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 طلب العروض األّول: موضوع الفصل
 

 ن�ا�ةل ،مین �جدول المحامینالمرسّ من بین  م�اشر، محامٍ  )01(اخت�ار طلب العروض في  یتمّثل موضوع

اكم لدى المح والدفاع عنه في حقه القانونّ�ة جم�ع اإلجراءاتالق�ام �و  المستشفى الجامعي شارل ن�كول
اري بها الج ام التشر�ع�ةـاألحك تض�هتقة وفق ما واإلدار�ة والتعدیل�ّ والتحك�مّ�ة وسائر الهیئات القضائ�ة 

 .لتحك�موا ةة والجزائ�ّ ة والج�ائ�ّ والتجار�ّ  والعسكر�ة ةالمدن�ّ اإلدارّ�ـة و  راءاتـالمتعلقة �اإلج العمل
 المحمولة على الطرفین المتعاقدین. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد الن�ا�ةن و�بیّ 

 

 : شروط المشار�ة 2الفصل 
 

والذین لم  االستئنافلدى المرسمین �جدول المحامین  للمحامین في طلب العروض المشار�ة تفتح
س و تكون محالت مخابرتهم بوال�ات تون ) سنوات،5تتجاوز مّدة ترس�مهم �االستئناف مّدة خمس (

 دون سواهم. الكبرى 
 

كما ال �مكن مشار�ة المحامین الموجودین في إحدى حاالت المنع المنصوص علیها �التشر�ع والتراتیب 
الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ �سبب تضارب المصالح المرت�طة �العالقة الم�اشرة بین المحامي 

د قمي أو �أحد أعضاء ه�اكل الّتسییر أو المداولة أو تلك التي �كون فیها المحامي ورئ�س اله�كل العمو 
 من مرسوم المحاماة. 32او اي مانع اخر على معنى الفصل  قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لدیها

لرغم اعلى  الم�اشر�ن أو المتقاعدین العروض الواردة من القضاة المتقاعدین واألساتذة الجامعیین وال تقبل
 من ترس�مهم �جدول المحاماة.

 

 المشار�ة ��ف�ة :3الفصل 
  منفردا طلب العروض�مكن للمحامي الم�اشر المشار�ة في 

 
 
 

 إلى حصص طلب العروض توز�ع :4الفصل 
 

    یتكّون طلب العروض من:
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 :موّجه إلى جم�ع 1قسط وحید      
) سنوات، دون 5مّدة خمس ( �االستئنافالمحامین الذین لم تتجاوز مّدة ترس�مهم  •

 سواهم، في تار�خ صدور طلب العروض. 

 : مكونات طلب العروض  5الفصل 
 
 �شمل طلب العروض اإلنا�ات المتعلقة �المسائل التال�ة:  

 
  

ل القضا�ا �مختلف أنواعها التي ال یتجاوز مبلغ حجمها المالي التقدیري المحّدد من قب -

دینار بدون اعت�ار األداء على الق�مة  أالف و عشرة قدره مائةاله�كل العمومي ما 

 المضافة طیلة مدة التكل�ف.

 و

استصدار األوامر �الدفع التي ال یتجاوز مبلغها المالي التقدیري المحّدد من قبل  -

دینار بدون اعت�ار األداء على الق�مة  مائة و عشرة أالفاله�كل العمومي ما قدره 

التكل�ف، على أن �حتفظ هذا األخیر �حّقه في إمكان�ة إضافة المضافة لكامل مدة 

 محام مرّسم لدى التعقیب إن اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القض�ة ذلك.

 و

 استصدار األذون على العرائض وذلك �استثناء تلك المتعّلقة أو المرت�طة �قضا�ا أداء -

 مال.
  

 
 :طلب العروضسحب ملف :  6الفصل 
 المترشح تحمیل �راس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص �الصفقات العموم�ةیتولى 

(www.marchespublics.gov.tn)  موقع الهیئة الوطن�ة للمحامین و                                          
 )https://avocat.org.tn  (  �على الموقع ستمارة اإللكترون�ة الموجودة للغرض عد أن یتولى تعمیر اإل

ادارة الشؤون المال�ة و �مكن سحب �راس الشروط م�اشرة من  ، فإنهالمذ�ور. و�اإلضافة إلى ذلك
من یوم االثنان الى یوم الخم�س من الساعة  بدون مقابل مستشفى الجامعي شارل ن�كولالمحاس�ة لل

                                                 
 .واحدةأو شركة محاماة  واحدإلى محاٍم مباشر  الوحیدیتّم وجوبا إسناد القسط  1
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التاسعة لسبت من الساعة و أ�ام الجمعة و ا )00:15التالثة ظهرا (الى الساعة  )00:09(ص�احا التاسعة
 .)00:12منتصف النهار(الى الساعة  )00:09ص�احا(

 

 
 صلوح�ة العروض: 7الفصل 

یوما) ابتداءا من الیوم الموالي  60�ص�ح المشار�ون ملزمین �عروضهم �مجّرد تقد�مها لمدة سّتین یوما (
 للتار�خ األقصى المحدد لقبول العروض.

 
 طلب العروض:التوض�حات ومالحق ملف :8الفصل 

 
) أ�ام من تار�خ نشر اإلعالن عن 10( عشرة�مكن لكل مشارك أن �طلب �تاب�ا إ�ضاحات في أجل أقصاه 

 طلب العروض. 
و�تّم إعداد ملحق لملف طلب العروض یتضّمن اإلجا�ات والتوض�حات المتصلة �المالحظات 

الشروط في أجل ال یتجاوز عشرة  واإلستفسارات التي �طلبها المترشحون، و�وجه إلى جم�ع ساحبي �راس
) أ�ام قبل التار�خ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البر�د اإللكتروني للمحامي أو للشر�ة 10(

المهن�ة للمحاماة المبّین في اإلستمارة اإللكترون�ة لسحب �ّراس الشروط المشار إلیها �الفقرة الثان�ة من 
المتعّلق �ض�ط شروط  2014جانفي  24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الفصل 

و�جراءات تكل�ف المحامین بن�ا�ة اله�اكل العموم�ة لدى المحاكم والهیئات القضائ�ة واإلدار�ة والعسكر�ة 
 .والتعدیل�ة والتحك�م�ة

كما �جوز عند االقتضاء، تعم�م ملف طلب العروض المشار إل�ه عن طر�ق البر�د السر�ع لكافة 
 المترشحین.

�مكن لله�كل العمومي توج�ه معط�ات تكمیلّ�ة إلى المترشحین الذین سحبوا �راس الشروط قصد هذا، و 
 ) قبل إنتهاء أجل تقد�م العروض.10مز�د توض�ح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة (

 
 الضمانات المال�ة ::9الفصل 

 ضیها التراتیب المتعّلقة بتنظ�م الصفقات العمومّ�ة.�عفى المشار�ون من تقد�م الضمانات المال�ة التي تقت
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 :عقد تأمین عن المسؤولّ�ة المدنّ�ة والمهنّ�ة:10الفصل 
المسؤول�ة المدن�ة والمهن�ة، سار�ة  عن تأمین عقدیتعین على �ل مشارك في طلب العروض تقد�م 

 المفعول في تار�خ آخر أجل لتقد�م العروض. 
أو شر�ة المحاماة صاحب(ة) الصفقة، تجدید شهادة التأمین سنو�ا إلى حین  كما �جب على المحامي

 اإلعالم �الحكم المتعّلق �آخر قض�ة ُمتَعهَّد بها.
بدا�ة من یوم اإلعالم �الحكم آلخر قضّ�ة تعّهد بها  انو�سري عقد التأمین إلى حین انقضاء أسبوع

 المحامي أو شر�ة المحاماة المعني(ة).
بدا�ة من یوم اإلعالم �الحكم المتعّلق �آخر قض�ة یتعهد  انأمین الغ�ا �انقضاء أسبوعو�ص�ح عقد الت

المستشفى بها المحامي أو شر�ة المحاماة المعني(ة). و�ذا تم إعالم شر�ة التأمین المعنّ�ة من قبل 
لوصول قبل انقضاء األجل المذ�ور أعاله وذلك �مقتضى رسالة معّللة ومضمونة ا الجامعي شارل ن�كول

مع اإلعالم �البلوغ أو �أ�ة وسیلة أخرى تعطي تار�خا ثابتا لهذا اإلعالم، �أّن المحامي أو شر�ة المحاماة 
المعني(ة) لم �ف (لم تف) �التزاماته(ها) التعاقدّ�ة، یتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمین. وفي هذه 

 .المستشفى الجامعي شارل ن�كول�سّلمها  الحالة، ال �ص�ح عقد التأمین الغ�ا إّال �شهادة في الغرض
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 طر�قة تقد�م العروض:  11الفصل 

 یتم تقد�م العروض على مرحلة واحدة. 

