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الجمهوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة 
زغوانالمجلس الجهوي لوالیة 

كراس الشروط اإلداریة الخاصة
:طلب العروضعموضو :1الفصل  
من بین ینمباشر أو مجمع محامینینمحامموضوع طلب العروض في اختیار یتمثل 

والقیام بجمیعبزغوانجلس الجهوي لمالنیابة ،أو شركات محامینمین بجدول المحامینالمرسّ 
والتحكیمیة واإلداریة یةلقضائااتالمحاكم وسائر الهیئوالدفاع عنه لدى اإلجراءات القانونیة في حقه

اإلداریة والمدنیة راءاتة وفق ما تقتضیه األحكام التشریعیة الجاري بها العمل المتعلقة باإلجوالتعدیلیّ 
ة الحقوق قّ كراس الشروط اإلداریة الخاصة بدویبّینیة والتحكیم ة والجبائیة والجزائكریة والتجاریّ والعس
.المحمولة على الطرفین المتعاقدینامات وااللتز 

:كةشروط المشار :2صل الف
:العروضیمكن المشاركة في طلب

التعقیبو اإلستئنافبجدول المحامین لدىلمرسمیناالمحامین- 1
المهنیة  للمحاماة لشركاتا-2
تأدیبي بات ى قرارضوا لالیقاف عن المباشرة بمقتضمشاركة المحامین الذین تعرّ ال تجوز و -
سبقت ة خالل الثالث سنوات التي إلغاؤه من قبل المحكمة المختصّ فاذ العاجل ما لم یتمبالنى ـأو محل

)1(لقبول العروضالتاریخ األقصى
كما ال یمكن مشاركة المحامین الموجودین في إحدى حاالت المنع المنصوص علیها -

التي تنشر بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة العمل أو تلك بالتشریع والتراتیب الجاري بها
حد أعضاء هیاكل التسییر أو المداولة أو تلك ألهیكل العمومي أو بایسئي ور المباشرة بین المحام

و أة تعمل لدیها جهالمهنیة للمحامین قبل أي دعوى ضدّ التي یكون فیها لمحامي أو أعضاء الشركة
.ن مرسوم المحاماةم32خر على معنى الفصل آي مانع أ

المتقاعدینساتذة الجامعیین المباشرین أو المتقاعدین واألردة من القضاةالواوالتقبل العروض -
.المحاماة  على الرغم من ترسیمهم بجدول
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:كیفیة  المشاركة:3الفصل  
: المشاركة في طلب العروضینالمباشر نیمكن للمحامی

منفردا-
)2(إطار اتفاقیة الشراكة في مجمع محامین -
وفقا للتشریع الجاري به العملو ضمن شركة مهنّیة للمحاماةأ-

:توزیع طلب العروض الى حصص:4الفصل  

قسط وحید موجه إلى المحامین أو شركة مهنیة للمحاماة ممن تتجاوز مدة منن طلب العروضیتكوّ 
بالتعقیب دون إشتراط تخصص في میدان ممارستهم للمهنة خمس سنوات إنطالقا من تاریخ ترسیمهم

.نیّ مع

:سحب ملف طلب العروض:5الفصل  
بوالیة زغوان الشروط مجانا من موقع الواب الخاص یتولى المترشح تحمیل كراس

 )www.zaghouan.tn( وباإلضافة إلى ذلك، فإنه یمكن سحب كراس الشروط مباشرة من
ره بمركز والیة زغوان ساحة الشهداء زغوان بدون مقالكائن ) خلیة الصفقات ( الجهوي المجلس

.مقابل
:صلوحیة العروض: 6الفصل 

ن الیوم مابتداء)یوما60(یصبح المشاركون ملزمین بعروضهم بمّجرد تقدیمها لمدة ستین یوما 
.الموالي للتاریخ األقصى المحدد لقبول العروض 

 --------------------------------------------------------------------------------
إن التثبت من الوضعّیة القانونّیة للمحامین ال یدخل ضمن مشموالت الهیكل العمومي وٕانما یندرج ضمن صالحیات الّلجنة )1(

عمومي بالتنسیق مع الهیئة الوطنّیة أو رئیس الفرع الجهوي المختصعند المختّصة لمراقبة ومتابعة نیابة المحامین بالهیئة العلیا للطلب ال
االقتضاء

یقصد بتلك االتفاقیة اتفاقیة تفاهم بین محامیین اواكثر یلتزمون فیها بشراكة بغرض المشاركة ووضع جمیع امكانیاتهم المهنیة )2(
ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض والصفقة السداء لخدمات موضوع طلب العروض مع تحدید مسؤولیاتهم وحقوقهم بدقة

وتكون االتفاقیة مؤشر علیها من الهیئة الوطنیة للمحامین  
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:التوضیحات ومالحق ملف طلب العروض: 7الفصل 
أیام من تاریخ نشر )7(یمكن لكل مشارك أن یطلب كتابیا إیضاحات في أجل أقصاه سبعة 

العروض اإلعالن عن طلب
المالحظاتبإعداد ملحق لملف طلب العروض یتضّمن اإلجابات والتوضیحات المتصلة ویتم

واإلستفسارات التي یطلبها المترشحون ویوجه إلى جمیع ساحبي كراس الشروط في أجل ال یتجاوز
أیام قبل التاریخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البرید اإللكتروني للمحامي )10(عشرة 

ن في اإلستمارة اإللكترونیة لسحب كراس الشروط المشار إلیها بالفقرة یّ المهنیة للمحاماة المبأو للشركة
المتعلق 2014جانفي24المؤّرخ في 2014لسنة 764من األمــــر عدد 4الثانیة من الفصل 

ائیةبضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القض
واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة، كما یجوز عند االقتضاء، تعمیم ملف طلب العروض 

المجلس الجهوي توجیه معطیات ویتولىهذا.المشار إلیه عن طریق البرید السریع لكافة المترشحین
توضیح ملف طلب العروض في أجل تكمیلّیة إلى المترشحین الذین سحبوا كراس الشروط قصد مزید

