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 0 الفصل األول : موضوع طلب العروض 

 0 شروط المشاركة:  0الفصل 

 3 كيفي ة المشاركة: 3الفصل 

 2 توزيع طلب العروض إلى حصص: 2الفصل 

 5 سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 

 5 صلوحية العروض: 6الفصل 

 5 : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض7الفصل 

 5 : الضمانات المالية2الفصل 

 6 : عقد التأمينعن المسؤولي ة المدني ة والمهني ة9الفصل 

 6 : طريقة تقديم العروض 22الفصل 

نة للعرض22الفصل   9 : الوثائق المكو 

 9 : فتح الظروف الفني ة20الفصل 

في  قبل المشاركينالترشحات من  الرجوع في تقديمضبط آجال وصيغ : 23الفصل 

 الصفقة

22 

 22 العروض تقييم: 22الفصل 

 22 إسناد األعداد العروض و تقييم: منهجي ة 25الفصل 

 25 للمحامين: تعيين المحامي أو الشركة المهني ة 26الفصل 

ـة27الفصل   25 : إمضاء العقد والشروع في المهم 

 26 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل: موضوعا الفصل  طلب العروض ألو 

 

مين بجدول المرسّ  المحامين من بينمباشر  محام  11عدد اختيار طلب العروض في  يتمثّل موضوع

 القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالالشركة نيابة ل ،المحامين

ة وفق واإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية ا والدفاع عنها في حقه

 ةالمدنيّ اإلداريّـة و راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقما 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية
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المحمولة على الطرفين  وااللتزاماتن كراس الشروط اإلداريّة الخاصة بدقة الحقوق ويبيّ 

 المتعاقدين.
 

 : شروط المشاركة 0الفصل 
 

في تاريخ  التعقيبمين المرسمين بجدول المحامين لدى لمحاا في طلب العروض يمكن المشاركة

 صدور طلب العروض

وال تجوز مشاركة المحامين الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو 

محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت 

 .1التاريخ األقصى لقبول العروض

دين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجو

والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة 

بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون 

 إي أو لديهاالمهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل  فيها المحامي أو أعضاء الشركة

 من مرسوم المحاماة. 22على معنى الفصل  أخرمانع 

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 

 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 المشاركة كيفية:3الفصل 

 منفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في    

 إلى حصص طلب العروض توزيع:2الفصل 
 

في  التعقيب المرسمين لدىالمحامين  موّجه إلى جميع2قسط وحيد يتكّون طلب العروض من:

المختصين بالمجال العقاري على أن يكون محل مخابرة المحامي  و تاريخ صدور طلب العروض

 . بنزرتوالية 

 : مكونات طلب العروض  5الفصل 

 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
الفرز )لجنةالفتح و ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي للمحاماة الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنيةالتثبّت من  إن

بالهيئة العليا للطلب العمومي  للّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات اوللغرض(، المحدثة 

لسنة  417عدد من األمر 11الفصل  ألحكامبالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2117 جانفي 27مؤّرخ في ال 2117

 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 

2
 .واحدةأو شركة محاماة  احدوإلى محام  مباشر  الوحيديتّم وجوبا إسناد القسط 

 بالنسبة لـ: 

 التعقيب دول المحامين لدى المحامين المرسمين بج 

القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدّد من 

مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة قبل الهيكل العمومي ما قدره 

 المضافة طيلة مدة التكليف بالنسبة للمحامي الواحد أو للشركة المهنية للمحاماة

 .الواحدة
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 :طلب العروضسحب ملف :6الفصل 

يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات 

الوطنية للمحامين  وموقع الهيئة(www.marchespublics.gov.tn)العمومية

(https://avocat.org.tn) ستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على عد أن يتولى تعمير اإلب

المصلحة يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من  ، فإنهالموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك

 مقابل.بدون الفرعية للشؤون القانونية للشركة 

 ضصلوحية العرو: 7الفصل 

من اليوم  ا( ابتداءايوم 11) المدة ستّين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار

 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخالموالي 

 العروض:ومالحق ملف طلب  تاإليضاحا :2الفصل 

 اإلعالننشر من تاريخ  ( أيام4سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . طلب العروض عن

اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و

كراس الشروط في أجل ال  ساحبييوجه إلى جميع التي يطلبها المترشحون، و واالستفسارات

البريد اإللكتروني  عبروذلك  لقبول العروض ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد11يتجاوز عشرة )

سحب كّراس الشروط ل اإللكترونية االستمارةالمبيّن في  لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميل

جانفي 27مؤّرخ في ال 2117لسنة  417عدد من األمر 7الفصل الفقرة الثانية من بالمشار إليها 

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2117

 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

لكافة  السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه ،االقتضاءعند كما يجوز 

 .المترشحين

 شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميليّةتوجيه  للهيكل العمومي يمكنو هذا

 العروض. أجل تقديم انتهاءقبل  أيامعشرة أدناه العروض في أجل  مزيد توضيح ملف طلب قصد

 : المالية اتالضمان:9الفصل 
الصفقات  بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعلّقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .العموميّة

 :المسؤولي ة المدني ة والمهني ةعن  عقد تأمين:22الفصل 

في تأمين المسؤولية المدنية والمهنية،  شهادة تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين

 آخر أجل لتقديم العروض.في تاريخ  المفعول سارية

اإلعالم بالحكم تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين  ،الصفقة صاحبعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعلّق ب

من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها بداية أسبوع  انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري

 المعني المحامي
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قضية يتعهد  المتعلّق بآخراإلعالم بالحكم بانقضاء أسبوع بداية من يوم  االغي عقد التأمينويصبح 

الشركة الوطنية العقارية للبالد معنيّة من قبل الشركة التأمين وإذا تم إعالم . المعني بها المحامي
مضمونة معلّلة وبمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل التونسية للشمال 

 المحامي بأنّ  تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ الوصول

وفي هذه الحالة، ال . عقد التأمين انقضاءعلى  االعتراض، يتم التعاقديّة التزاماتهب لم يف المعني

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية يسلّمها  في الغرضيصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة 
 للشمال.

