –السيرة الذاتيــــة  -

 

 ................................................................................:الل قب سم واال* 
 : ........................................................................ها نومكا ةالوالدخ يارت* 
 ...........................................................:هي  الوطنة يئباله ميرستخ  اليارت* 
 .............................................................: افتئنسم  اإلسبق ميرستالخ  يارت* 
 : .........................................................ب قيعتسم  القم  بيرستخ  اليارت* 
 .........................................القانوني ة: عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لالجراءات* 

 

 العلمية المتحصل عليها المترشح : الشهائد
 

 سنة التخرج المؤسسة الجامعية الشهائد العلمية
   

   

   

   

   

   

   

 ملخص الخبرة العامة في المحاماة :
 

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

 بنيابتها

انجاز تاريخ  ميدان النزاع
 هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

- 

 والبحوث الدراسات

- ......................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................ 
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 ان وجد او الماّدة المطلوبة(ملخص الخبرة الخصوصيّة في مهنة المحامات ) ذكر االختصاص 

 

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

 بنيابتها

تاريخ انجاز  ميدان النزاع
 هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

المعطيات االضافية التي يرى  المترّشح أهمية  ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهّمة المترّشح 

 اليها :

 التكوين في اللّغات:* 

 ممتاز جيّد جّدا جيّد متوّسط اللّغة
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 :المحاماة في رسيمالت  معين  قبلميدان   رة فيالخب*

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

- .................................................................................................................... 

 دولية لمكتب محاماة  :اإلنضواء في شبكة *

- .................................................................................................................... 

- ..................................................................................................................... 

- ................................................................................................................... 
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 12ق عدد ملح

 

 شورةالتعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منجدول 

 والتعديليةات القضانية واإلدارية ئر الهيئلدى المحاكم وسا

اآلجال التقريبية  اإلنابات الجارية
النتهاء اإلنابات 

 الجارية

المالحظات االضافية 
والتوضيحية التي يراها 

المترشح أنها ضرورية لذكرها 
 لتحديد جدول التعهدات 

المحاكم أو  موضوع االنابات عدد اإلنابات
الهيئات المنشوة 
 أمامها القضايا

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 امضاء و ختم الترّشح.....................حرر بــــ .................في 
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 الجمهورية التونسية     
 الداخليـــةوزارة       
  بلدية سليمان        

 

 المباشرينعقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين 
  لبدية سليمانأو الشركة المهنية للمحاماة 

 

 

 يبرم هذا العقد بين :
لسنة  29رئيس بلدية سليمان و ذلك في حق المجلس البلدي عمال بالقانون األساسي عدد  السيد
 من جهة  الجمهورية سليمانشارع  البلديةمقر  محل مخابرته 2018

محل مخابرته ............................... والمعرف به في ما والسيد : ........................... 
 يلي صاحب العقد

 
 ة:م  :  تعريف  المه1الفصل  

 

 (الشركة  المهنية  للمحاماة)وأ(الشراكة تفاقيةا ع المحامين موضوعم  مجو)أ تاذساألتتمثل مهمة  

 (ها)حقه االجراءات القانونية في والقيام بجميع بلدية سليمانطبق هذه االتفاقية في نيابة 
 ة سواء فيي  ية والتحكيمية واإلدارية والتعديلئر الهينات القضائلدى المحاكم سا (ها)عنه اعـــــوالدف
 .االقتضاء س أو كذلك خارجها عندنتو

 
 عقدقة  بالب  التشريع  والتراتيب  المط  :2 الفصل 

 

 عقد وأعوانه إلىالبها العمل. كما يخضع صاحب  الجاري الصفقة للتشريع والتراتيب هتخضع هذ
 اإلجتماعين والضماي ئباجاري المفعول في الميدان السالتشريع ال

 

 باألتعا :3صل  فال

 

المشترك القرار  طبق أحكام هل أعالو  األ ار إليها بالفصلشالم تضبط أتعاب المحاماة بخصوص
ابع لطونشرالقضايا وا أيضا معاليم ملشتوالتي  زيرالمكلف بالتجارةوالو دلعالوزير الصادرعن