ظـرفین  ) مـن هـذا الكـّراس فـي12ُ�ضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّ�ة وجم�ع مؤ�داتها المبّینـة �الفصـل (
منفصلین ومختومین یدرجان في ظرف ثالـث خـارجي �خـتم و�كتـب عل�ـه ع�ـارة : " ال �فـتح طلـب عـروض 

 .المستشفى الجامعي شارل ن�كولمتعلق بتكل�ف محاٍم إلنا�ة  2022 لسنة  03عدد 

ن عن طر�ق البر�د مضمو  توّجه الظروف المحتو�ة على العروض الفن�ة والوثائق اإلدار�ة وجم�ع المؤ�دات
مستشـفى الجـامعي شـارل للالوصول أو عن طر�ق البر�د السـر�ع أو تسـّلم م�اشـرة إلـى مكتـب الضـ�ط التـا�ع 

�اعتمــاد خــتم  عل��ى الس��اعة العاش��رة ص��باحا 2022 فیف��ري 26فــي أجــل أقصــاه یــوم مقابــل وصــل  ن�كــول
 .مستشفى الجامعي شارل ن�كوللل مكتب الض�ط المر�زي 

الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــ�ط المعــّین للغــرض ثــّم وفــي مرحلــة ثان�ــة تســّجل فــي الســجّل تســّجل 
 الخاص �الصفقات العموم�ة حسب ترتیب وصولها و�جب أن ت�قى مختومة إلى موعد فتحها.

 �قصى آلّ�ا: 

 * �ّل عرض ورد �عد اآلجال.

 .وال �حمل ختم المحامي* �ّل عرض لم �كن مغلقا 

 كما �قصى:

�ّل عرض تضّمن تغییرات أو تحّفظات أدخلها المشارك على بنود �ّراس الشروط ولـم یـتّم یرفعهـا خـالل * 
 األجل اإلضافي الممنوح له من قبل اله�كل العمومي.

 * �ّل عرض تضّمن تصر�حات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 

 س�اب المطال�ة بتعو�ض.وال �مكن للمشار�ین الذین تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األ
�جب أن تحّرر العروض �كاملها �الحبر �ما في ذلك وث�قة التعهد ط�قا للنماذج الملحقة �كراس الشروط. 

 و�قصى �ل عرض ال تتوفر ف�ه الشروط المطلو�ة.
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 الوثائق المكّونة للعرض::  12الفصل

 ات المصاح�ة لها على ما یلي:�جب أن �حتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّ�د

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق

المشارك علـى �ـّل صـفحة  ختم و�مضاء --- كراس الشروط
و�مضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوث�قـــــة مـــــع ب�ـــــان 

 التار�خ.

 تعّهدالوث�قة 

 

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )1عدد(

المشــــارك وختمــــه فــــي آخــــر   إمضــــاء
 الوث�قة مع ب�ان التار�خ .

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق  �طاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 )2عدد(

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوث�قة 
 مع ب�ان التار�خ .

نسخة مطا�قة لألصل من  �طاقة تعر�ف ج�ائ�ة
 �طاقة التعر�ف الج�ائ�ة. 

--- 

 �صندوق الح�طة والتقاعد للمحامینشهادة انخراط 

 

الشهادة أو نسخة مطا�قة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضــاة مــن قبــل الشــخص المفــّوض لــه 
 وختمها مع ب�ان التار�خ.

 شهادة مهن�ة في ترس�م �جدول المحامین

 أو

 قرار ترس�م الشر�ة المهن�ة للمحاماة �جدول المحامین. 

أصل الشهادة المهن�ة أو نسخة 
مطا�قة لألصل منها أو من 
قرار ترس�م الشر�ة المهن�ة 

 للمحاماة. 

إمضـــاء العمیـــد أو الكاتـــب العـــام للهیئــــة 
أو رئــــــ�س الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــواهم 

 وختمه مع ب�ان التار�خ.

شهادة اإلنخراط �الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
أو تصـر�ح علـى الشـرف  ن)( �النس�ة للمعـاونین واألعـوا

 �عد تشغیل معاونین أو أعوان.

نسخة مطا�قة لألصل من 
 الشهادة.

إمضــاء الــرئ�س المــدیر العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان اإلجتمـــــاعي أو مـــــن  ال
الشــخص المفــّوض لــه وختمــه مــع ب�ــان 

 التار�خ.

نسخة مطا�قة لألصل من  عقد تأمین عن المسؤولّ�ة المدنّ�ة والمهنّ�ة
 العقد.

إمضـــــاء الـــــرئ�س المـــــدیر العـــــام لشـــــر�ة 
التــــامین أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 وختمه مع ب�ان التار�خ.

تصر�ح على الشرف یلتزم �موج�ـه المشـارك �عـدم الق�ـام 
م�اشـــــرة أو بواســـــطة الغیـــــر بتقـــــد�م وعـــــود أو عطا�ـــــا أو 

نموذج المدرج �الملحق ط�قا لأل
 )3عدد(

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوث�قة 
 مع ب�ان التار�خ.
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هدا�ا قصد التأثیر في مختلف إجراءات التعیین ومراحل 
 إنجاز المهّمة.

تصر�ح على الشرف �قّدمه المشارك �أّنه لم �كن عونا 
، أو المستشفى الجامعي شارل ن�كولعموم�ا لدى 

مضت عن إنقطاعه عن العمل �ه مّدة خمس سنوات 
 على األقّل. 

الترخ�ص أو نسخة وفي خالف ذلك، �جب تقد�م 
مطا�قة لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم 
(حسب الحالة) ط�قا للتراتیب الجاري بها العمل 

 1875من األمر عدد  5وخاّصة منها أحكام الفصل 
المتعلق  1998سبتمبر  28المؤّرخ في  1998لسنة 

�ض�ط الشروط واإلجراءات المتعّلقة �إسناد الموظفین 
لممارسة نشاط خاص �مقابل له العمومیین ترخ�صا 

 عالقة م�اشرة �مهامهم.

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )4عدد (

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوث�قة 
 مع ب�ان التار�خ.

 

 

 تصر�ح على الشرف �عدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائّ�ة المنصوص علیها �الفصل 
 كّراس الشروط

المدرج �الملحق ط�قا لألنموذج 
 )5عدد    (

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع ب�ـــــــان إمضـــــــاء 
 .التار�خ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  الب�انات والمراجعتصر�ح على الشرف �صّحة 
 .المضمَّنة �العرض الخصوصّ�ةأو /و

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )6عدد    (

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع ب�ـــــــان إمضـــــــاء 
 .التار�خ

 :قائمة إسم�ة في

 المحامي (منفرد) 

  

  

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )7عدد  (

في آخر الوث�قة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع ب�ان التار�خ

التزام لكل محام مشارك (منفرد أو في إطار مجمع أو 
شارل المستشفى الجامعي ن�ا�ة شر�ة مهن�ة للمحاماة) ب

 (ها)في حقه القانونّ�ة جم�ع اإلجراءاتالق�ام �و  ن�كول

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )8عدد    (

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوث�قة 
 مع ب�ان التار�خ.