 

 

 طريقة تقديم العروض: 22الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

( منن هنذا الكنّراس فني 11المبيّنة بالفصل ) وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلداريّة نضم  ي  

عبنارة :   ال يفنتح يكتنب علينه يخنتم وثالث خارجي  يدرجان في ظرفومختومين  ظرفين منفصلين

الشنركة الوطنينة العقارينة للنبالد التونسنية تكليف محام  إلنابنة متعلق ب 11/2121طلب عروض عدد

  .شمال لل

عن طريق البريند والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية 

للشنركة الوصول أو عن طرينق البريند السنريع أو تسنلّم مباشنرة إلنى مكتنب الضنبط التنابع  مضمون

مها فني مكتنب مقابل وصل إيداع. تسّجل الظنروف عنند تسنلّ  الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال

حسنب  الخناص بالصنفقات العمومينةسنجّل الفني وفي مرحلة ثانية تسنّجل الضبط المعيّن للغرض ثّم 

 إلى موعد فتحها. مختومةترتيب وصولها ويجب أن تبقى 

 آليّا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 .ومختوما * كّل عرض لم يكن مغلقا

 كما يقصى:

لننم يننتّم المشننارك علننى بنننود كننّراس الشننروط و* كننّل عننرض تضننّمن تغييننرات أو تحفّظننات أدخلهننا 

 .من قبل الهيكل العمومي الممنوح له اإلضافيجل ألخالل ا ايرفعه

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

 .األسباب المطالبة بتعويضوال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من 

يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

 الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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نة للعرض::20الفصل  الوثائق المكو 

 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثنائق التعّهند والمؤيّندات المصناحبة لهنا علنى

 ما يلي:

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية الوثائق

المشنننارك علنننى كنننّل  وإمضننناءخنننتم  --- كراس الشروط

صفحة وإمضاؤه في آخنر الوثيقنة منع 

 بيان التاريخ

يتضمممن وجوبمما بنممدا يحممد د 1اتفاقيّننة شننراكة

أو رئيس عضممو المجمممع المعممي ن كممصممراحة 

ض لتمثيل  في حالة التنصيص المجمع )مفو 

 (مجمععلى إمكانية المشاركة في إطار 

ع في مأعضاء المجوختم كافة إمضاء  ---

 .بيان التاريخآخر الوثيقة مع 

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (1عدد)

فننني آخنننر وختمنننه  إمضننناء المشنننارك

 الوثيقة مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

 (2عدد)

فننني آخنننر ء المشنننارك وختمنننه إمضنننا

 . التاريخالوثيقة مع بيان 

بطاقة من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية

 التعريف الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوقب انخراط شهادة

 

أو نسخة مطابقة  الشهادة أصل

 .لألصل من الشهادة

الشخص المفنّوض لنه ممضاة من قبل 

 .وختمها مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

 أو

بجنننندول  قنننرار ترسننننيم الشننننركة المهنينننة للمحامنننناة

 المحامين.

الشهادة المهنية أو نسخة  أصل

مطابقة لألصل منها أو من قرار 

 ترسيم الشركة المهنية للمحاماة. 

 أو الكاتنب العنام للهيئنـة العميد إمضاء

رئيس الفرع الجهنوي دون سنواهم أو 

 .مع بيان التاريخوختمه 

بالصننننندوق الننننوطني للضننننمان  اإلنخننننراطشننننهادة 

 األعوان(.اإلجتماعي ) بالنسبة للمعاونين و

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق  من الشهادة.مطابقة لألصل نسخة 

 مننن الننوطني للضننمان اإلجتمنناعي أو

منع بينان وختمه الشخص المفّوض له 

 .التاريخ

إمضنناء الننرئيس المنندير العننام لشننركة  مطابقة لألصل من العقدنسخة  عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

التننامين أو مننن الشننخص المفننّوض لننه 

 وختمه مع بيان التاريخ.

فننني آخنننر وختمنننه إمضننناء المشنننارك طبقا لألنموذج المدرج بالملحق تصريح على الشرف يلتنزم بموجبنه المشنارك بعندم 

                                                 

1
أو  )متضامنجمع تفي صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنّيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق 

مفّوض لتمثيل المجمع لدى رئيس أو عضو المجمع المعي ن ك وجوبا بندا ينّص صراحة على.  ويتضّمن االتفاق (شركاء حسب الحالة

 الهيكل العمومي.
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القينننام مباشنننرة أو بواسنننطة الغينننر بتقنننديم وعنننود أو 

عطاينا أو هندايا قصنند التنأثير فنني مختلنف إجننراءات 

 مهّمة.النجاز التعيين ومراحل إ

 .الوثيقة مع بيان التاريخ (2)عدد

مه المشارك بأنّه لم يكن تصريح على الشرف يقدّ 

الهيكل العمومي )ذكر عونا عموميا لدى 

نقطاعه عن العمل مضتعن إ، أو ...................(

 األقّل.به مدّة خمس سنوات على 

أو نسخة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 

 اإلعالم نسخة من مكتوب أو مطابقة لألصل منه

 تراتيب الجاري بها العملا للطبق (حسب الحالة)

 1745األمر عدد من  5الفصل وخاّصة منها أحكام 

 المتعلق 1997سبتمبر  27مؤّرخ في ال 1997لسنة 

بضبط الشروط واإلجراءات المتعلّقة بإسناد 

الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط 

 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم. خاص

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (7)عدد

 

 

فننني آخنننر وختمنننه إمضننناء المشنننارك 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  7اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل الحاالت 