 .أوالتعقيب ين أحكام اإلستننافمتا م طوابع تسجيل االحكام ومبلغومعالي يةئالجبا
 

 : البلديةوعة على كاهل ضمات المولتزااال :4ل  فصال

 

الغرض، تتولى ولهذا  ته.م  مة إلنجازالمحامي لمهئيلتزم الهيكل العمومي بتوفيرالظروف المال -أ
مع رسالة التكليف  نم  تض ي تطلب من المحامي رفعهاالتيدات القضايا ؤم أصول لكتوفير  خاصة

توضيحية تلخص معطيات  بمذكرة ن الملف وجوبام  يض كما لم ممضى من المحاميتسمقابل وصل 
 .البلديةوطلبات الملف 

ة أو ئهيتمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو ال -ب
 .المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل الهيكل
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 البلدية إطارنيابة يدات التي قدمها فيؤعدم نشرأو توزيع تقاريرالمحامي والم-ت

 ةبشرك ة المتعلقة بالمحامي أوالعلمي  يدات ؤوالم ةي  المال كشف المعطيات للبلديةيمكن  ال -ث
ة ــلسن 764 ددــــــاألمر عمن  15حكام الفقرة األولى من الفصلأ المحاماة المتعاقد معه طبق

المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي24ي ـخ فؤر  م 2014

 .ية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةئات القضائالعمومية لدى المحاكم والهي
 

 عقدال حبصاطرق خالص  : 5الفصل

 الخالص ولىيتو الحساب الجاري لصاحب العقدعن طريق التحويل إلى ص صاحب المهمة الخم يت
  المالية بسليمان، السيد قابض بالدفع  المحاسب العمومي المكلف

صاه قأ ه في أجلقالصفالمبالغ الراجعه لصاحب  بصرفصدار األمر إللبلدية سليمان ة ليالما ةاإلدار -
ه إذا يذيالتنف ر الحكم أو اإلعالم بالنسخهصدووره بعد تالفاخ إيداع يارت من(45)خمسة وأربعون يوما 

 صادر لفائدة البلديةم الحك كان
ورة شالمن لكتو بيعقتال ناء القضايا في طورتثباس)التنفيذ  أجرعدولالبلدية  كاهلعلى  حملتو

 (ؤيداتوالم قئاثالو سليمت ميمعالي ها المحاميفحمل ت يتال ةياإلدار والمحكمه هيالعقارة لدى المحكم
 كما هي  العقار هي  الملك م بإدارةيرستالاريف ومص هاد والخبراءشاال ولدع ةأجر البلدية حمل علىتو
 كبرى أو خارج مراكزال سنوتخارج مجال منطقه ت باإلنابا علقهتالم مصاريف النقل البلديةحمل تت

لهذا  ةالمحاما ةركش يقطعها المحامي أو أعضاء يتال جاوز مسافه التنقلتتعندما  تالواليا
 ةشرك خصيا، أو ألعضاءشه للمحامي، تابثلواه ي  الفعل نقلتال تحاال كلم في حدود 50رضالغ

 .ةاإلناب ن بملفيعهدتالمالمحاماة 
 نقلتال ل مصاريفحم  تب كل العموميياله كفليتضروره الملف التنقل للخارج، ضتقتاوإذا ما

وفي كل والرجوع  ومي الذهابي هايف ه دون سواها بماام المهم  أي   في حدودي ا حصر ةامقواإل
اق كتابي فرج موضوع إتالخاة بالنقل واإلقامة في قالمتعلكون النفقات التقديرية ت الحاالت، يجب أن

ه وفي صورة نأ آلإ,باألتعاب النظر عن االتفاقية المتعلقة  منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف
أساس  خالصها على بلدية سليمانتولى تمي أو شركة المحاماة، المحاتسبقه المصاريف من قبل 

إثر  األعمال موضوع االسترجاع وذلكبمين ئالقا مة من المعنيينمسل   مثبتة لهذه األعمال راتيوف
 .ةم  المه زإلنجا التثبت من الطابع الفعلي