.قبل إنتهاء أجل تقدیم العروض) 10(أیام أدناه عشرة 
:الضمانات  المالیة: 8الفصل  

.لصفقات العمومیةاتنظیم تراتیب لمشاركون من تقدیم الضمانات المالیة التي تقتضیها ایعفى 
:عقد تأمین عن المسؤولّیة المدنیة والمهنّیة:9الفصل 

المدنیة والمهنیة، ولیة لب العروض تقدیم شهادة في تأمین المسؤ طیتعین على كل مشارك في 
.خر أجل لتقدیم العروضلمفعول في تاریخ آاساریة 

الصفقة، تجدید شهادة التأمین سنویا إلى )ة(كما یجب على المحامي أو شركة  المحاماة صاحب
بها ویسري عقد التأمین إلى حین انقضاء أسبوع إلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضیة متعّهد احین 

ویصبح عقد ) ة(بدایة من یوم اإلعالم بالحكم آلخر قضیة تعّهد بها المحامي أوشركة المحاماة المعني
المحامي التأمین الغیا بانقضاء أسبوع بدایة من یوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضیة یتعهد بها

بزغوانالمجلس الجهوي ذا تم إعالم شركة التأمین المعنیة من قبلوإ )ة(أو شركة المحاماة المعنى
لة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ لّ انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معقبل
لم ) ة(یة وسیلة أخرى تعطي تاریخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأن المحامي أو شركة المحاماة المعنيأبأو

وفي هذه الحالة، ال . لى إنقضاء عقد التأمینإیتم االعتراض لتعاقدیةا)ها(بالتزاماته)لم تف(یف
.بزغوانالمجلس الجهوي یسلمها بشهادة في الغرضإالیصبح عقد التأمین الغیا
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:روضالعطریقة تقدیم: 10الفصل 
ا وجمیع مؤیداتهإلداریة العرض الفني والوثائق ایضّمن یتم تقدیم العروض على مرحلة واحدة 

یدرجان في ظرف ثالث اس فى ظرفین منفصلین ومختومین من هذا الكر ) 11(ل ینة بالفصلمبّ ا
محام بتكلیف متعلق 2020لسنة04ب عروض عدد طلتح ال یف"كتب علیه عبارة یو خارجي یختم

" .بزغوانالمجلس الجهوي إلنابة 
الفنیة والوثاثق اإلداریة وجمیع المؤیدات عن طریق البرید توجه الظروف المحتویة على العروض

لوالیة زغوانبط التابعلضالوصول أو عن طریق البرید السریع أو تسلم مباشرة إلى مكتب امضمون 
ن للغرض ثّم وفي مرحلة ثانیة لمعیّ اضبط عند تسّلمها في مكتب الفسّجل الظرو تل إیداع مقابل وص

ن تبقى مختومة الى أالسجل الخاص بالصفقات العمومّیة حسب ترتیب وصولها ویجب ي تسّجل ف
:لیاّ آیقصى ، موعد فتحها

.كل عرض ورد بعد اآلجال-
.عرض لم یكن مغلقا ومختوماكل-

:بعد التثبتكما یقصى 
 كل عرض تضّمن تغییرات أو تحفظات أدخلها المشارك على بنود كراس الشروط ولم یتم

.خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهیكل العموميرفعها 
ق مزّورة وال یمكن للمشاركین ئكل عرض تضّمن تصریحات أو معلومات خاطئة أو وثا

.بب من األسباب المطالبة بتعویضسلذین تم إقصاء عروضهم ألي ا
كراسذج الملحقة قة التعهد طبقا للنمایجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثی

.لمطلوبةاویقصى كل عرض ال تتوفر فیه الشروط الشروط
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:المكّونة  للعرضالوثائق: 11الفصل 
المتعلق بتنظیم 2014مارس 13في المؤرخ 1039/2014من األمر 56عمال بأحكام الفصل 

: الصفقات العمومیة فإن العرض یجب أن یحتوي على الوثائق التالیة

واجبات المشاركالعملیات المطلوبةبیان الوثیقة 
الوثائق اإلداریة

ختم وٕامضاء المشارك على ---كراس الشروط 
كل صفحة وٕامضاؤه في آخر 

الوثیقة مع بیان التاریخ 
یتضمن 1اتفاقیة شراكة 

وجوبا بندا یحدد صراحة 
عضو المجمع المعین كرئیس 
أو مفوض لتمثیل المجمع 

في حالة التنصیص على ( 
إمكانیة المشاركة في إطار 

)الشراكة 

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

بیان التاریخ 

طبقا لألنموذج المدرج وثیقة التعهد
)1(بالملحق 

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثیقة مع بیان التاریخ 

رشادات عامة حول بطاقة إ
المشارك

نموذج المدرج طبقا لأل
)2(عدد ــــقبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثیقة مع بیان التاریخ 

نسخة مطابقة لألصل شهادة في الوضعیة الجبائیة
صالحة یوم الفتح

---

في نظامإنخراطشهادة 
لضمان اإلجتماعيا

نسخة مطابقة لألصل من 
الشهادة 

---

شهادة مهنیة في ترسیم بجدول 
قرار ترسیم المحامین أو

الشركة المهنیة للمحاماة 
بجدول المحامین 

نسخة مطابقة لألصل منها 
أو من قرار ترسیم الشركة 

المهنیة للمحاماة 

إمضاء العمید أو الكاتب 
العام للهیئة أو رئیس الفرع 
الجهوي دون سواهم وختمه 

مع بیان التاریخ 
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---ال تعتمد النسخ المصورة منه نظیر من السجل التجاري 
شهادة اإلنخراط بالصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي

)واألعوانللمعاونین بالنسبة(

نسخة مطابقة لألصل من 
الشهادة 

إمضاء الرئیس المدیر العام 
للصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي أو من الشخص 
المفوض له وختمه مع بیان 

التاریخ
عقد التأمین عن المسؤولیة 

المدنیة والمهنیة 
نسخة مطابقة لألصل من 

العقد
إمضاء الرئیس المدیر العام 
لشركة التأمین أو من 
الشخص المفوض له وختمه 

مع بیان التاریخ
تصریح على الشرف یلتزم 

بعدم قیامه بموجبه المشارك 
بواسطة الغیر بتقدیم مباشرة أو

وعود أو عطایا أو هدایا قصد 
التأثیر في مختلف إجراءات 
التعیین ومراحل إنجاز المهمة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)3(ق عدد ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثیقة مع بیان التاریخ 