 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (5عدد    )

المشنننارك وختمنننه منننع بينننان إمضننناء 

 .التاريخ

 العروض: تقييم في اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتم  

 البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 

نة بالعرض الخصوصيّة/أو العاّمة و  .المضم 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (1عدد    )

المشنننارك وختمنننه منننع بينننان إمضننناء 

 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين  أو 

 .اةالشركة المهنيّة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (4عدد  )

فننني آخنننر  وختمنننه إمضننناء المشنننارك

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

مشارك )منفرد أو في إطار مجمع  التزام لكل محام

)ذكر اسم الهيكل نيابة بو شركة مهنية للمحاماة( أ

جميع القيام بوالعمومي .............................( 

 )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة اإلجراءات

والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .ةواإلدارية والتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (7عدد    )

فننني آخنننر وختمنننه إمضننناء المشنننارك 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

كننل محننام مشننارك  مضنناءبإالتعريننف 

علنننننى أن يكنننننون تننننناريخ التعرينننننف 

باإلمضنناء وجوبننا بعنند صنندور إعننالن 

 وض. طلب العر

 لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل

أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  المباشر

خالل اةشركة المهنيّة للمحاملل المنتمين للمحامينأو 

 .خيرةالخمس سنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (9عدد  )

في آخر  وختمهإمضاء المشارك 

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 الخصوصيّة للمحاميتجربة قائمة المراجع المبيّنة لل

أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( المباشر 

خالل  اةلمحاملشركة المهنيّة لالمنتمين ل المحامينأو 

لألنموذج المدرج بالملحق طبقا 

 (11عدد  )

ي آخنر الوثيقنة فن وختمه إمضاء المشارك

 .مع بيان التاريخ

يقننندّم المحنننامي المترشنننح نسنننخة مطابقنننة 
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)ذكر مجال  األخيرة فيسنوات الخمس 

 االختصاصالمماثل أو  االختصاص

 (...........................المشابه

فني الندورة  لألصل منن شنهادة المشناركة

 .المعنية

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 

أو المحامين المباشرين )في حالة لمحامي المباشر ا

لشركة المهنيّة المنتمين ل المحامينأو مجمع( 

 في إطار دورات التكوين المستمر اةللمحام

التي تنظمها الهيئة الوطنية  الستكمال الخبرة

مع المعهد األعلى للمحامين أو تنسيق للمحامين بال

 في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

المدرج بالملحق  طبقا لألنموذج

 ( 11عدد  )

فننني آخنننر وختمنننه إمضننناء المشنننارك 

 الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر أو المحامين  السيرة الذاتيّة للمحامي

المنتمين  المحامينأو المباشرين )في حالة مجمع( 

 اة.لشركة المهنيّة للمحامل

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 ( 12)عدد 

إمضننننناء صننننناحب السنننننيرة الذاتيّنننننة 

)فني حالننة  صناحب العننرضإمضناء و

مننع بيننان  الشننركة المهنيننة للمحامنناة(

 التاريخ.

في القضايا موضوع اإلنابات  جدول التعهدات

وسائر الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (12)عدد 

فننني آخنننر  وختمنننه إمضننناء المشنننارك

 .الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر أو  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 

لشركة المهنيّة اأو  المحامين المباشرينمجمع 

اة من جهة، و)ذكر الهيكل العمومي للمحام

 ثانية.......................( من جهة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 (17)عدد 

صاحب العرض )محام منفرد إمضاء 

أو رئيس مجمع أو وكيل شركة مهنية 

فني آخنر الوثيقنة منع  للمحاماة( وختمه

 .بيان التاريخ

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

 للهيكل العمومي الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز

أيام  14، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط

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

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةالفنية 

 فتح الظروف:: 23الفصل 

الشركة تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس 

 الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال .

المحتوية على الوثائق اإلدارية تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 والعروض الفنيّة. 

 غير علنية  تكون جلسة فتح العروض:

 وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّدْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة. 

 ي سنير أعمنال اللجننة ألّي سنبب منن ال يسمح للحاضنرين المشناركين بالتندّخل فن

ل لهننم طلننب تمكينننهم مننن تعننديل عروضننهم أو إدخننال أّي  األسننباب. كمننا ال يخننو 
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 إضافات عليها. 

 .ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض 

  ال يمكنننن ألّي عنننارض أن يننندخل علنننى عرضنننه أينننة تغيينننرات وإال أعتبنننر هنننذا

 يا.العرض الغ

يننتّم الشننروع فنني عمليّننة الفننتح طبقننا للتسلسننل الترتيبنني لتنناريخ الننورود وذلننك بفننتح الظننرف  -

 الخارجي للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبنة  -

 دون تعدادها.

ق  التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك، يمكن، عند االقتضاء، للجننة وباستثناء الوثائ

الخاّصة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم يقدّموا كّل الوثائق المطلوبة إلنى 

أيّننام عمننل مننن تنناريخ جلسننة فننتح الظننروف وذلننك عننن طريننق  14إتمننام ملفنناتهم فنني أجننل ال يتجنناوز 

 حتى ال تقصى عروضهم.الشركة سريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط البريد ال

 snit.nord@orange.tnهذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التنالي:  إرساليمكن 

السريع.ويعتمد فني هنذه  دعن طريق البري إرسالها أوتودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط  أنعلى 

 الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة: 13الفصل 

يمكن للمحامي الذي قدّم ترّشحه في طلب عروض أن يسحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل تسنليم، يقندّم 

أو عننن طريننق البرينند مننع اإلعننالم  لننبالد التونسننية للشننمالالشننركة الوطنيننة العقاريننة لمباشننرة إلننى 

( يوما منن تناريخ آخنر أجنل لقبنول العنروض المعلنن علينه 15بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة )

 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب. الشركة من قبل 

 ويبقوا ملزمين بها.وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، 

غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح 

 بهدف الموافقة عليه.  2117لسنة  417( من األمر 4للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )

تفاق شراكة دون وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون في ا

الهياكل  التي تنظمها كلّ المشاركة في الصفقات ، يحرم من إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح

( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد 02العمومية لمدّة سنتين )

عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي تاريخ لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 

 ( أيام عمل.11)الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة 

 تقييم العروض: 22الفصل

منن هنذا الكنّراس، تتنولّى هنذه  11بعد فتح العروض من قبل اللّجننة الخاّصنة المشنار إليهنا بالفصنل 

مننن  15الفصننل بى المنهجيّننات المدرجننة اللجنننة كننذلك تقيننيم العننروض المقبولننة وترتيبهننا وفقننا إلحنند

 هذاالكراس.

 : منهجي ة تقييم العروض و إسناد األعداد 25الفصل

mailto:snit.nord@orange.tn
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 في صورة اختيار محامي متخصص أو شركة مهنية للمحاماة  : منهجي ة تقييم العروض 25.2

 يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنيّة للمحامين باالعتماد،

 حصريا، على المقاييس التاليــة:

 

 العدد األقصى المسند التقييممعايير  العدد

 نقطة 71 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامين 1

المحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـات المعنية ) ذكر االختصناص  تجـربة 2

 المطلوب أو المشابه(

 نقطة 21

 نقطة 11 المؤهالت العلميّة للمحامي  2

حجننم المهننام الموكولننة للمحننامي أو شننركة المحامنناة مننن قبننل الهياكننل العموميّننة  7

 وعددها

 نقطة 21

 نقطة  222 المجمــــــوع العـــــام

 وتقصى وجوبا :

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة العروض  -

 من هذا الكراس. 11اإلمهال والمحدّدة في الفصل 

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

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

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّة، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال 

  27مؤّرخ في  2117لسنة  417يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

لدى يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية  2117جانفي 

والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثبّت بدقّة في  واإلداريةالمحاكم والهيئات القضائية 

وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع 

 2117لسنة  417من األمر عدد  15الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .2117جانفي   27مؤّرخ في 

 : المبدأ العام في إسناد األعداد: 25.0.

خممالل الخمسممة  ممماةللمحاالمراجممع  العامممة  للمحممامي أو ألعضمماء الشممركة المهني ممة  -أ

 :نقطة( 04) سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:2أ.

تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2014الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي 
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في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عدّة محامين أو شركات المحاماة تحتسب المراجع  

 ف أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.لمختل

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص 

األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون 

 لتعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. إمكانيّة ا

 

عدد 

اإلنابات 

لدى 

 المحاكم

و  22ما بين 

إنابة خالل  52

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 62و 52ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 72و 62ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

ريخ السابقة لتا

 طلب العروض

 22و 72ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 22أكثر من 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

العممممممممدد 

المسممممند 

بعنمممموان 

المراجع 

 العامة

0.5 10 20 30 40 

 

خمالل الخمسمة سمنوات  الخصوصميةفي اإلنابمـات المحامي أو المحامين الشركاء  تجـربة -ب

األخيرة
*
 نقطة(. 04)ذكر االختصاص المطلوب أو المشابه( )

الهيكنل  اختياريتعلّق هذا المعيار بتمييز الجوانب المتعلّقة بالخبرة الخصوصيّة في مقاييس  -ت

المحنننامي العمننومي لمحننامي أو شنننركة محامنناة. وتتمثّنننل الخبننرة الخصوصننية فننني إلمننام 

 وقدرته على معالجة إشكالياته القانونية. ميدان معيّنفي  باختصاص

  -ث

 

 

التنني سننبق للمحننامي التعهنند بهننا فنني المينندان  اإلنابنناتتسننند األعننداد بخصننوص هننذا المعيننار حسننب عنندد 

إلنى تناريخ آخنر 2014جانفي  11من الشركة الوطنية العقارية للبالد الشمال من قبل  أو المشابه المطلوب

 على النحو المبين في الجدول الموالي:  ذلكالعروض وأجل لتقديم 

 

 
 22و 25ما بين 

خالل  إنابات

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 25و 22ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 02و 26ما بين 

إنابة خالل 

الخمسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 05و 02ما بين 

خالل الخمسة إنابة 

سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 

 العروض

 05أكثر من 

إنابة خالل 

الخمسة 

سنوات 

السابقة 

لتاريخ طلب 

 العروض

 إال في الحالة التي يرى فيها الهيكل العمومي ضرورة وجود محامي متخّصص فيهذا المعيار ال يطبّق 

 ميدان معيّن ضمن قائمة المحامين الذين سيكلّفون بنيابته. وفي هذه الحالة يجب أن يؤسس لجوء الهيكل

 مقاييس موضوعيّة ووجيهة يثبتها واقعه وطبيعة نزاعاته. العمومي إلى معيار التخصص على
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العمممممممممدد المسمممممممممند 

بعنممممموان المراجمممممع 

 21 17 15 11 15 الخصوصية

 تقديم العي نات من المؤي دات: صيغ. أ

تبعننا إلمضنناء المترّشننح للتصننريح علننى الشننرف بصننّحة البيانننات المتعلّقننة بالتجربننة الخصوصننيّة 

عرضننه بالمؤيّنندات تأيينند  المعننني إلننى أولننى، المترّشننح، فنني مرحلننة (، ال ينندعى1والعاّمننة )الملحننق عنندد 

 بها.المصّرح 

طلب العروض. رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في تعتمد عيّنة اإلنابات أو

 وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

وحسب طبيعتها بطريقة تحفن  حماينة حسب السنوات  وتخزينها مدعو إلى جمعها ويكون المحامي