التعر�ـــــف �إمضـــــاء �ـــــل محـــــام مشـــــارك 
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لدى المحاكم وسائر الهیئات القضائ�ة  (ها)والدفاع عنه
 .ةواإلدار�ة والتعدیل�ّ والتحك�مّ�ة 

علــــــــــــى أن �كــــــــــــون تــــــــــــار�خ التعر�ــــــــــــف 
�اإلمضـــــاء وجو�ـــــا �عـــــد صـــــدور إعـــــالن 

 طلب العروض. 

 الم�اشر لتجر�ة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّینة ل
للمحامین أو أو المحامین الم�اشر�ن (في حالة مجمع) 

خالل الخمس سنوات  اةشر�ة المهنّ�ة للمحاملل المنتمین
 .خیرةاأل

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )9عدد  (

في آخر الوث�قة  وختمهإمضاء المشارك 
  .مع ب�ان التار�خ

قائمة في الدورات التكو�ن�ة المتخصصة التي تا�عها 
أو المحامین الم�اشر�ن (في حالة لمحامي الم�اشر ا

اة لشر�ة المهنّ�ة للمحامالمنتمین ل المحامینأو مجمع) 
التي  الستكمال الخبرة دورات التكو�ن المستمرفي إطار 

تنظمها الهیئة الوطن�ة للمحامین �التنسیق مع المعهد 
األعلى للمحامین أو في إطار أنشطة اله�اكل الدول�ة 

 للمحامین. 

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 ) 10عدد  (

إمضـــاء المشـــارك وختمـــه فـــي آخـــر الوث�قـــة 

، �قــّدم المحــامي المترشــح  مــع ب�ــان التــار�خ

 نسخة مطا�قة لألصل مـن شـهادة المشـار�ة
 .في الدورة المعن�ة

 

الم�اشر أو المحامین الم�اشر�ن  السیرة الذاتّ�ة للمحامي
لشر�ة المهنّ�ة المنتمین ل المحامینأو (في حالة مجمع) 

 اة.للمحام

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 ) 11(عدد 

إمضــاء صــاحب الســیرة الذاتّ�ــة و�مضــاء 
ـــــة الشـــــر�ة  ـــــي حال صـــــاحب العـــــرض (ف

 مع ب�ان التار�خ. المهن�ة للمحاماة)

في القضا�ا موضوع اإلنا�ات الجار�ة  جدول التعهدات
وسائر الهیئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 .  ةواإلدار�ة والتعدیل�ّ والتحك�مّ�ة القضائ�ة 

رج �الملحق ط�قا لألنموذج المد
 )12(عدد 

في آخر الوث�قة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع ب�ان التار�خ

الم�اشر أو  لمحاميمشروع عقد الن�ا�ة المبرم بین ا
اة لشر�ة المهنّ�ة للمحاماأو مجمع المحامین الم�اشر�ن 

من جهة  المستشفى الجامعي شارل ن�كول من جهة، و
 ثان�ة.

ط�قا لألنموذج المدرج �الملحق 
 )13(عدد 

صـــاحب العـــرض (محـــام منفـــرد إمضـــاء 
أو رئــ�س مجمـــع أو و�یــل شـــر�ة مهن�ـــة 

فـــي آخـــر الوث�قـــة مـــع  للمحامـــاة) وختمـــه
 .ب�ان التار�خ

وبقیة المالحق المنصوص علیھا صلب الجوانب الفنیة  1یمثّل عدم تقدیم الملحق رقم  مالحظة:
 احترام بشرط للھیكل العمومي عرض سببا من أسباب إقصاء العرض ویجوزوالتي تندرج ضمن تقییم ال

أیام من تاریخ جلسة فنح  07، في أجل ال یتجاوز االقتضاء عندیطلب  أنبین المشاركین  المساواةمبدأ 
یؤدي ذلك إلى  أال شریطةتتعلق بالعروض الفنیة  توضیحاتو مستنداتبیانات و استكمال كتابیا العروض،

 تغییر في محتواھا.
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 فتح الظروف:: 13الفصل 

 المدیر العامتحدث لدى اله�كل العمومي لجنة خاصة �فتح وتقی�م العروض یتم تعیینها �مقرر من 
 مستشفى الجامعي شارل ن�كوللل

 نّ�ة. المحتو�ة على الوثائق اإلدار�ة والعروض الفتجتمع اللجنة المذ�ورة لفتح الظروف الخارج�ة والظروف 

 علنّ�ة. تكون جلسة فتح العروض

 

 ال تفتح إّال العروض الواردة في اآلجال القانون�ة المحّددة لقبول العروض. •

ال �مكــن ألّي عــارض أن یــدخل علــى عرضــه أ�ــة تغییــرات و�ال أعتبــر هــذا العــرض  •

 الغ�ا.

 للتسلســل الترتیبــي لتــار�خ الــورود وذلــك �فــتح الظــرف الخــارجي یــتّم الشــروع فــي عملّ�ــة الفــتح ط�قــا -
 للعرض والتثّبت من وجود �ّل الوثائق اإلدارّ�ة المطلو�ة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّنـي واالقتصـار علـى التصـر�ح بوجـود الوثـائق المطلو�ـة دون  -

 تعدادها.

ة لمشــارك، �مكــن، عنــد االقتضــاء، للجنــة الخاّصــو�اســتثناء الوثــائق  التــي تــدخل فــي تقیــ�م العــرض الفّنــي ل
ملفـاتهم  �فتح الظـروف وفرزهـا أن تـدعو �تابّ�ـا المشـار�ین الـذین لـم �قـّدموا �ـّل الوثـائق المطلو�ـة إلـى إتمـام

 أّ�ام عمل من تار�خ جلسة فتح الظروف وذلك عن طر�ق البر�د السر�ع أو �إیـداعها 07في أجل ال یتجاوز 
 حتى ال تقصى عروضهم. مستشفى الجامعي شارل ن�كولالم�اشرة �مكتب ض�ط 

 

 : ض�ط آجال وص�غ الرجوع في تقد�م الترشحات من قبل المشار�ین في الصفقة: 14الفصل 

�مكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن �ســح�ه �طلــب �تــابّي، مقابــل وصــل تســل�م، �قــّدم 
ــالبلوغ فــي أجــل أقصــاه  أو عــن المستشــفى الجــامعي شــارل ن�كــولم�اشــرة إلــى  طر�ــق البر�ــد مــع اإلعــالم �

المستشــفى الجــامعي ) یومــا مــن تــار�خ آخــر أجــل لقبــول العــروض المعلــن عل�ــه مــن قبــل 15خمســة عشــرة (
 وذلك دون الحاجة إلى تبر�ر هذا االنسحاب. شارل ن�كول

 
 زمین بها.و�انقضاء هذا األجل، تؤخذ �عین االعت�ار عروضهم في أعمال التقی�م، و��قوا مل
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 غیر أّنه ال �مكن سحب ذلك العرض �عد انقضاء األجل المذ�ور إال �مطلب معلل �قّدمه المترّشح للجنة
 بهدف الموافقة عل�ه.  2014لسنة  764) من األمر 7المختّصة على معنى الفصل السا�ع (

وفي صورة تراجع المحامي أو شر�ة المحاماة أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون إجازة من 
مّدة لاله�اكل العموم�ة  المشار�ة في الصفقات التي تنظمها �لّ اللجنة و�عد إتمام عمل�ة الفتح، �حرم من 