تصریح على الشرف یقدمه 
المشارك بأنه لم یكن عونا 

المجلس الجهوي عمومیا لدى 
و مضت عن أزغوانلوالیة 

إنقطاعه عن العمل به مدة 
.خمس سنوات على األقل

طبقا لألنموذج المدرج 
)4(عددقــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
آخر الوثیقة مع بیان التاریخ 

وفي خالف ذلك یجب تقدیم 
ترخیص أو نسخة مطابقة 
لالصل منه أو نسخة من 

) حسب الحالة(مكتوب اإلعالم 
طبقا للتراتیب الجاري بها 
العمل وخاصة منها أحكام 
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من األمر عدد 5الفصل 
المؤرخ 1998لسنة 1875
1998سبتمبر 28في 

المتعلق بإسناد الموظفین 
العمومیین ترخیصا لممارسة 

اص بمقابل له عالقة نشاط خ
مباشرة بمهامهم 

تصریح على الشرف بعدم 
الوجود في إحدى الحاالت 
اإلقصائیة المنصوص علیها 

من كراس الشروط 4بالفصل 

طبقا لألنموذج المدرج 
)5(ق عدد ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
بیان التاریخ 

)العروضالوثائق التي یتم إعتمادها في فرز (العرض الفني 
تصریح على الشرف بصحة 

أو /البیانات والمراجع العامة و
الخصوصیة المضمنة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج 
)6(ق عدد ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
بیان التاریخ 

: قائمة إسمیة في
المحامینأو)منفرد(المحامي 

)في صورة تجمع(المباشرین 
اعضاء الشركة المهنیة أو 

للمحاماة 

طبقا لألنموذج المدرج 
) 7(ق عدد ـــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
بیان التاریخ

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

المجلس مهنیة للمحاماة بنیابة 
والقیام بجمیع الجهوي

في حقه اإلجراءات القانونیة 
المحاكم لدى والدفاع عنه

وسائر الهیئات القضائیة 
والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلیة

طبقا لألنموذج المدرج 
)8(ق عدد ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه -
مع بیان التاریخ

التعریف بإمضاء كل محام -
مشارك على أن یكون تاریخ 
التعریف باإلمضاء وجوبا بعد 
صدور إعالن طلب العروض
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مبینة للتجربة قائمة المراجع ال
العامة للمحامي المباشر أو 
المحامین المنتمین للشركة 
المهنیة للمحاماة خالل الخمس 

سنوات األخیرة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)9(ق عدد ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه مع 
بیان التاریخ

قائمة في الدورات التكوینیة 
المتخصصة التي تابعها 
المحامي المباشر أو المحامین 

أو ) في حالة مجمع(المباشرین 
للمحامین المنتمین للشركة 
المهنیة للمحاماة خالل الخمس 

السنوات األخیرة  

طبقا لألنموذج المدرج 
)10(ق عدد ــبالملح

إمضاء المشارك وختمه في 
ن التاریخ آخر الوثیقة مع بیا

یقدم المحامي المترشح نسخة 
مطابقة لألصل من شهادة 

المشاركة في الدورة المعنیة 

السیرة الذاتیة للمحامي المباشر 
في (أو المحامین المباشرین 

أو المحامین ) حالة مجمع
المنتمین للشركة المهنیة 

للمحاماة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)11(ق عدد ـــــبالملح

إمضاء صاحب السیرة 
الذاتیة وٕامضاء صاحب 

في حالة الشركة (العرض 
مع بیان ) المهنیة للمحاماة 

التاریخ 
جدول التعهدات في القضایا 
موضوع اإلنابات الجاریة والتي 
ال تزال منشورة لدى المحاكم 
وسائر الهیئات القضائیة 
والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلیة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)12(ق عدد ــــالملحب

إمضاء المشارك وختمه مع 
بیان التاریخ

مشروع عقد النیابة المبرم بین 
المحامي المباشر أو مجمع 
المحامین المباشرین أو الشركة 
المهنیة للمحاماة من جهة 

زغوان والمجلس الجهوي لوالیة 
من جهة ثانیة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)13(ق عدد ــــبالملح

إمضاء صاحب العرض 
محام منفرد أو رئیس مجمع (

شركة مهنیة أو وكیل 
وختمه في أخر ) للمحاماة

الوثیقة مع بیان بین التاریخ 
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علیها صلب المنصوص وبقیة المالحق )وثیقة التعهد(1یعتبرعدم تقدیم الملحق رقم :مالحظة
ویجوز للهیكل العرض الفني والتي تندرج ضمن تقییم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض

بیانات استكمال لمساواة بین المشاركین أن یطلب عند االقتضاء كتابیا امبدأ العمومي بشرط احترام
.تتعلق بالعروض الفنیة شریطة أال یؤدي ذلك إلى تغییر في محتواهات وتوضیحات ومستندا

:فتح العروض: 12الفصل 
من رنیس اتنها بمقرر ییض یتم تعخاصة بفتح وتقییم العرو انتحدث لدى الهیكل العمومي لج

لوثانق لفتح الظروف الخارجیة والظروف المحتویة على الجنة الفتحتجتمع بزغوانالمجلس الجهوي 
دین بنص المحدّ مكانتاریخ والوتعقد في الیة علنتكون جلسة فتح العروض اإلداریة والعروض الفنیة

.إعالن الدعوة إلى المنافسة
سبب من األسباب كما ل في سیر أعمال اللجنة أليیسمح للحاضرین المشاركین بالتدخّ ال

.تعدیل عروضهم أو إدخال أي إضافات علیهاتمكینهم من لهم طلب ال یخّول
والمختومة وض العر بوللقدة المحدفي اآلجال القانونیةالواردةالعروض ال تفتح إال

.ومحكمة الغلق
 الغیاییرات وٕاال أعتبر هذا العرض غتألي عارض أن یدخل على عرضه أیة یمكن ال.
بفتح الظرف تیبى لتاریخ الورود وذلك التر ة الفتح طبقا للتسلسل عملیّ ي یتم الشروع ف