المعطيات الشخصيّة والّسر المهنني فني أقنراص ممغنطنة أو ليزريّنة أو كنذلك فني وسنائل حفن  إلكترونيّنة 

طبننق مواصننفات تننتالءم مننع التّجهيننزات المسننتعملة فنني المجننال  السننتغاللهاتراعنى فيهننا الّضننمانات الفنيّننة 

 كراس الشروط. المبيّنة للغرض في المواصفات الفنيّةق للهيكل العمومي طبوذلك لتقديمها عند الطلب 

 تتّم على النّحو التّالي: من الناحية الفنيّة وترتيب العروض التقييمعمليّة جب اإلشارة للمترّشحين أّن يو

 وترتينب العنروض علنى أسناس المعطينات المبيّننة فني  لجننة الفنتح و الفنرزتقييمتولّى ت

وبقينة المالحنق التّصاريح على الّشرف والّسيرة الذّاتيّة الممضناة منن قبنل المترّشنحين 

المعلنننة بكننّراس وطبقننا للمعننايير والمقنناييس المنصننوص عليهننا بملننف طلننب العننروض 

 .  الشروط

 منن هنذه األعمنال  االنتهناءبعند  الشركة الوطنية العقارية للنبالد التونسنية للشنمال  قومت

العمنومي بالهيئنة العلينا للطلنب بتوجيه الملفات إلى اللّجنة المختّصة للمراقبة والمتابعة 

لسننة  0101منن األمنر عندد  01المراقبة الالّزمة عليهنا طبقنا ألحكنام الفصنل  إلجراء

طلنب أعمنال اللّجننة المنذكورة  اقتضنتوإذا ما  .1104 مارس 00المؤرخ في  1104

ما تم التصريح بنه بخصنوص المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول مؤيّدات ال

يوّجننه إلننى المحننامين المعنيننين مننن قبننل  الطلننب فإّن هننذا،المننؤهالت العلميننة والمهنيننة

 .الهيكل العمومي
 

 :نقطة( 04) الت العلمي ة للمحاميالمؤه   -ج

إلننى  وباالسننتنادباإلنابننة مننن المتنندخلين للقيننام  األمثننليهنندف هننذا المقينناس إلننى تحدينند العنندد 

الشنركة الوطنينة العقارينة للنبالد التونسنية  منن قبنل أو المشنابه الخبرة المتميّزة في الميدان المطلوب

 التصنيف التالي:  وذلك حسبمن ناحية وإلى المؤهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى،للشمال 

 .التعقيب لدى المحامون المباشرون -



12 

 

 االستئناف. لدىالمباشرون ن والمحام -

 شركة المحاماة. أعضاء  -
 

 .على أعضاء الفريق المقترح من المتعاقدين المترشح التنصيصعلى  لهذا الغرض، يجبو
 

وعنندد تسنند األعننداد بحسنب إضنافة إلنى الشننهادات العلميّنة التنني تحّصنل عليهنا المحننامي 

 على النحو التالي:الدورات التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها 

 

نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصنة فني  15تسند بصفة آلية  -

التي تنظمها الهيئنة الوطنينة بالتنسنيق الستكمال الخبرة المهنيةإطار دورات التكوين المستمرّ 

 (.15ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة ) محامين.لل األعلىمع المعهد 

( لكننّل مشنناركة ناجحننة فنني دورة تكوينيّننة قننام بهننا محننامي فنني إطننار 11تسننند نقطننة واحنندة ) -

 .1(15أنشطة الهياكل الدوليّة للمحامين. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة )

 

ح نسنخة مطابقنة لألصنل منن وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقدّم المحنامي المترشن

 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

حجممم المهممام الموكولممة للمحممامي أو شممركة المحاممماة مممن قبممل الهياكممل العمومي ممة  -ج

 نقطة( 04وعددها )

 

 

 

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ  -

 .نقاط 11على أال تتجاوز  تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

ن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ يتّم حذف نصف نقطة ع   -

 .نقاط 11على أال تتجاوز  تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

محكمة التعقيب في  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي أو خاص لدى -

 .نقاط 11ال تتجاوز على أ تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

 :  محاماةلل المهنية شركةالأو  المحاميتعيين : 26الفصل

المترّشنحين ونتنائ   اختينارتقريرا مفّصال حول معايير  الشركة لدى  والفرز المحدثةالفتح  تعدّ لجنة 

كيفيّة ترتينب المترّشنحين وأسنباب إقصناء بعنض العنروض فيه فرز على ضوء ذلك توّضح الأعمال 

 .ذلكحصل إن 
                                                 

1
عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن 

للمحامين مندى إلمنام المحنامي المترّشنح بلغنة قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة  هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

محكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقند أو عنند االقتضناء اللغنة اإلنجليزينة. ويمكنن، كنذلك، األخنذ بعنين ال

 االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.
 

يهنندف هننذا المعيننار إلننى إعطنناء أكثننر فننرص للمترّشننحين المتفننّرغين. لننذلك بقنندر مننا يكننون 

بقنندر مننا يرتفننع العنندد المسننند إليننه بهننذا العنننوان والعكننس المحننامي المترشننح متفّرغننا للمهّمننة 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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المختّصننة جنننة إلننى الل هنذا التقريننر الشننركة الوطنيننة العقارينة للننبالد التونسننية للشننمال وجوبننا وّجنهتو

 417من األمنر عندد  4طبقا ألحكام الفصل بالهيئة العليا للطلب العمومي لمتابعة والمراقبة المحدثة ل

منن  7ضنيات الفصنل إلجنراء مراقبتهنا عليهنا طبقنا لمقت2117 جنانفي 27والمؤّرخ فني  2117لسنة 