 د لذلك في الفقرة األولى) تحتسب، حسب الحالة، من تار�خ تراجعه الكتابي �عد األجل المحدّ 02سنتین (
عدم الرّد من طرفه على إعالمه �قبوله النهائي الذي �قي دون رّد لمّدة تاریخ من هذا الفصل أو من 

 ) أ�ام عمل.10(تجاوزت عشرة 

 تقی�م العروض:  15الفصل

نـة مـن هـذا الكـّراس، تتـوّلى هـذه اللج 13�عد فتح العروض مـن قبـل الّلجنـة الخاّصـة المشـار إلیهـا �الفصـل 
 من هذا الكراس. 16الفصل �كذلك تقی�م العروض المقبولة وترتیبها وفقا إلحدى المنهجّ�ات المدرجة 

 : منهجّ�ة تقی�م العروض و إسناد األعداد 16 الفصل

 : منهجّ�ة تقی�م العروض: 1.16

ــة للمحــامین �االعتمــاد، حصــر�ایــتّم تقیــ�م العــروض وترتیبهــا الخت�ــار المحــامي أو الشــر�ة  ، المهنّ�
 على المقای�س التالیــة:

 

 العدد األقصى المسند معاییر الفرز العدد

 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشر�ة المهنّ�ة للمحامین 1

 نقطة 20 المؤهالت العلمّ�ة للمحامي 2

 نقطة 30 من قبل اله�اكل العمومّ�ة وعددهاحجم المهام المو�ولة للمحامي أو شر�ة المحاماة  3

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجو�ا :

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقی�م الفني -

 التي تنقصها الوثائق اإلدار�ة المطلو�ة للمشار�ة في الصفقة �عد انقضاء فترة اإلمهالالعروض  -
 من هذا الكراس. 12والمحّددة في الفصل 

 كل عرض تضّمن تصر�حات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -
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 .العروض التي یتوّلى أحد المشار�ین فیها تقد�م أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة -

 و�خصوص المحامین الذین صدرت في شأنهم عقو�ات تأدیبّ�ة، فإّن است�عادهم ورفض ترّشحاتهم ال یتّم إال
جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من قبل لجنة المراق�ة والمتا�عة المحدثة �مقتضى األمر عدد 

لدى المحاكم والهیئات یتعلق �ض�ط شروط و�جراءات تكل�ف المحامین بن�ا�ة  اله�اكل العموم�ة  2014
 التنسیق معالقضائ�ة واالدار�ة والعسكر�ة والتعدیل�ة والتحك�م�ة ، �عد التثّبت بدّقة في وضعّ�اتهم المهن�ة �

من له النظر في الهیئة الوطن�ة للمحامین  أو �ذلك مع رئ�س الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، 
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطب�قا لمقتض�ات الفصل 

 

 : إسناد األعداد:.162.1

 المراجــع العامــة للمحــامي أو ألعضــاء الشــر�ة المهنّ�ــة للمحــامین خــالل الخمســة   -أ

 نقطة): 50(سنوات األخیرة

 . ��ف�ة إسناد األعداد:1أ.

تسند أعداد المراجع �حسب عدد اإلنا�ات التي أسداها المحامي أو أعضاء شر�ة المحاماة خالل الخمس 
 إلى تار�خ تقد�م العروض. 2014سنوات األخیرة أي من الفترة الممتّدة بین غرة جانفي 

 في صورة تقد�م عرض في إطار مجّمع بین عّدة محامین تحتسب المراجع لمختلف أعضاء المجّمع مع 
 وجوب التقید �السقف العددي األقصى المشار إل�ه في الجدول.

 و�هدف احتساب العدد المسند �عنوان المراجع المصّرح بها، یتم اعتماد نسخ من عّینة من نصوص األحكام
�عد معالجتها من قبل المترّشح �غا�ة حجب أسماء األطراف وتقد�مها �شكل �حول دون إمكانّ�ة التعرف 

 لمذ�ور�ن بهذه األحكام والمراجع. على األشخاص ا
 

عدد 
اإلنا�ات 
لدى 
 المحاكم

 45و 40ما بین 
إنا�ة خالل 

الخمسة سنوات 
السا�قة لتار�خ 
 طلب العروض

 50و 46ما بین 
إنا�ة خالل 

الخمسة سنوات 
السا�قة لتار�خ 
 طلب العروض

 55و 51ما بین 
إنا�ة خالل 

الخمسة سنوات 
السا�قة لتار�خ 
 طلب العروض

 60و 56بین ما 
إنا�ة خالل الخمسة 

سنوات السا�قة 
لتار�خ طلب 

 العروض

إنا�ة  60أكثر من 
خالل الخمسة 
سنوات السا�قة 
لتار�خ طلب 

 العروض

العــــــــــــــــدد 
المســــــــــند 
�عنــــــــــــوان 
المراجـــــــــع 

 العامة

10 20 30 40 50 
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 أ. ص�غ تقد�م العّینات من المؤّ�دات:

ت�عـــا إلمضـــاء المترّشـــح للتصـــر�ح علـــى الشـــرف �صـــّحة الب�انـــات المتعّلقـــة �التجر�ـــة الخصوصـــّ�ة والعاّمـــة 
 ا.)، ال یدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأیید عرضه �المؤّ�دات المصّرح به6(الملحق عدد 

طلب العروض. و�صفة عامة تعتمد عّینة اإلنا�ات أو رسائل التكل�ف حس�ما یراه المترشح المشارك في 
 یتولى المحامي تقد�م �ل وث�قة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنا�ة.

 وال یدخل ضمن احتساب التجر�ة القضا�ا التي تّم رفضها شكال.

مــــدعو إلــــى جمعهــــا وتخز�نهــــا حســــب الســــنوات وحســــب طب�عتهــــا �طر�قــــة تحفــــظ حما�ــــة  و�كــــون المحــــامي
ــة  المعط�ــات الشخصــّ�ة والّســر المهنــي فــي ــة أو �ــذلك فــي وســائل حفــظ إلكترونّ� أقــراص ممغنطــة أو لیزرّ�

وذلـك  تراعى فیها الّضمانات الفنّ�ة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهیزات المستعملة في المجـال
طبــق المواصــفات الفنّ�ـة المبّینــة للغــرض فــي �ــراس  المستشــفى الجـامعي شــارل ن�كــوللتقـد�مها عنــد الطلــب 

 الشروط.

 لّتالي:ا�جب اإلشارة للمترّشحین أّن عملّ�ة التقی�م وترتیب العروض من الناح�ة الفنّ�ة تتّم على الّنحو و 

تتوّلى لجنـة الفـتح والفـرز تقیـ�م وترتیـب العـروض علـى أسـاس المعط�ـات المبّینـة فـي  •

ق الّتصار�ح على الّشـرف والّسـیرة الّذاتّ�ـة الممضـاة مـن قبـل المترّشـحین و�ق�ـة المالحـ

لمنصــوص علیهــا �ملــف طلــب العــروض وط�قــا للمعــاییر والمقــای�س المعلنــة �كــّراس ا

 الشروط.