.المطلوبةق اإلداریة الوثائت من وجود كل والتثبالخارجى للعرض
 ق المطلوبة على العرض الفني واالقتصار على التصریح بوجود الوثائلمحتوي االظرف فتح

ي للمشارك یمكن، عند االقتضاء، للجنةالفنض العر ق التي تدخل في تقییم ئوباستثناء الوثا
بفتح الظروف أن تدعو كتابیا المشاركین الذین لم یقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى إتمامة الخاص

السریع طریق البریدأیام عمل من تاریخ جلسة فتح الظروف وذلك عن 07یتجاوز ملفاتهم فى أجل ال 
.عروضهمحتى ال تقصىوالیة زغوانباشرة بمكتب ضبط مأو بإیداعها 

في تقدیم الترشحات  من  قبل  المشاركین في الصفقةضبط آجال  وصیغ الرجوع:13الفصل 
عروض أن یسحبه بطلب كتابي، مقابل وصل  تسلیم،  اللمحامي الذي قّدم ترشحه في طلب لیمكن 

یقّدم مباشرة إلى المجلس الجهوي أو  عن  طریق  البرید  مع  اإلعالم  بالبلوغ  فى  أجل  أقصاه  
یوما من  تاریخ  آخر أجل  لقبول  العروض المعلن علیه من  قبل المجلس ) 15(خمسة عشرة  
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وذلك  دون الحاجة إلى  تبریر هذا االنسحاب وبانقضاء هذا  األجل، تؤخذ بعین االعتبار الجهوي
عروضهم  في  أعمال  التقییم،  ویبقوا ملزمین  بها  غیر  أنه  ال  یمكن  سحب  ذلك  العرض  

معنى  بعد  انقضاء  األجل المذكور  إال  بمطلب  معلل  یقدمه  المترشح  للجنة  المختصة  على
بهدف الموافقة علیه وفي  صورة  تراجع  2014لسنة 764من األمر) 7(الفصل  السابع

المحامي أو شركة  المحاماة  أو  المحامون  المنضوون  في  اتفاق  شراكة دون  إجازة  من  اللجنة 
وبعد  إتمام  عملیة  الفتح،  یحرم  من المشاركة في الصفقات  التي  تنظمها  كل  الهیاكل  

تحتسب حسب  الحالة،  من  تاریخ  تراجعه  الكتابي  بعد  األجل  ) 02(سنتین لعمومیة  لمّدةا
المحّدد  لذلك  في  الفقرة  األولى  من  هذا  الفصل أو من  تاریخ عدم  الرّد  من  طرفه  على 

.أیام عمل)10(إعالمه  بقبوله  النهائي  الذي  بقي  دون  رّد  لمّدة  تجاوزت  عشرة 
:یم العروضتقی: 14الفصل

من هذا الكراس، تتولى ) 11(بعد فتح العروض من قبل اللجنة الخاّصة المشار إلیها بالفصل 
.للمنهجیة المدرجة بهذا الفصلالعروض المقبولة وترتیبها وفقا تقییمتقییماللجنة 

:منهجیة تقییم العروض.  1.14
أو  الشركة  المهنیة  للمحامین  باالعتماد،  نالمحامییتم  تقییم  العروض  وترتیبها  الختیار 

:س  التالیة  یحصریا، على المقای
العدد االقصىمعاییر الفرزر/ع

العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المبینة للتجربةالمراجع01
المهنیة للمحامین

نقطة50

نقطة20المؤهالت العلمیة للمحامي  02
للمحامى أو شركة المحاماة من قبل الموكولةحجم المهام 03

الهیاكل العمومیة وعددها
نقطة30

نقطة100المجموع العام

:قصى وجوباتو 
الفنيق المعتمدة للتقییم ئالوثان إحدىمتتضالعروض التي لم.
 فترةة في الصفقة بعد انقضاءاركللمشق اإلداریة المطلوبة الوثائنقصها تالعروض الي

.الكراسذا همن 12فى الفصل والمحددةمهالاإل
 رةة أو وثائق ثبت أنها مزوّ ئو معلومات خاطأكل عرض تضّمن تصریحا.



13

  ن  فیها  تقدیم  أكثر  من  عرض واحد  في نفسییتولى أحد  المشاركالعروض التي
.الصفقة

ورفض وبات تأدیبیة فان استبعادهم أنهم عقوص  المحامین الذین صدرت في  شوبخص
لسنه 764ابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد تبة والمترشحاتهم ال یتم إال من قبل لجنه المراق

ف المحامین بنیابة ییتعلق بضبط شروط وٕاجراءات تكل2014جانفي24خ في مؤرّ 2014
، یمیةلیة والتحكتعدیوالیة واالداریه والعسكریةلدى المحاكم والهیئات القضائالهیاكل العمومیة

طنیة  ة الو تنسیق مع من له النظر في الهیئبالة هم المهنییاتفي وضعةت بدقّ بعد التثب
ات ــــا لمقتضیـــطبیقتضاءتند االقعللمحامین أو كذلك مع رئیس الفرع الجهوي المختص

.2014يــانفج24ي ــخ فمؤرّ 2014ة ـــلسن764دد ـــــمن األمر ع15الفصل 
:ادإسناد األعد:2.14

الخمسة ل ء الشركة المهنیة للمحامین خال العامة للمحامي أو ألعضاالمبینة للتجربة المراجع _ أ
:)نقطة50(یرة وات األخسن
:كیفیة إسناد األعداد-1
لتى أسداها المحامى أو أعضاء  شركة  المحاماة خالل اند أعداد المراجع  بحسب عدد اإلنابات تس

في ،العروضإلى تاریخ  تقدیم 2015ة بین غرة جانفيالممتدّ األخیرة أي من الفترة سنوات الخمس
تحتسب المراجع ة محامین أو شركات المحاماةن عدّ ع  بیصورة  تقدیم عرض في إطار مجمّ 

ألقصى المشار إلیه في الجدول اع مع  وجوب  التقید  بالسقف العدديلمختلف  أعضاء المجمّ 
ة من نصوص ّینح بها، فیتم اعتماد نسخ من عالمراجع المصرّ المسند بعنوان وبهدف احتساب العدد 