 
 :للمحاماة ةي  نالمهأو الشركة  ميالمحا كاهلمات الموضوعة على االلتزا :6صلفال
 :بما يلي بوالية نابل ي أو شركة المحاماةالمحام يلتزم 

ات ئالهيأو  فاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكمللدزمة الالناية عال بذل -
 .ية والتعديلية والتحكيميةئقضاال

ها في بمآلكتابيا  البلدية قتضاء، وإعالماال مساعديه، عندنفسه أو بواسطة بحضوركل الجلسات -
 .دةه  المتع ن عنها من الجهةالاإلع من تاريخ انعقادها أو أيام أجل أقصاه ثالثة

بدراسة أوبلدية سليمان  ل المتعلقة بنزاعاتئالمسا صة للنظر فيص  المخ حضور االجتماعات -
 .فيها  البلديةإحاطة أيه فيها أو رإبداء  بها قصد الملفات التي وقع تكليفه

أو البريد اإللكتروني  سالفاك وته كتابيا سواءعن طريقدع بلدية سليمانتولى تالغرض،  ولهذا
 .معقول زمني زحي   ادها وفيقانع لحضورهذه االجتماعات وذلك قبل

 ارأيه بديتها حتى ئإمضا قبل العريضة ابل وصل تسلم، من مشروعقمبلدية سليمان تمكين   -
تاريخ من  ي أجل أقصاه أربعة أيام عملفبمالحظات حولها  البلدية فيها. وفي صورة عدم إبداء

اصلة االجراءات بموعلى محتواها وإذن للمحامي  اهمن تسلمها من قبله، فيعد ذلك موافقة ضمنية
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 .القانون التي يقتضيها

عاليم انخراطه مص الوخ من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي بلدية سليمان تمكين-
 .االتعاب المدنية وذلك وجوبا قبل خالص وليتهؤمس ن وما يفيد قيامه بتأمينمياالت في صندوق

 
 :مدة  اإلتفاقية: 7الفصل  

 ......................وتنتهي في ............... ة  االتفاقية  بثالثة  سنوات  تبدأ  من د  تضبط  م

ي أو شركة مهنية محامتاريخ األخير ولم يتم تعيين الة وجود قضايا جارية في هذا صوروفي 
فيتولى العمومي هينة العليا للطلب بال ة للمتابعة والمراقبة المحدثةصالمختقبل اللجنة  نمللمحاماة 

و  سواه دون الجاري انتهاء طورها لى حينإقواعد العناية المهنية وذلك وفق القضايا  مواصلة هذه
 .فيها الحكم الصادر صن منبلدية سليمان تمكين 

 

 :   بة  الفريق  المتدخلكيبتر  د:  التقي  8الفصل 
حيث العدد  من في المشاركة في طلب العروض حهش  ر العقد بتوفير الفريق الذي يلتزم صاحب
ء، فيجب األثناه وفي صورة تغيير التركيبة في ن  أ ربة المهنية دون سواه إآلوالتجوالمستوى العلمي 
له  ة بمن م  المه عن(ن)المتخلي (ن)يير المحاميغوت بذلك كتابيا بلدية سليمانالم إععلى المحامي 

على أن يحظى  لسنواتا ن حيث عددــة مــالتجرب سونفهالت العملية والمهنية ؤالم سنف( م)
الغرض بين الطرفين يتم  يير وإمضاء ملحق فيغالت كتابيا على هذا البلديةقا، بموافقة بمسذلك،

وفي العمومي ة العليا للطلب ئبالهيابعة والمراقبة المحدثة للمتة ص  المخت ا على اللجنةقمسبعرضه 
ات كراس الشروط الذي تم على لمقتضي ر توفير مترشح جديد يستجيبذ  تعذلك، وفي صورة  فالخ

ح ش  المتري على ـقة الهيكل المعنموافأوفي صورة عدم  بلدية سليمانمع أساسه اختيار المتعاقد 
 عاقد معه عن طريق عدل تنفيذللمتبعد إصدار تنبيه في الغرض  الصفقة المقترح، فله حق فسخ عقد