�قــوم اله�كــل �عــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال بتوج�ــه الملفــات إلــى الّلجنــة المختّصــة  •

ط�قـا  للمراق�ة والمتا�عة �الهیئـة العل�ـا للطلـب العمـومي إلجـراء المراق�ـة الّالزمـة علیهـا

مــــارس  13المــــؤرخ فــــي  2014لســــنة  1039األمــــر عــــدد مــــن  10ألحكــــام الفصــــل 

. و�ذا ما اقتضت أعمال الّلجنة المذ�ورة طلـب المؤّ�ـدات المضـمنة �التصـار�ح 2014

أو مؤ�دات إضاف�ة حول مـا تـم التصـر�ح �ـه �خصـوص المـؤهالت العلم�ـة والمهن�ـة، 

شــارل المستشــفى الجــامعي فــإّن هــذا الطلــب یوّجــه إلــى المحــامین المعنیــین مــن قبــل 

 ن�كول
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 نقطة): 20المؤّهالت العلمّ�ة للمحامي (  -ب 

ي لمتمّیزة فیهدف هذا المق�اس إلى تحدید العدد األمثل من المتدخلین للق�ام �اإلنا�ة و�االستناد إلى الخبرة ا
المیدان المطلـوب مـن قبـل اله�كـل العمـومي مـن ناح�ـة و�لـى المـؤهالت العلم�ـة للمترشـح مـن ناح�ـة أخـرى، 

 االستئناف.ترس�مهم �قسم وذلك حسب 
 

ة التي تحّصل علیها المحامي تسـند األعـداد �حسـب عـدد الـدورات إضافة إلى الشهادات العلم�ّ 
 التكو�نّ�ة التي تلّقاها أو شارك فیها على النحو التالي:

نقــاط لكــّل محــام شــارك فعل�ــا أو تــا�ع بنجــاح دورة تكو�ن�ــة متخّصصــة فــي  05تســند �صــفة آل�ــة  -
یق مـع هـا الهیئـة الوطن�ـة �التنسـالتـي تنظم إلستكمال الخبرة المهنّ�ة إطار دورات التكو�ن المستمرّ 

 .)10(عشرة نقاط و�بلغ سقف النقاط بهذا العنوان  المعهد االعلى للمحامین
) لكــّل مشــار�ة ناجحــة فــي دورة تكو�نّ�ــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة 01تســند نقطــة واحــدة ( -

 .1)10(نقاط  عشرةاله�اكل الدولّ�ة للمحامین. و�بلغ سقف النقاط بهذا العنوان 
 

إلث�ـــات المشـــار�ة فـــي هـــذه الـــدورات، �قـــّدم المحـــامي المترشـــح نســـخة مطا�قـــة لألصـــل مـــن شـــهادة 

 المشار�ة في الدورة المعن�ة.

ة حجم المهام المو�ولة للمحامي أو شر�ة المحاماة مـن قبـل اله�اكـل العمومّ�ـ -ج
 نقطة) 30وعددها (

 
مي في الطور االبتدائي في یتّم حذف نصف نقطة عن �ّل قضّ�ة جار�ة، لفائدة ه�كل عمو   - 

 .نقطة 15تجاوز ت أالعلى  تار�خ تقد�م الترّشح للمشار�ة في طلب العروض
 
یتّم حذف نصف نقطة عن �ّل قضّ�ة جار�ة لفائدة ه�كل عمومي في طور االستئناف في  - 

  .نقطة 15تجاوز ت أالعلى  تار�خ تقد�م الترّشح للمشار�ة في طلب العروض

                                                 
عندما یتعلّق األم�ر بتكلی�ف مح�امي بقض�ایا ف�ي الخ�ارج م�ن قب�ل الھیاك�ل العمومیّ�ة، یؤخ�ذ، باإلض�افة إل�ى ذل�ك، بع�ین  1

للمح�امین م�دى إلم�ام قام بھا محامي في إطار أنش�طة الھیاك�ل الدولیّ�ة  تكوینیّةاالعتبار ضمن ھذا المعیار الفرعي دورات 
المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامھا القضیّة أو اللغة المتفّق علیھا في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجلیزیة. 

المحامي أو شركة المحاماة ف�ي ش�بكة مھنیّ�ة دولیّ�ة  ویمكن، كذلك، األخذ بعین االعتبار إضافة إلى ھذه المقاییس، انضواء
 لمكاتب محاماة من عدمھ.

 



15 
 

 :المحاميتعیین : 17الفصل
  

تقر�ـرا مفّصـال حـول معـاییر اخت�ـار  المستشـفى الجـامعي شـارل ن�كـولتعّد لجنة الفتح والتقی�م المحدثة لـدى  
ض المترّشحین ونتائج أعمال التقی�م على ضوء ذلك توّضح ف�ه ��فّ�ة ترتیب المترّشحین وأس�اب إقصاء �عـ

 العروض إن حصل ذلك.
وجو�ا هذا التقر�ر إلـى اللجنـة المختّصـة للمتا�عـة والمراق�ـة المحدثـة  ن�كولالمستشفى الجامعي شارل و�وّجه 

 24والمـؤّرخ فــي  2014لســنة  764مـن األمــر عـدد  7�الهیئـة العل�ـا للطلــب العمـومي ط�قــا ألحكـام الفصــل 
مــن األمــر الســالف الــذ�ر و�عــادة النظــر  8إلجــراء مراقبتهــا علیهــا ط�قــا لمقتضــ�ات الفصــل  2014جــانفي 

 ، عند االقتضاء.فیها
 و�عد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذ�ورة قرارها إلى اله�كل العمومي المعني لتنفیذه.

 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 18الفصل 
فــي العنــوان المبــّین بوث�قــة  المستشــفى الجــامعي شــارل ن�كــولمــن قبــل  ذي تــّم اخت�ــارهیــتّم إعــالم المحــامي الــ

و�مكــن إضــافة التعّهــد. و�جــب عل�ــه إمضــاء العقــد المحــرر �اللغــة العر��ــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا. 
 . بنود یرى الطرفین أهمّیتها وضرورة توض�حها وذلك حسب مقتض�ات وواقع نشاط اله�كل العمومي

مي لیتولى اتخاذ �ل اإلجراءات الضرور�ة وعلى إثر المصادقة على العقد و�مضائه، یتم إعالم المحا
 لضمان إنطالق المهّمة �مجرد تسلم اإلذن بذلك.

المشار�ة �حرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شر�ة المحاماة التي وقع إخت�ارها نهائ�ا لإلنا�ة 
عدم الرّد من طرفه تاریخ ) تحتسب من 02اله�اكل العموم�ة لمّدة سنتین ( في الصفقات التي تنظمها �لّ 

 ) أ�ام عمل.10(على إعالمه �قبوله النهائي الذي �قي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
 
 

 
 إّطلعت علیھ مع الموافقة                                                  كراس الشروط                  

 (امضاء و ختم العارض)         اعداد السید عزیز بن حمیدة                                                  
 مراقب التصرف                             
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
 بطاقة ٕارشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

ثير في مختلف ٕاجراءات التعيين ومراحل ٕانجاز المهّمة : 3ملحق عدد 
ٔ
 تصريح على الشرف بعدم التا

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

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

 العرض
عضاء سميـة في إ : قائمة 7ملحق عدد 

ٔ
و ا

ٔ
و المحامين المباشرين (في صورة تجّمع) ا

ٔ
المحامي (المنفرد) ا

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

ٔ
 المحامي (المنفرد) ا

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

ٔ
ا

 والتحكيمية وإالدارّية والتعديلية
و المحامين المباشرين     (في  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

ٔ
ا

و حالة مجمع) 
ٔ
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

ٔ
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

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

و المباشرين (في حالة مجمع) 
ٔ
اة في ٕاطار دورات التكوين المهنّية للمحاملشركة المنتمين ل المحامينا

نشطة 
ٔ
و في ٕاطار ا

ٔ
على للمحامين ا

ٔ
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

التي ال تزال منشورة لدى المحاكم في القضايا موضوع إالنابات الجارية و جدول التعهدات: 12ملحق عدد 
 ةوإالدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية 

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

ٔ
لشركة المهنّية اا

 .اة ، والهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوث�قة 

(االسم واللقب  الممضي أسفلهإني  -
 ......................................................................1والخطة)

المتصرف �اسم  -
............................................................................ولحساب:................