یة حجب أسماء األطراف وتقدیمها بشكل یحول دون بعد معالجتها من قبل المترّشح بغااألحكام
.األشخاص المذكورین  بهذه األحكام  والمراجعإمكانیة التعرف على
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عدد 
اإلنابات 
لدى 
المحاكم

40أقل من
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاریخ طلب 
العروض

40مابین 
إنابة 50و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

51مابین 
إنابة 60و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

61مابین 
إنابة 70و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

71مابین 
إنابة 80و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

81أكثر من 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاریخ طلب 
العروض

العدد 
المسند 
بعنوان 
المراجع 
العامة

01020304050

: صیغ تقدیم العینات من المؤیدات–2
بصّحة البیانات المتعلقة بالتجربة الخصوصّیة رف تصریح على الشح للتبعا إلمضاء المترشّ 

بالمؤیدات د عرضه تأییح المعني إلى المترشّ أولى، مرحلةدعى، في ال ی) 6عدد الملحق(والعاّمة
تعتمد  عّینة  اإلنابات  أو  رسائل  التكلیف  حسبما  یراه  المترشح  المشارك  في  ح  بها، المصرّ 

تثبت إنجاز  تقدیم  كل  وثیقةة  المحاماةركلمحامي  أو شیتولى اطلب  العروض  وبصفة عامة
رفضها  شكالمّ وال  یدخل  ضمن  احتساب  التجربة  القضایا  التي  تالعمل  موضوع  اإلنابة

تحفظ  قةین  المحامي  مدعو  إلى  جمعها  وتخزینها  حسب  السنوات  وحسب  طبیعتها  بطر كو وی
لمهني  في  أقراص  ممغنطة  أو  لیزریة  أو  كذلك  في  اوالسرّ الشخصّیة حمایة  المعطیات

م  مع  الئتتغاللها  طبق  مواصفاتتالفنّیة الستتراعى  فیها  الضمانال  حفظ  إلكترونّیةئوسا
بزغوان لمصالح المجلس الجهوي مها  عند  الطلب  وذلك  لتقدیفى  المجالالمستعملةالتجهیزات

شحین ان عملّیة ویجب  اإلشارة للمتر ، وط ّیة  المبّینة للغرض فى كراس  الشر نالفطبق  المواصفات
:حو  التالي النم  على  تتلتقییم  وترتیب  العروض  من  الناحیة الفنّیةا

روض على أساس المعطیات المبینة في التصاریح  ییم وترتیب العن الفتح والفرز تقاتتولى لج
حین وبقیة المالحق المنصوص علیها  الممضاة من قبل المترشّسیرة الذاتیة رف والعلى الشّ 

.اس  الشروطوالمقاییس  المعلنة  بكر روض وطبقا للمعاییربملف  طلب الع
ه  الملفات  إلى  اللجنة  المختصة  توجیبد  االنتهاء  من  هذه  األعمال  یقوم  الهیكل  بع

ا  ـــة  علیهــمة  الالز ـــعمومي  إلجراء  المراقبة  العلیا للطلب  الللمراقبة  والمتابعة  بالهیئ
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13رخ في  المؤرّ 2014ة  ــــــــلسن1039دد ــــن  األمر  عـــم10ام  الفصل  ـــا  ألحكــــطبق
ات  المضمنة  یدل  اللجنة  المذكورة  طلب  المؤ وٕاذا  ما  اقتضت  أعما2014مارس 

التصریح  به  بخصوص  المؤهالت  ا  تمیدات إضافیة  حول  مبالتصاریح  أو  مؤ 
المجلس ه  إلى  المحامین المعنیین  من  قبل میة  والمهنیة فإّن  هذا  الطلب  یوجّ العل

.بزغوانالجهوي 
):نقطة20(ة للمحامي الت العلمیّ المؤه. ب 

إلى الخبرة ناد وباالستإلى تحدید العدد األمثل من المتدخلین للقیام باإلنابةیهدف هذا المقیاس
هالت العلمیة للمترشح من المؤ زة في المیدان المطلوب من قبل الهیكل العمومي من ناحیة وٕالىیالمتم

:التاليحیة أخرى، وذلك حسب التصنیف نا
المحامون المباشرون لدى التعقیب  -
امون المباشرون لدى االستننافالمح-
أعضاء شركة المحاماة-

المترشح التنصیص على أعضاء الفریق المقترح من المتعاقدینعلىولهذا الغرض، یجب
عدد الدورات التكوینیة بحسبعلیها المحامي تسند األعداد ل تحصّ ى الشهادات العلمیة التيإلإضافة

:التاليالنحوفیهاعلىالتي تلقاها أو شارك
فيصةمتخصّ تكوینیةابع بنجاح دورة تمحام شارك فعلیا أولكلنقاط05تسند بصفة آلیة-

ة الوطنیة بالتنسیق معالهیئمهاتنظتكمال الخبرة المهنیة التيإلسالمستمرإطار دورات التكوین
)10(عشرةف النقاط بهذا العنوانسقعهد االعلى للمحامین ویبلغالم
أنشطة عن كل مشاركة ناجحة في دورة تكوینیة قام بها محامي في إطار)01(تسند نقطة واحدة -

(10)الهیاكل الدولیة للمحامین ویبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة
عندما یتعّلق االمر بتكلیف محامي بقضایا في الخارج من قبل الهیاكل العمومّیة یؤخذ باالضافة الى ذلك بعین االعتبار ضمن هذا ) 1(

یاكل الدولّیة للمحامین مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المعیار الفرعي دورات تكوینّیة قام بها محامي في إطار انشطة اله
إلثبات المشاركة في هذه الدورات یقدم المحامي المنشورة امامها القضّیة او الّلغة المتفق علیها في العقد او عند االقتضاء الّلغة االنقلیزّیة

.نیة المترشح نسخة مطابقة لالصل من شهادة المشاركة في الدورة المع

:)نقطة 30(:حجم المهام الموكلة للمحامي أو شركات المحاماة من قبل الهیاكل العمومیة–ج 
ما یكون المحامي بقدریهدف هذا المعیار إلى إعطاء اكثر فرص للمترشحین المتفرغین لذلك 