 .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها األمر السالف الذكر

 .من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه االنتهاءوبعد 
 

ة العقد إمضاء: 27الفصل   :  والش روع في المهم 

الشنركة الوطنيننة العقاريننة للننبالد مننن قبننل  ااختيارهن ي تننمّ تننال أو شنركة المحامنناة المحنناميإعننالم  ينتمّ 

  المحنرر باللغنة العربينة عقندالد. ويجب علينه إمضناء ن بوثيقة التعهّ في العنوان المبيّ التونسية للشمال 

وضممرورة توضمميحها  تهممايممرى الطممرفين أهمي   إضممافة بنممود يمكممنو. طبننق النمننوذج المصنناحب لهننذا

 .  الهيكل العموميحسب مقتضيات وواقع نشاط وذلك 

اتخاذ كل  ىالمحاماة ليتولالمحامي أو شركة ، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و

 .كاإلذن بذلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقاإلجراءات الضرورية لضمان 

يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهاإال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 

عدم تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.11)الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة 

 
 

 المالحق

 
 وثيقة التعه د:  2ملحق عدد 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة: 0ملحق عدد 

تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين : 3ملحق عدد 

ة   ومراحل إنجاز المهم 

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( : 2ملحق عدد 

 صاحب طلب العروض

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائي ة : 5ملحق عدد 

اس الشروط 2المنصوص عليها بالفصل   من كر 

ة و/ او : 6ملحق عدد  ة البيانات  والمراجع العام  تصريح على الشرف بصح 

 الخصوصي ة المذكورة في العرض

المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين سميـة في إ: قائمة 7ملحق عدد 

ع( أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة   )في صورة تجم 

المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة  التزام: 2ملحق عدد 

ع(   تجم 

أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و 
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 سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية

المباشرأو  حاميلتجربة العامة للمقائمة المراجع المبي نة ل: 9ملحق عدد 

شركة لل للمحامين المنتمينأو المحامين المباشرين     )في حالة مجمع( 

 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةالمهني ة للمحام

المباشر  الخصوصي ة للمحاميتجربة قائمة المراجع المبي نة لل:22ملحق عدد 

لشركة المنتمين ل المحامينأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( 

 االختصاص)ذكر األخيرة في مجال سنوات الخمس خالل  اةالمهني ة للمحام

 المماثل أو االختصاص المشابه

لمحامي قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 22ملحق عدد 

المنتمين  المحامينأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( المباشر 

في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة  اةلشركة المهني ة للمحامل

الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة 

 الهياكل الدولية للمحامين.

 سيـــرة ذاتيـــة: 20ملحق عدد 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال  جدول التعهدات: 23ملحق عدد 

واإلدارية والتحكيمي ة وسائر الهيئات القضائية تزال منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعديلي  

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال  جدول التعهدات: 22ملحق عدد 

واإلدارية والتحكيمي ة وسائر الهيئات القضائية تزال منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعديلي  

المباشر أو مجمع المحامين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا:25ملحق عدد 

 .اة ، والهيكل عمــوميلشركة المهني ة للمحاماأو المباشرين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 2 ملحق عدد

 

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

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

 .............................................................. تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -

 ...............(...................................................ذكرالعنوان بالكامل)المعيّن محل مخابرته بـ -

 ..............................................................................................................بصفتي

بإنابة المحامي المتعلّق  طلب العروضملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و

 ( :..............................العمومي الهيكل)يحدده 

 ملف طلب العروض (1)   
 االلتزام مثّل وثيقةتي توثيقة التعهد ال (2)   

 التعاقديّة( )البنودالخاصة كراس الشروط اإلدارية (2)   

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 

 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

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

طبق  ةالمحدّد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 2

 .التراتيب القانونيّة في الميدان

العمومي( الهيكل )يحددها  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 2

 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  العمومي( الهيكل )يحدّده...... ................ تاريخ من ...

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 7

آلخر أجل  يوما ابتداء من اليوم المواليالعمومي( ...  الهيكل)يحددها  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

 محدد لقبول العروض.

صورة في قانوني. وحجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 1

 .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ يتمفإنه  ،ذلك خالفثبوت 
 

 البريد:أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى وبموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ العمومي  الهيكليدفع 

 (أو البريدية البنكية ذكر الهويّة.......................... ) عدد:............................ تحت 
 

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

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

 

 

                                                 

1
قبل مجمع، تدرج عبارة  إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(  دون إدراج في صورة، تقديم العرض من 

 النخراط لدى صندوق الحيطة و التقاعد.البيانات المتعلقة 
 

2
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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 2 ملحق عدد

 

 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 .................:................................................................المحـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم

 .....................المحاماة:.........................................................................تاريخ الترسيم في 

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

 لمحامي موقع واب: ....................................................................موقع الواب إذا كان ل عنوان

 ........................:.............................................................................................لهاتفا

 ...................................................................:اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان

 ......................:...............................................................................المعّرف الجبائيرقم 

 ....................................خطة(............االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال

 

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

 (المشاركوختم  إمضاء)                                                 

 

 

 ة به. تقديم الوثيقة الخاصّ عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 3عدد  ملحق
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

ة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز   مهم 

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

 ......................... .................................................................................................لمحامينلممثّل الشركة المهنيّة 

 ..............................................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسنادأو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

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

 المشارك(  وختم )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ملحق عدد 

 
 لدى  على الشرف بعدم مباشرة العملتصريح 
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 (...............................)الهيكل العمومي

 صاحب طلب العروض

 

 
 ................................................................................................................واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ......................................................... ..................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 ..............................................................بتاريخ.........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

) ذكر إسم الهيكل إطاراتأو أعمل ضمن أعوانأصّرح على شرفي أنّي لم أكن 

 (..........................................العمومي

 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفلأ نسلخة ملن 1997لسلنة  1745)وفي صورة القيام بإعالم الهيكلل طبلأ أحكلام األملر علدد 