. 
................. ...................... تحت عدد: الح�طة و التقاعد  صندوق � منخرطال -

........................... 
العنوان  ذ�ر(المعّین محل مخابرته بـ -

 )........................................................................�الكامل
�صفتي :  -

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

�إنا�ة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذ�رها الوثائقجم�ع على  االطالع�عد و 
 المحامي (�حدده اله�كل العمومي) :

 ملف طلب العروض (1) 
 االلتزام مّثل وث�قةتي توث�قة التعهد ال) 2( 

 عقد الن�ا�ة.) 3( 
 .الخدمات المزمع انجازها طب�عة وشروط يّدرت على مسؤولیتو�عد أن ق 

 وألتزم �ما یلي:  أتعّهد
 ) قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ.1 

 ةالمحّدد ةاألجر مقابل  أعاله،الوثائق المذ�ورة مبینة �وفقا للشروط ال) انجاز الخدمات القانونّ�ة المطلو�ة 2
 طبق التراتیب القانونّ�ة في المیدان.

                                                 
في صورة، تقد�م العرض من قبل مجمع، تدرج ع�ارة "إني الممضي أسفله �صفتي و�یل المجمع (ذ�ر المجمع)" دون 1

 النخراط لدى صندوق الح�طة والتقاعد.إدراج الب�انات المتعلقة 
 

 ند االقتضاء�مكن إضافة وثائق أخرى ع2
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 تار�خ منعشرة أ�ام  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقار�ر الخاّصة �اإلنا�ات لدى المحاكم تسل�م) 3
 اإلدار�ة الخاصة. نص عل�ه �راس الشروطتوفقا لما  االعالم �ه

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ �كراس الشروط اإلدار�ة الخاصة مدرجة البنود التطبیق جم�ع ) 4
آلخر أجل محدد لقبول  یوما ابتداء من الیوم الموالي ستون   مدة اإل�قاء على شروط هذا التعهد) 5

 العروض.
 قانوني.ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ل�ست)التي أشر�ة ال (أو أنّ لست أنني شهد أ) 6
العقد �صفة آل�ة وأتحمل مسؤولیتي القانون�ة المترت�ة عن فسخ  فإنه یتم ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 ذلك.
 

أو  البنكفتوح �حساب المالتحو�لها إلى و �موجب عقد الصفقة المستوج�ة الم�الغ اله�كل العمومي یدفع 
أو  البنك�ة ذ�ر الهوّ�ةالبر�د: ............................ تحت عدد: .......................... (

 )البر�د�ة
 

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

 )مشاركالوختم إمضاء (                                                 
 

  د ع�ارة " صالح للمشار�ة في طلب العروض")�خط الیمشارك ال (�كتب
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 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك �طاقة إرشادات عامة
 

إسم شر�ة المحـاماة واللقب أو  االسم
..............................................................................: 

تار�خ الترس�م في 
 المحاماة:............................................................................................
 عنوان المقرّ 
....................................................................................................:

 ......... 
 : ......................................وفقا لإلجراءات القانونیّة امي موقع وابموقع الواب إذا كان للمح عنوان

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

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

المعّرف رقم 
:.............................................................................................الج�ائي

.......... 
االسم واللقب (إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 .......................................خطة)...........وال
 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 )وختم المشارك إمضاء(                                                 

 
 

 تقد�م الوث�قة الخاّصة �ه. عضو جب على �ّل �صورة تجّمع شر�ات محاماة أو محامین، في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصر�ح على الشرف �عدم التأثیر

 في مختلف إجراءات التعیین ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (اإلسم واللّقب) 

 ......................................................................... .................................................المھنیّة للمحامینممثّل الشركة 

 .............................................................بتاریخ...........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد 

 ..................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

 المسّمى فیما یلي "المشارك"

ة الغیر بتقدیم وعود أو أصّرح على شرفي بعدم قیامي وألتزم بعدم القیام مباشرة أو بواسط

 .الصفقة لفائدتي إسناد عطایا أو ھدایا قصد التأثیر في مختلف إجراءات

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 4ملحق عدد 
 

 
 المستشفى الجامعي شارل ن�كولتصر�ح على الشرف �عدم م�اشرة العمل لدى 

 صاحب طلب العروض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (اإلسم واللّقب) 

 ........................................................................ .................................................ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین

 ...........................................................بتاریخ.........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة  تحت عدد 

 ..................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

 المسّمى فیما یلي "المشارك"

 ل نيكولالمستشفى الجامعي شار   أو إطارات أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بھا مّدة خمس سنوات على األقّل.

 

، فترف�ق نس�خة 1998لس�نة  1875(وفي صورة القیام بإعالم الھیكل طبق أحكام األمر ع�دد 

من مكتوب اإلعالم مؤّش�ر علی�ھ م�ن قب�ل الھیك�ل یوّض�ح بدقّ�ة ت�اریخ ذل�ك أو اإلدالء بعالم�ة 

 .)االقتضاءالبلوغ عند 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 5ملحق عدد 
 
 

 تصر�ح على الشرف �عدم الوجود في إحدى
 من �ّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّ�ة المنصوص علیها �الفصل 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (اإلسم واللّقب) 

 ............................................. ............................................................................ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین

 ...........................................................بتاریخ ..........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة  تحت عدد 

 .................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

 المسّمى فیما یلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفریق المتدّخل من المحامین المقت�رحین ال نوج�د ف�ي 

 إحدى حاالت المنع المنصوص علیھا بالمرسوم المنّظم لمھنة المحاماة.

 علیھ�ا ب�الفقرة األخی�رة م�ن الفص�ل كما أصّرح أنّنا ال نوج�د ف�ي إح�دى الح�االت المنص�وص

 الثاني من كراس شروط طلب العروض.

 

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

 (إمضاء وختم المشارك) 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصر�ح على الشرف �صّحة الب�انات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّ�ة المذ�ورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفلھ (االسم واللّقب) 

 ......................................................................................................................... ممثّل الشركة المھنیّة للمحامین

 ..............................................................بتاریخ.........................................المسّجل بالھیئة الوطنیّة تحت عدد 

 ....................................................................................................المعیّن محّل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) 

 المسّمى فیما یلي "المشارك"

أصّرح على الّشرف بصّحة البیانات والمراجع الخصوصیّة والعاّمة التي قّدمتھا في ھذا 
 العرض.

تقدیمي للّجنة المكلّفة  وأتحّمل مسؤولیّتي القانونیّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم
 بالفرز لما یثبتھا من وثائق بعد طلبھا منّي لمّدة تتجاوز عشرة أیّام.

 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي (المنفرد) سمیـة في إقائمة 

 
 

 ع ر واللقب  االسم الشهادة المحرز عليها بالهيئةتاريخ الترسيم  
   

 
1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 (إمضاء وختم المشارك)
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 8عـدد ملحق
 المحامي (المنفرد)  التزام

 المستشفى الجامعي شارل ن�كولبن�ا�ة 
 لدى المحاكم و سائر الهیئات القضائّ�ة والتحك�م�ة واإلدارّ�ة والتعدیل�ة 

أقّر ……………………………………………….............................................…………واللّقب)  االسم( إني الممضي أسفلھ

أقّر  كما مھّمة.(ألتزم)بإنجاز ال سادة اآلتي ذكرھم یلتزمالفریق المتدخل والمتكّون من السیّدات وال بأنّ 

 المعلومات الواردة بھذا العرض: كافّةبصحة 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 
 محل المخابرة

 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

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

 

 (إمضاء وختم المشارك) 
                                                 

كما یجب التعریف باإلمضاء لكل  .صة لكّل واحد منھمیتعیّن على كّل المتدخلین المعنیین اإلمضاء في الخانة المخصّ 1
 محامي مشارك على أن یكون تاریخ التعریف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق
أو المحامین الم�اشر�ن      الم�اشر لتجر�ة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّینة ل

خالل الخمس  اةشر�ة المهنّ�ة للمحاملل للمحامین المنتمینأو (في حالة مجمع) 
 خیرةسنوات األ