ما یرفع العدد المسند إلیه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على بقدرالمترشح متفرغا للمهمة 
:النحو التالي 
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 یتم حذف نصف نقطة عن كّل قضّیة جاریة لفائدة هیكل عمومي في الطور االبتدائي في
.نقاط 10تاریخ تقدیم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال یتجاوز 

 لفائدة هیكل عمومي في طور االستئناف في یتم حذف نصف نقطة عن كل قضیة جاریة
.نقاط 10تاریخ تقدیم الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال یتجاوز

 یتم حذف نصف نقطة عن كّل قضیة جاریة لفائدة هیكل عمومي أو خاص لدى محكمة
.نقاط 10التعقیب في تاریخ تقدیم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال یتجاوز 

:تعیین  المحامي أو شركة محاماة:15لفصل ا
المترشحین اختیارتقریرا مفّصال حول معاییربزغوانالتقییم المحدثة لدى المجلس الجهوي ةتعّد لجن

ونتائج أعمال التقییم على ضوء ذلك توّضح فیه كیفیة ترتیب المترشحین وأسباب إقصاء بعض العروض 
وجوبا هذا التقریر إلى اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة غوانبز ویوّجه المجلس الجهوي إن حصل ذلك

2014لسنـــــــة 764من األمر عدد 7المحدثة بالهیئة العلیا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل
من األمر السالف 8إلجراء مراقبتها علیها طبقا لمقتضیات الفصل 2014جانفي24والمؤّرخ فـــــــــي 

عند  االقتضاء وبعد االنتهاء من هذه األعمال توّجه الّلجنة المذكورة قرارها وٕاعادة  النظر  فیهاالذكر 
.إلى المجلس الجهوي للتنفیذ 

:العقد  والشروع في المهّمةإمضاء:16الفصل  
في العنوان بزغوانیتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تم اختیارها من قبل المجلس الجهوي 

ویجب علیه إمضاء العقد المحرر باللغة العربیة طبق النموذج المصاحب المبّین بوثیقة التعّهد،
.)13ملحق عدد ( لهذا

وعلى إثر المصادقة على العقد وٕامضائه، یتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة لیتولى اتخاذ كل 
في صورة نكول المحامي تسلم اإلذن بذلك إال أنهاإلجراءات الضروریة لضمان إنطالق المهّمة بمجرد 

أو شركة المحاماة التي وقع إختیارها نهائیا لالنابة یحرم من المشاركة في الصفقات التي تنظمها كّل 
تحتسب من تاریخ عدم الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي ) 02(الهیاكل العمومیة لمّدة  سنتین 

أیام عمل و یمكن كذلك االخذ بعین االعتبار إضافة الى ) 10(جاوزت عشرة الذي بقى دون رّد لمّدة ت
.هذه المقاییس انضواء المحامي او شركة المحاماة في شبكة مهنّیة دولّیة لمكاتب محاماة من عدمه

:الوثائق المكونة للصفقة:17الفصل  
:ون وثائق الصفقة حسب األولویة منتتك
اإللتزام-1
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زغوانعقد النیابة مع المجلس الجهوي لوالیة -2
كراس الشروط اإلداریة-3

:تسجیل الصفقة:18الفصل  
:نظائر3ق الصفقة اآلتي ذكرهم في یتحمل صاحب الصفقة جمیع مصاریف تسجیل وثائ

اإللتزام-
عقد النیابة المبرمة مع المجلس الجهوي  -
كراس الشروط اإلداریة-
عقد التأمین عن المسؤولیة المدنیة -

:المحاسب المختص:19الفصل  
.زغوانالمحاسب المختص المكلف بعملیة الخالص هو السید قابض المجلس الجهوي لوالیة 

:المراجع والنصوص القانونیة العامة.  20الفصل  
الطرفان خاضعان في صورة وقوع سهو أو إختالف بكراس الشروط االداریة الخاصة یبقى 

:للتراتیب القانونیة الجاري بها العمل وخاصة منها
.مجلة المحاسبة العمومیة-
المتعلق بشروط واجراءات 2014جانفي 28المؤرخ في 2014لسنة 764األمر عدد -

تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واالداریة والعسكریة 
.عدیلیة والتحكیمیة والت

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة2014مارس 13المؤرخ في 1039األمر عدد -
كراس الشروط االداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة الخاصة بالتزود بالمواد -

.والخدمات
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:المصادقة على الصفقة:21الفصل  
بعد أخذ رئیس المجلس الجهوي والي زغوان بعد مصادقة السیدال تدخل الصفقة حیز التنفیذ إال 

.الرأي بالموافقة من قبل لجنة المراقبة المختصة

الوالــــياطلعت ووافقت
رئیس المجلس الجهويصاحب الصفقة
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قـــــــــــالمالح
وثیقة التعّهد:1ملحق عدد
المشاركبطاقة إرشادات عاّمة حول :2ملحق عدد 
إنجاز تصریح على الشرف بعدم التأثیر في مختلف إجراءات التعیین ومراحل :3ملحق عدد 

المهّمة

بزغوانتصریح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجلس الجهوي :4ملحق عدد 
تصریح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائیة المنصوص علیها :5الفصل

الشروطمن كّراس4بالفصل 
الخصوصّیة المذكورة ) او/و( العاّمةتصریح على الشرف بصّحة البیانات والمراجع:6ملحق عدد 

في العرض
أو أعضاء ) في صورة تجّمع(أو المحامین المباشرین) المنفرد(قائمة إسمیة في المحامي:7ملحق عدد 

الشركة المهنّیة للمحاماة
أو أعضاء الشركة )في صورة تجّمع(أو المحامین المباشرین ) المنفرد(التزام المحامي:8ملحق عدد 

نیابة الهیكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهیئات القضائیة المهنیة للمحاماة
والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلیة

في(المباشرین قائمة المراجع المبّینة للتجربة العاّمة للمحامي المباشر أو المحامین :9ملحق عدد 
للمحامین المنتمین للشركة المهنیة للمحاماة خالل الخمس سنوات أو)حالة مجمع

.األخیرة 

قائمة الدورات التكوینیة المتخّصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامین :10ملحق عدد 
في إطار المحامین المنتمین للشركة المهنیة للمحاماة أو) في حالة مجمع(المباشرین