الح صإأو إثره تدارك النقص يوما إن لم يقع على (15)عشرة سخم إمهاله بأجل إضافي أقصاهو
 .قبله دم منقالم رضعال مقارنة مع الخلل

 

 اقيةفسح االتف: 9صل  فال

 :التاليةالحاالت  في آليااالتفاقية،  ، تفسخ هذه8والفصل اعاة مقتضيات الفقرة األخيرة مر مع

 .أعاله المشار إليها بالفصل السابع التكليفة د  م انتهاء -

 .المباشرة للمحاماة أو االحالة على عدم لمحامي أو حل الشركة المهنيةاوفاة  -

 تنبيهابلدية سليمان وجه له تة وفي هذه الصورة التعاقدي صاحب العقد بالتزاماتهإيفاء عدم  -
عشرة ته في أجل محدد ال يقل عن بالتزامادعوه فيها إلى القيام توصول الرسالة مضمونة  بواسطة

 جراء آخرإفسخ العقد دون أي  للبلدية يمكن أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه وبانقضاء هذا األجل،
 .مائحسب اإلجراء الذي يراه مال إنجازه أو تكليف من يتولى

في التقاضي أو ثبت  البلدية حق صاحب العقد بالتزامه وإهدار إخالل بلدية سليمانلدى إذا ثبت 
لتأثير في مختلف إجراءات ا شرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصدمبا قيامه

 زه.وانجا إبرام العقد

ة يوما من طلبها كتابيا عشرفي أجل أقصاه خمسة  تهبحوزالتي  قئالوثاويتولى المحامي إرجاع 
 .البلديةقبل من 

 

 مبدأ العمل المنجز :10الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانوني ة او واقعي ة ثابتة لذلك, في  البلديةفي صورة قرار 
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ب طبق أحكام ستحت وجوبا أتعابه كاملة التي لهقضي ة الزالت جارية , ففي هذه الحالة , تصرف 
 2011لسنة  79عدد من المرسوم  40حكام الفصلبا الوذلك عم ه االتفاقيةهذمن  الفصل الثالث

 .المحاماةبتنظيم مهنة والمتعلق  2011أوت 20خ فيؤرالم
 

 اقيةفاالت هذهب ةقالمتعل اعاتنزال فض  :11صلفال

الصلحية ولهذا  المساعيوجوبا، ل تبج   في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية،
لسنة  764عدد األمر  من(7)الفصل مكاتبة اللجنة المحدثة بمقتضىبلدية سليمان تولى تالغرض 
 الهياكلكليف المحامين بنيابة ت وإجراءاتشروط  المتعلق بضبط 2014جانفي 24خ في ؤر  م 2014
 .والتحكيمية لعسكرية والتعديليةوا ية واإلداريةئالقضا لدى المحاكم والهينات العمومية

جراءات اإلوديا فيمكن للطرف األحرص مواصلة  فالالخاء أجل شهر دون فصل وبانقض
 .ةص  المختلدى المحكمة  عن حقوقهللدفاع  القانونية التي يراها

 

 :يلجالتس  يفمصار: 12صل  فال

 صاحب العقدعلى التسجيل  مصاريفتحمل 
 
 دصحة العق : 13صل الف

بعد أخذ  رئيس بلدية سليمان حب العقد والسيداص قبل ه منئإمضاالعقد صحيحا إال بعد هذا  ال يكون
 .الرأي بالموافقة من طرف اللجنة المختصة على تقرير فرز العروض

 محل  المخابرة:14لفصل  ا

يير ذلك غت ه يمكن ألحد الطرفينن  أ عنوانه المذكور أعاله. غير طرف محل مخابرته في كل نعي
م الإع ول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريقالوص بمقتضى رسالة مضمونة

 ويتم على إثر ذلك إجراء ملحق لهذا العقد  التنفيذل عدبواسطة 
 

 ...................... فيـــ ...............ب رر  ح

 اإلمضاءات                                                 

 شركة  المحاماة/  المحامين  عم  جت/ المحامي                                  رئيس بلدية سليمان

 

 

 