 تار�خ فتح العروض)إلى  2014 جانفي 1(من  

 جدول تأل�في للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 االنابات  عدد 

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

    

    

    
 

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

    

    

    

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

    
    

    

    

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

    

    

    

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

    

    

    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بھا خالل الخمس سنوات ..................
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 جدول تفصیلي للمراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهّمة

 الطور
 عدد القضّية 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي   

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

      

      

      

      

     
 
 

     
 
 

     
 
 

      

      

      
 

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

 (إمضاء وختم المشارك) 

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

أو المحامین الم�اشر�ن لمحامي الم�اشر قائمة الدورات التكو�ن�ة المتخصصة التي تا�عها ا
اة في إطار دورات التكو�ن لشر�ة المهنّ�ة للمحامالمنتمین ل المحامینأو (في حالة مجمع) 

المستمر التي تنظمها الهیئة الوطن�ة للمحامین �التنسیق مع المعهد األعلى للمحامین أو 
 أنشطة اله�اكل الدول�ة للمحامین. في إطار

 
 
 
 

 ع ر المحور السنة

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

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  6 

  7 

 الدوليةالدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل  
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 
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  6 

  7 

  

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

 (إمضاء وختم المشارك)

 .في الدورة المعن�ة �قّدم المحامي المترشح نسخة مطا�قة لألصل من شهادة المشار�ة
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 11عدد  ملحق
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

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

...... 
* تار�خ الوالدة ومكانها: 

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

تار�خ الترس�م �الهیئة الوطنّ�ة : *
.............................................................................................................................................. 

تار�خ الترس�م �قسم  *
 ..............................................................................................................................................اإلستئناف:

* تار�خ الترس�م �قسم التعقیب: 
................................................................................................................................................ 

: ةإن وجد وفقا لإلجرءات القانون�ّ * عنوان موقع الواب 
................................................................................... 

 
 الشـھــائد العلمیــة المتحصّل علیھا المترشح :

 

 الشھـادة العلمیّة المؤسسة الجامعیة سنة التـخـّرج
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 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
قة أو نتائج  النتائج المحقّ

 األعمال المنجزة

 
 تاریخ إنجاز ھذه األعمال 

 
 میدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنیابتھا
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
 
 

ان وجد أو الماّدة  االختصاصفي مھنة المحاماة ( ذكر  الخبرة الخصوصیةملّخص 
 المطلوبة)

 
 

قة أو نتائج  النتائج المحقّ
 األعمال المنجزة

 
 تاریخ إنجاز ھذه األعمال 

 
 میدان النزاع 

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

 المحاماة بنیابتھاشركة 
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نشاطھ في العالقة المعطیات اإلضافیة التي یرى المترشح أھمیة ذكرھا في  -

 بالمھّمة المترّشح إلیھا:
 .التكوین في اللغات •

 
 ممتاز جید جدا جید متوسط اللغة

     

     

     

     

 الخبرة في میدان معین قبل الترسیم في المحاماة. •
-   
-    
-  

 
 اإلنضواء في شبكة دولیّة لمكتب محاماة •

 
-   
-    

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                            
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 12عدد  ملحق
 

في القضایا موضوع اإلنابات الجاریة والتي ال تزال  جدول التعھدات
واإلداریة والتحكیمیّة وسائر الھیئات القضائیة منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعدیلیّ 
 

اآلجال  اإلنابات الجاریة
التقریبیة 

إلنتھاء اإلنابات 
 الجاریّة

المالحظات 
اإلضافیة 

والتوضیحیة التي 
یراھا المترشح أنّھا 
ضروریّة لذكرھا 
لتحدید جدول 

 التعھدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الھیئات 

المنشورة 
 أمامھا القضایا

 

الھیكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 
 

 
 وختم المترشح إمضاء  

 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 13عدد  ملحق
 

لم تتجاوز مّدة ترس�مه  محاميعقد الن�ا�ة المبرم بین 
 ، �االستئناف مّدة خمس سنوات

 ن�كولالمستشفى الجامعي شارل  و 
 

 

 : تعریف المھّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مھمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
  

 المستشفى الجامعي شارل نیكولطبق ھذه االتفاقیة في نیابة 
لدى المحاكم وسائر الھیئات القضائیة  (ھا)والدفاع عنھ (ھا)في حقھ القانونیّة جمیع اإلجراءاتالقیام بو

 .س أو كذلك خارجھا عند اإلقتضاءنسواء في تو ةواإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمیّة 
 
 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتیب التشریع :  2الفصل  

التشریع وأعوانھ إلى صاحب العقد كما یخضع  .لتراتیب الجاري بھا العملاو تخضع ھذه الصفقة للتشریع
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالساري المفعول في المیدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المھاّم المشار إلیھا بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك 

نشر القضایا والطوابع الصادر عن وزیر العدل والوزیر المكلف بالتجارة والتي تشمل أیضا معالیم 
 .ومبلغ تأمین أحكام اإلستئناف تسجیل االحكام طوبع الجبائیة ومعالیم

 
) قضایا كحد أدنى و خمسة قضایا كحد أقصى في نفس الطور و التي تعد مرتبطة 02یتم تجمیع اثنان (

تشابھھا أو تداولھا أو نظرا لطبیعة القضایا أو ببعضھا بالنظر الى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو 
 سھولة معالجتھا و التي تعتبر قضیة واحدة.

 

  :المستشفى الجامعي شارل نیكول: اإللتـزامات الموضوعة على كاھل   4الفصل 
یلتزم الھیكل العمومي بتوفیر الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمھّمتھ. ولھذا الغرض، تتولى  -أ

خاصة توفیر كل أصول مؤیدات القضایا التي تطلب من المحامي رفعھا تضّمن مع رسالة 
التكلیف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما یضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضیحیة 

 . المستشفى الجامعي شارل نیكوللف وطلبات تلخص معطیات الم
تمكین المحامي من المعطیات المطلوبة سواء من طرفھ أو من طرف المحكمة أو الھیئة أو  -ب

 الھیكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.
 العمومي.عدم نشر أو توزیع تقاریر المحامي والمؤیدات التي قّدمھا في إطار نیابة الھیكل  -ت

كشف المعطیات المالیّة والمؤیدات العلمیّة المتعلّقة  المستشفى الجامعي شارل نیكولال یمكن  -ث
 764عدد من األمر  15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معھ طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 
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ل�ف المحامین بن�ا�ة المتعّلق �ض�ط شروط و�جراءات تك 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 
 .اله�اكل العموم�ة لدى المحاكم والهیئات القضائ�ة واإلدار�ة والعسكر�ة والتعدیل�ة والتحك�م�ة

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
تحویل إلى الحساب الجاري  یتّم خالص صاحب المھمة حسب یكون الخالص عن طریق □

 لصاحب العقد
 

 یتولى الخالص:
  مستشفى الجامعي شارل نیكولللاإلدارة المالیّة 

) یوما من تاریخ 30یتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون (
المستشفى إیداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفیذیة إذا كان الحكم صادرا لفائدة 

 .الجامعي شارل نیكول

 
  أجرة عدول التنفیذ امعي شارل نیكولالمستشفى الجوتحمل على 

 
عدول اإلشھاد والخبراء ومصاریف الترسیم أجرة  المستشفى الجامعي شارل نیكولكما تحمل على  

مصاریف التنقل المتعلّقة باإلنابات  المستشفى الجامعي شارل نیكولبإدارة الملكیة العقاریة. كما یتحّمل 
خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الوالیات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي یقطعھا 

في حدود حاالت التنقل الفعلیّة والثابتة للمحامي، كلم  30لھذا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةالمحامي 
 بملّف اإلنابة. المتعّھدشخصیّا، 

ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، یتكفّل الھیكل العمومي بتحّمل مصاریف التنقّل واإلقامة  وإذا
 حصریّا في حدود أیّام المھّمة دون سواھا بما فیھا یومي الذھاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، یجب أن تكون النفقات التقدیریة المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق 
 كتابي منفرد ومسبق بین الطرفین وذلك بصرف النظر عن االتفاقیة المتعلقة باألتعاب.