دورات التكوین المستمر التي تنظمها الهیئة الوطنیة للمحامین بالتنسیق مع المعهد 
.األعلى للمحامین أو في إطار أنشطة الهیاكل الدولیة للمحامین

سیرة  ذاتیة :11ملحق عدد 

لدى جدول التعهدات في القضایا موضوع اإلنابات الجاریة والتي التزال منشورة :12ملحق عدد 
.المحاكم وسائر الهیئات القضائیة والتحكیمیة واالداریة والتعدیلیة



20

عقد النیابة المبرم بین المحامي المباشر أو مجمع المحامین المباشرین أو الشركة :13ملحق عدد 
.العموميوالهیكلالمهنیة للمحاماة
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1ملحق عدد 

:فيزغوانالجمهوریة التونسیة
وزارة الشؤون المحلیة 
زغوانالمجلس الجهوي لوالیة 

وثیقة التعّهد

....................................................................:)1(الممضي أسفله إني
.....................................................................................: بصفتي

.............: .............................................................أو وكیل شركة
.................................................دعبصندوق الحیطة والتقاعد تحت المنخرط

تحت .............: بالسجل التجاري بالمحكمة اإلبتدائیة بـمرسم
.............بتاریخ...............عدد

.............................................................المعّین محل مخابرته
بعد إّطالعي على جمیع الوثائق الّخاصة بطلب العروض واآلتي ذكرها والمكّونة لملف طلب 

والقیام بجمیع اإلجراءات القانونیة في بزغوانلنیابة المجلس الجهوي المتعلق بإنابة المحاميالعروض
.والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلّیةوالدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهیئات لقضائیةحقه
العروض ملف طب ) 1(
هد التي تمثل وثیقة االلتزامالتعوثیقة) 2(
)والمالحقالتعاقدیةالبنود(الخاصة كراس الشروط اإلداریة) 3(

ولیتي طبیعة وشروط الخدمات المزمع انجازهامسؤ لى عقّدرتوبعد أن 
:یليد وألتزم بما هأتع
ظتحفب العروض المسندة لي دون طلقبول المهّمة موضوع)1
، مقابل األجرةأعالهالمذكورة قئبالوثابینة المقانونیة المطلوبة وفقا للشروطالانجاز الخدمات)2

المیدان طبق التراتیب القانونیة في دةمحدّ ال
.العقدوط اإلداریة الخاصة التي تكّون جزءا منالشر ق جمیع البنود المدرجة بكراسبیتط) 4
لقبول محددآلخر أجلالمواليالیوم یوما ابتداء من60التعهد مدةإلبقاء على شروط هذاا) 5

العروض
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حجرأيأو مصالحتضاربفي حالة)لیستالشركة التي أمثلهاأو (لست أشهد أنني)6
ولیتي القانونیة العقد بصفة آلیة وأتحمل مسؤ فإنه یتم فسخذلكوفي صورة ثبوت خالف . قانوني

المترتبة عن ذلك

المبالغ المستحّقة بموجب هذه الصفقة بالحساب المفتوحبزغوانیسّدد المجلس الجهوي )7

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

: ..................في ............... ـــ حرر ب
العارض
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2ملحق عدد 

بطاقة إرشادات عّاّمة  حول  المشارك

...............................................................:لمحاماةاسم والّلقب أو اسم شركةاال

......................................................................:المحاماة سیم  فيتاریخ  التر 

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

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

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

.....................................................:لمحاماة اأو لشركة للمحاميالعنوان االلكتروني

..............................................................................:الجبانيرقم  المعّرف

..............................) :االسم  واللقب  والخطة(ض  إلمضاء  وثانق  العرضالشخص  المفوّ 

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

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

)إمضاء  وختم  المشارك(

الوثیقة  ماة  أو  محامین،  یجب  على  كل عضو  تقدیم  ع  شركات  محافي  صورة  تجمّ : مالحظة 
ة  به  الخاصّ 
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3ملحق  عدد  

بعدم التأثیرتصریح على الشرف

ةجاز المهمّ ن ومراحل إنیفي  مختلف إجراءات التعی

...........................................................:)قباللو االسم (فله أسإني  الممضي

.................................................................:نمیالمهنّیة للمحاممثل الشركة

.................................بتاریخ  ................. :عددتحتالمسّجل  بالهیئة الوطنیة

......................................................:)الكاملالعنوان(المعّین محل مخابرته ب

....................................................." : ...........المشارك "یلي المسّمى  فیما

ا عطایم وعود أوبتقدیبواسطة الغیرأو مباشرةیامالقعدمبيلتزامإ و اميقیعدم بيشرفىىأصرح عل
.يدتلفائةالصفقادإسنمختلف إجراءاتر قيثیتأالصدقایأو هدا

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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4لحق عدد م

)الهیكل  العمومي(عدم  مباشرة  العمل  لدى تصریح على الشرف ب

صاحب  طلب  العروض

.............................................................):االسم  واّلقب(له  إني  الممضي  أسف

................................................................:  نیللمحامممثل  الشركة المهنّیة 

: ................................یتاریخ.........................: عددتتحالمسّجل بالهیئة الوطنّیة

...........................................................):  لكاملابالعنوان(المعّین محّل مخابرته 

.....................................................................": ارك المش" المسّمى  فیمایلي 

.بزغوانمصالح المجلس الجهوي إطاراتأوأكن أعمل ضمن أعواني أني لم شرفىح علأصرّ 

على األقلسنواتمدة خمسن العمل بها عأو مضت عن إنقطاعي

، فترفق نسخة من 1998لسنة 1875عدد لهیكل طبق أحكام األمر امبإعالوفي صورة القیام(
اإلدالء بعالمة البلوغ عند أوح بدقة تاریخ ذلكیوضّ ر علیه من قبل الهیكل مؤشمكتوب االعالم

).اإلقتضاء

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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5ملحق عدد 

تصریح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

س الشروطمن كرّا4صوص علیها بالفصل یة المنالحاالت اإلقصائ

..........................................................: )اإلسم  واللقب(الممضي  أسفله  إني