ّضح بدقّلة تلاريخ كللك أو اإلدالء بعالملة البللو  عنلد مكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يو

 اإلقتضاء.(

 

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

 المشارك(  وختم )إمضاء

 

 

 

 5ملحق عدد 

 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

اس  2الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها بالفصل   الشروطمن كر 
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 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ......................................................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

 ....................................................................................................وان الكامل( المعيّن محّل مخابرته بـ )العن

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين ال نوجد في إحلد  

 مرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.حاالت المنع المنصوص عليها بال

كما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحلد  الحلاالت المنصلوص عليهلا بلالفقرة األخيلرة ملن الفصلل الثلاني 

 .من كراس شروط طلب العروض

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 
ة البيانات   تصريح على الشرف بصح 

ة و/ او والمراجع  رضعال والمذكورة فيالخصوصي ة  العام 

 

 
 ................................................................................................................واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ........................................................................ .................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 
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 .............................................................بتاريخ.........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 في هكا العرض. ّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتهاأصّرح على ال
وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف كلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز 

 وز عشرة أيّام.الما يثبتها من وثائأ بعد طلبها منّي لمّدة تتج
 

 

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

 المشارك( وختم )إمضاء

 

 

 

 

 7عدد  ملحق

 

 
ع( سميـة في إقائمة   المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

 أو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   

 

2 

   

 

0 

   

 

3 

   

 

2 
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22 

  

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

 المشارك( وختم )إمضاء

 

 

 
 

 

 

 2عـدد ملحق

ع( التزام  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجم 

 الهيكل العمومي................( )ذكرأو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة 

 القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية وسائر الهيئاتلدى المحاكم 

 أقّر بأنّ ……………………………………………….............................................…………واللّقب(  االسم) إني الممضي أسفله

 كافّةكما أقّر بصحة  (بإنجاز المهّمة.)ألتزماآلتي ككرهم يلتزم الفريأ المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة

 المعلومات الواردة بهكا العرض:

 
 قب اللو سماال

 
 قار

 
 غير قار

المحكمة المرّسم بها 
إن كان خبيرا  الخبير

 محليّا لدى المحاكم

 

معرف به المحاميإمضاء
1
 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

                                                 
التعريف باإلمضاء لكل محامي  كما يجب.صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1

 مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 ............................في............................. حّرر بـ

 

 المشارك(وختم )إمضاء 

 

 9عـدد  ملحق
 

أو المحامين المباشرين     )في  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبي نة ل

 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو حالة مجمع( 

 إلى تاريخ فتح العروض(2014جانفي 2)من  

 

ة  جدول تأليفي للمراجع العام 

 الطور
 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 عدد القضايا 

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    

    

    

 سنة .................لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
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ة  جدول تفصيلي للمراجع العام 

 
 

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

أو شركة القطاع الهيكل العمومي 
 الخاص

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

      

      

      

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 22عـدد  ملحق
 

أو المحامين المباشرين )في المباشر  الخصوصي ة للمحاميتجربة قائمة المراجع المبي نة لل

األخيرة سنوات الخمس خالل  اةلشركة المهني ة للمحامالمنتمين ل المحامينأو حالة مجمع( 

 .  العقاري في مجال

 تاريخ فتح العروض( لىإ 2014  جانفي 2)من 
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 جدول تأليفي للمراجع

 الطور
 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 عدد القضايا 

 سنة .................للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيةلتجربة ا
    

    

    

    

 

 سنة .................للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    

    

    

    

 سنة .................للمحامي المباشر أو المحامين الخصوصيّة لتجربة ا

    

    

    

    

 سنة .................للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    

    

    

    

 سنة .................للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا

 

 

 الخصوصي ة جدول تفصيلي للمراجع

 
 

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

أو شركة القطاع الهيكل العمومي 
 الخاص
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 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك

 22عـدد  ملحق

أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين لشركة المهني ة للمحامالمنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 

ن أو في المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامي

 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 ع ر المحور السنة

 المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينو شهادات استكمال الخبرةالدورات التكوينية

  

 

2 

  

 

0 

  

 

3 

  

 

2 

  

 

5 

  6 

 الدوليةالدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل 

  

 

2 

  

 

0 

  

 

3 

  

 

2 

  5 
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  6 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 في الدورة المعنية يقد م المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة 
 

 20عدد  ملحق
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

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

 .......................................................................................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: 

 .....................................................................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة :*

 .....................................................................................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف: *

 .........................................................................................................................................................اريخ الترسيم بقسم التعقيب: * ت

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

 
 : ل عليها المترشحالمتحصّ  الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 : المحاماةملّخص الخبرة العاّمة في 
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها
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 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

 أو الماّدة المطلوبة( ان وجد االختصاصذكر )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملّخص 
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة بالمهّمة أهمية ذكرها في المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح  -

 المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

 

 لمحاماةالترسيم في اخبرة في ميدان معين قبل ال. 

-  

-  

-  

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

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

 المشارك( وختم )إمضاء                                                     

 

 23عدد  ملحق

 
في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة  جدول التعهدات

 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 
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التقريبية اآلجال  اإلنابات الجارية

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي 

يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

موضوع  عدد اإلنابات
 اإلنابات

المحاكم أو الهيئات 
المنشورة أمامها 

 القضايا
 ) الطور(

الهيكل 
 العمومي

شخص 
 خاص

       

       

       

       

       

       
       

       

 

 
 

 

 
 المترشح إمضاء وختم        

 

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

 

 

 22عدد  ملحق
 

المباشر أو مجمع  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا

اة ، لشركة المهني ة للمحاماأو المحامين المباشرين 

 1والهيكل عمــومي
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاك .......................................................................................... 
                                                 

 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.1
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.......................................... 
جميع القيام بوالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال طبأ هكه االتفاقية في نيابة 