إالّ أنّھ وفي صورة تسبقھ المصاریف من قبل المحامي ، یتولى الھیكل العمومي خالصھا على أساس 
التثبت مثبتة لھذه األعمال مسلّمة من المعنیین القائمین باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر  تفالتورا

 من الطابع الفعلي إلنجاز المھّمة.
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاھل المحامي: 6الفصل 
  

 یلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما یلي:
بذل العنایة الالزمة للدفاع عن مصالح الھیكل العمومي عند نیابتھ لھ أمام المحاكم أو الھیئات  -

 القضائیّة و التعدیلیة والتحكیمیة.
حضور كل الجلسات بنفسھ أو بواسطة مساعدیھ، عند االقتضاء، وإعالم الھیكل العمومي كتابیا  -

 بمآلھا في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ انعقادھا.
حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الھیكل العمومي أو بدراسة  -

 رأیھ فیھا أو إحاطة الھیكل العمومي فیھا.الملفات التي وقع تكلیفھ بھا قصد إبداء 

 ولھذا الغرض،
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ي ندعوتھ كتابیا سواء عن طریق الفاكس أو البرید اإللكترو المستشفى الجامعي شارل نیكولیتولى  
 لحضور ھذه االجتماعات وذلك قبل انعقادھا وفي حیّز زمني معقول.

مشروع العریضة قبل إمضائھا حتى  ، مقابل وصل تسلّم، منالمستشفى الجامعي شارل نیكولتمكین  -
بمالحظات حولھا في أجل  المستشفى الجامعي شارل نیكولتبدي رأیھا فیھا. وفي صورة عدم إبداء 

أقصاه أربعة أیام عمل من تاریخ تسلمھا من قبلھ، فیعّد ذلك موافقة ضمنیة منھ على محتواھا وإذن 
 للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي یقتضیھا القانون.

من شھادة في خالص معالیم الضمان االجتماعي وخالص  المستشفى الجامعي شارل نیكولمكین ت -
وذلك وجوبا قبل خالص مسؤولیتھ المدنیّة معالیم انخراطھ في صندوق التأمین وما یفید قیامھ بتأمین 

 االتعاب.

 : مّدة اإلتفــاقیة : 7الفصل 
 

المستشفى الجامعي تاریخ اعالم المحامي بقبولھ النھائي لنیابة تضبط مّدة االتفاقیة بـثالثة سنوات تبدأ من 
 . شارل نیكول

وفي صورة وجود قضایا جاریة في ھذا التاریخ األخیر ولم یتم تعیین محامي من قبل اللجنة المختّصة 
لعنایة فیتولى مواصلة ھذه القضایا وفق قواعد ا للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب العمومي

من  المستشفى الجامعي شارل نیكولالمھنیّة وذلك إلى حین انتھاء طورھا الجاري، دون سواه، وتمكین 
 نّص الحكم الصادر فیھا.

 
 : التقیّد بتركیبة الفریق المتدّخـل : 8الفصل 

 
یلتزم صاحب العقد بتوفیر الفریق الذي رّشحھ في المشاركة في طلب العروض من حیث العدد 

ى العلمي والتجربة المھنیّة دون سواه إالّ أنّھ وفي صورة تغییر التركیبة في األثناء، فیجب على والمستو
بذلك كتابیا وتغییر المحامي (ن) المتخلي (ن ) عن  المستشفى الجامعي شارل نیكولالمحامي إعالم 

سنوات على أن یحظى المھّمة بمن لھ (م) نفس المؤھالت العملیة والمھنیّة ونفس التجربة من حیث عدد ال
ذلك، مسبّقا، بموافقة الھیكل المعني كتابیا على ھذا التغییر وإمضاء ملحق في الغرض بین الطرفین یتّم 

 عرضھ مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب العمومي.
مقتضیات كراس الشروط الذي تّم على وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفیر مترشح جدید یستجیب ل

أوفي صورة عدم موافقة الھیكل المعني على  المستشفى الجامعي شارل نیكولأساسھ اختیار المتعاقد مع 
المترّشح المقترح، فلھ حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبیھ في الغرض للمتعاقد معھ عن طریق عدل 

) یوما إن لم یقع على إثره تدارك النقص أو إصالح 15(تنفیذ وإمھالھ بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة 
 الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبلھ.

 

 :فسخ االتفاقیة: 9الفصل 
 ، تفسخ ھذه االتفاقیة، آلیا في الحاالت التالیة:،   8مع مراعاة مقتضیات الفقرة األخیرة والفصل 

 أعاله.انتھاء مّدة التكلیف المشار إلیھا بالفصل السابع  -
 المحامي أو حل الشركة المھنیة للمحاماة. وفاة -
العمومي تنبیھا  الھیكلھذه الصورة یوجھ لھ  عدم إیفاء صاحب العقد بالتزاماتھ التعاقدیة. وفي -

عن  د ال یقلّ بواسطة رسالة مضمونة الوصول یدعوه فیھا إلى القیام بالتزاماتھ في أجل محدّ 
المستشفى الجامعي شارل یمكن  ،ھذا األجل لتنبیھ. وبانقضاءاعشرة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ 

حسب اإلجراء الذي یراه ه إجراء آخر أو تكلیف من یتولى إنجاز دون أيّ  العقدفسخ  نیكول
 .مالئما
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وإھدار حق بالتزامھ  العقد إخالل صاحب المستشفى الجامعي شارل نیكوللدى إذا ثبت   -
مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم  ھقیامفي التقاضي أو ثبت  المستشفى الجامعي شارل نیكول

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا وعود أو عطایا أو ھدایا قصد التأثیر في

ویتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزتھ في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من طلبھا كتابیّا من 
 قبل الھیكل العمومي.

  
 :10الفصل 

تغییر صاحب العقد دون وجود مبررات قانونیّة أو  المستشفى الجامعي شارل نیكولفي صورة قرار 
واقعیة ثابتة لذلك ، في قضیّة ال زالت جاریة، ففي ھذه الحالة، تصرف لھ وجوبا أتعابھ كاملة التي 

 79رسوم عدد من الم 40تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من ھذه االتفاقیة وذلك عمال بأحكام الفصل 
 والمتعلّق بتنظیم مھنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة 

 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بھذه االتفاقیة : 11الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأویل أحكام ھذه االتفاقیة، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحیة. ولھذا الغرض 

 764عدد من األمر  )7كاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل(م المستشفى الجامعي شارل نیكولیتولى 
المتعّلق �ض�ط شروط و�جراءات تكل�ف المحامین بن�ا�ة  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 

 .اله�اكل العموم�ة لدى المحاكم والهیئات القضائ�ة واإلدار�ة والعسكر�ة والتعدیل�ة والتحك�م�ة
الخالف ودیّا، فیمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونیة وبانقضاء أجل شھر دون فصل 

 التي یراھا للدفاع عن حقوقھ لدى المحكمة المختّصة.
 

  : مصـاریف التسجیل : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاریف التسجیل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
 نیكول مستشفى الجامعي شارلالمدیر العام لل ئھ من قبلإمضا إال بعدحیحا ص ا العقدكون ھذیال 

 
 : محّل المخـابرة:14الفصل 

عیّن كل طرف محل مخابرتھ في عنوانھ المذكور أعاله. غیر أنّھ یمكن ألحد الطرفین تغییر ذلك 
طریق إعالم بواسطة عدل  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 فیذ.نالت
 

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

 اإلمضــاءات  
 

 المحـــــــــامي                                المستشفى الجامعي شارل نیكول  
                                                                        

                       
 