والتحكيميّة لد  المحاكم وسائر الهيئات القضائية  اوالدفاع عنه افي حقه القانونيّة اإلجراءات
 .س أو ككلك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ 

 

 بالعقد:ة قالمطبّ والتراتيب التشريع : 0الفصل  

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

 

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

المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر 
 أوالتعقيب. ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف ومعاليم طوابع تسجيل االحكام القضايا والطوابع الجبائية

 

  :اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  2الفصل 

العمومي بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهكا الغرض، يلتزم الهيكل  -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 وجوبا بمككرة 

 ركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال الش توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات

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

 أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

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

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال ال يمكن  -ث
العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل 

علّق بضبط شروط المت 2117جانفي   27مؤّرخ في  2117لسنة  417عدد من األمر  15

وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية 

 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 يتّم خالص صاحب المهمة عن طريأ:
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 صك : □

 يتولى الخالص:

 للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال اإلدارة الماليّة  

( يوما من 21يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيكية إكا كان الحكم صادرا لفائدة 
 لتونسية للشمالللشركة الوطنية العقارية للبالد ا

)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيك  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالوتحمل على 
طور التعقيب وتلك المنشورة لد  المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها  في

 المحامي معاليم تسليم الوثائأ والمؤيدات(.
عدول اإلشهاد والخبراء أجرة  العقارية للبالد التونسية للشمال الشركة الوطنيةوتحمل على 

 ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال تحّمل كما ت 

ز مسافة التنقل التي خارج مجال منطقة تونس الكبر  أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاو

في حدود حاالت التنقل الفعليّة كلم  01لهكا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةيقطعها المحامي 

 والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

اريف التنقّل وإكا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مص

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

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

 ألتعاب.إتّفاق كتابي منفرد ومسبأ بين الطرفين وكلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة با

تتولى الشركة الوطنية إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، 
مثبتة لهكه األعمال مسلّمة من  تتوراالعقارية للبالد التونسية للشمال خالصها على أساس فا

 المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وكلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
الزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات بكل العناية ال -

 القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم الهيكل العمومي  -

 من الجهة المتعّهدة. أو اإلعالن عنهاكتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

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

 ولهكا الغرض،
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دعوته كتابيا سواء عن طريأ الفاكس  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالتولى ت 
 ي لحضور هكه االجتماعات وكلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.نأو البريد اإللكترو

مقابل وصل تسلّم، من مشروع  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال تمكين -

بمالحظات حولها ركة الشالعريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء

في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد كلك موافقة ضمنية منه على 

 محتواها وإكن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في  الشركةتمكين  -

 وكلك وجوبا قبل خالص االتعاب.مسؤوليته المدنيّة وما يفيد قيامه بتأمين صندوق التأمين 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
وفي صورة وجود قضايا جارية في هكا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة 
للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العموميفيتولى 

دون  مواصلة هكه القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة وكلك إلى حين انتهاء طورها الجاري،
 من نّص الحكم الصادر فيها. الشركةسواه، وتمكين 

 
 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 2الفصل 

 
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريأ الكي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد 

في األثناء، والمستو  العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة 
بكلك كتابيا وتغيير  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال فيجب على المحامي إعالم

المحامي المتخلي عن المهّمة بمن له نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد 
هكا التغيير وإمضاء السنوات على أن يحظى كلك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا على 

ملحأ في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة 
 المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي خالف كلك، وفي صورة تعكّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الكي 
أوفي صورة  الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال الشركة تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع

عدم موافقة الهيكل المعني على المترّشح المقترح، فله حّأ فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في 
( يوما 15الغرض للمتعاقد معه عن طريأ عدل تنفيك وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة )

 صالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إ
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 ، تفسخ هكه االتفاقية، آليا في الحاالت التالية:،7مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة وفاة -

يها تنب الشركةوجه له تهكه الصورة  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

 د ال يقلّ دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ تبواسطة رسالة مضمونة الوصول 
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فسخ للشركة يمكن  ،هكا األجل التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

 .راه مالئماتكي حسب اإلجراء اله إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقد

بالتزامه  العقد إخالل صاحب الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشماللد  إكا ثبت  -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو  هقيامفي التقاضي أو ثبت الشركة وإهدار حأ 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا عطايا أو هدايا قصد التأثير في

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها 
 .الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالكتابيّا من قبل 

 
 :22الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال في صورة قرار
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لكلك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هكه الحالة، تصرف له 
وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من هكه االتفاقية وكلك عمال بأحكام 

متعلّأ بتنظيم مهنة وال2111أوت21المؤّرخ في 2111لسنة 49من المرسوم عدد 71الفصل

 المحاماة.
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 22الفصل 
، المساعي الصلحية. ولهكا في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هكه االتفاقية، تبّجل، وجوبا

 مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمالتولى الغرض ت
المتعلّق بضبط شروط  2117جانفي   27مؤّرخ في  2117لسنة  417عدد من األمر  (4الفصل)

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

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

 

  : مصـاريف التسجيل : 20الفصل 
  .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 23الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هكيال 

 للدولة والمؤسسات العموميّة كات الصبغة اإلداريّةالمكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة  □

 رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية  □

 المدير العام للمؤسسات العمومية الغير إدارية.  □

 والمنشأة كات األغلبية العموميّة.العمومية نشأة مالمدير العام لل رئيسال □

 

 : محّل المخـابرة:22الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المككور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير كلك 

طريأ إعالم  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطرف اآلخر أو ككلك 

 فيك.نبواسطة عدل الت
 

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



27 

 

 
 اإلمضــاءات

   
 المديرة العامة للشركة   
 الوطنية العقارية للبالد  
 ـاميالمحــــ                        التونسية للشمال  

                                                   

 