.............................................................:  الشركة  المهنّیة   للمحامینممثل  

........................:بتاریخ ............................:عدد تحتالمسجل بالهیئة الوطنّیة

.....................................................):  الكاملالعنوان (ب ه المعّین محل مخابرت

..: ................................................................."المشارك"یلي  مایى  فمّ المس

ن ال نوجد في إحدىیرحالمقتنیالمحامل مندخّ المتالفریقضاءأعةح على شرفي أني وكافأصرّ 
.لمهنة  المحاماةص  علها  بالمرسوم  المنظم  المنع  المنصو حاالت

اني من الثمن الفصل یرة األخبالفقرةهایعلالمنصوصالحاالتا ال نوجد في إحدىأننكما أصرح
.العروضكراس شروط طلب 

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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6ملحق عدد 

ة  البیاناتاتصریح  على  الشرف  بصحّ 

صیة  المذكورة  في  العرضاو  الخصو / والمراجع  العاّمة  و

.............................): .............................اإلسم  واللقب (إني  الممضي أسفله  

.      ................................................:  ................ممثل الشركة المهنّیة للمحامین

..                      .........: .............بتاریخ ..................... : ......عدد تحتالمسجل بالهیئة الوطنّیة

..                                                         .............................................):  ...العنوان  الكامل(المعّین  محل  مخابرته  ب 

.....................................................": ..................المشارك"المسّمى فیما یلي 

العرض متها في هذا قدة التيمّ والعاالبیانات والمراجع الخصوصیة ةالشرف بصحّ ح علىأصرّ 
بالفرز ا لعدم تقدیمي للجنة المكلفةتبعالف ذلك أوثبوت خقانونیة في صورةي التیولمسؤ لوأتحمّ 
.أیامة تتجاوز عشرةلمدّ ق بعد طلبها منيئتها من وثابیثلما 

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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:7ملحق عدد  

)في صورة تجّمع(أو المحامین المباشرین ) المنفرد(قانمة إسمیة في المحامي 

أو أعضاء الشركة المهنیة للمحاماة

تاریخ الترسیم بالهیئةالشهادة المحرز علیهااالسم و الّلقبر/ع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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8ملحق عدد 

)ّمعفي صورة تج(أو المحامین المباشرین ) المنفرد(لتزام المحامي إ
بزغوانالمجلس الجهوي بنیابة للمحاماةالمهنیةالشركةأعضاء أو

یلیةواإلداریة والتعدلدى المحاكم و سائر الهیئات القضائیة والتحكیمیة 

.............................................................. ..........له  إنى  الممضي اسف
بإنجاز المهّمة كما أقّر ) التزم(بأن الفریق المتدخل والمتكّون من السّیدات والسادة اآلتي ذكرهم یلتزم قرّ أ

كاّفة المعلومات الواردة بهذا العرضبصحة

المحكمة المرسم بها غیر قارقاراإلسم واللقب
الخبیر إن كان خبیرا 
محلیا لدى المحاكم

إمضاء المحامي 
1معرف به

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

)إمضاء  وختم  المشارك(

لكّل واحد منهم كما یجب التعریف باالمضاء لكل محامي كّل المتدّخلین المعنیین االمضاء في الخانة المخصصةیتعّین على 
جوبا بعد صدور إعالن طلب العروض مشارك على ان یكون تاریخ التعریف باالمضاء و 
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9ملحق عدد 

)في حالة مجمع(المباشرین باشر أو المحامین المقانمة المراجع المبینة للتجربة العامة للمحامي
أو للمحامین المنتمین للشركة المهنیة للمحاماة 

األخیرةخالل الخمس سنوات
)إلى تاریخ فتح العروض2014جانفي01من(

ةجدول تألیفي للمراجع العامّ 

الطورالمحكمة  موضوع اإلنابة  عددالقضایا
2014التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامین سنة 

2015التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامین سنة 

2016التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامین سنة 
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: ..................في ............... حرر بـــ 

)إمضاء  وختم  المشارك(

2017التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامین سنة 

2018التجربة العاّمة للمحامي المباشر او المحامین سنة 
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ةتفصیلي للمراجع العامّ جدول

الهیكل 
ة  اوشرك.العمومى
الخاصالقطاع

ع موضو 
االنابة

الطورعدد القضیة  المحكمة
تاریخ  

بدایةوانتهاء
المهّمة

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

)إمضاء  وختم  المشارك(
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10ملحق عدد 

في (أو المحامین المباشرینباشرالمتابعها المحامييالمتخصصة التالتكوینیة مة الدورات ئقا
ت التكوین المستمر ین للشركة المهنیة للمحاماة في إطار دورامالمنتأو المحامین) حالة مجمع

الوطنیة للمحامین بالتنسیق مع المعهد األعلى للمحامین أو في إطار ة التي تنظمها الهیئ
أنشطة الهیاكل الدولیة للمحامین

السنةالمحورر/ع

الدورات التكوینیة و شهادات استكمال الخبرة المسّلمة من قبل الهیئة الوطنّیة بالتنسیق مع 
المعهد االعلى للمحامین

الدورات التكوینّیة للمحامین في إطار انشطة الهیاكل الدولّیة 
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: ..................في ............... حرر بـــ 

)إمضاء  وختم  المشارك(

المشاركة  في  الدورة  المترشح  نسخة  مطابقة  لألصل  من  شهادة یقدم  المحامي-
المعنّیة
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11عددملحق

–السیرة الذاتیــــة -

..............................................................................:الّلقب االسم و * 
.....................................................................: ها ومكانتاریخ الوالدة* 
..............................................................:هالوطنیّ ة بالهیئمیتاریخ  الترس* 
...........................................................: افبقسم  اإلستئنیمرسالتخ  اریت* 
......................................................: ......ب یم  بقسم  التعقیرستاریخ  الت* 
.........................................:القانونّیةعنوان موقع الواب إن وجد وفقا لالجراءات* 

:الشهائد العلمیة المتحصل علیها المترشح 

سنة التخرجالمؤسسة الجامعیةالشهائد العلمیة
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:ملخص الخبرة العامة في المحاماة 

الهیكل العمومي أو الشركة 
الناشطة في القطاع الخاص 
التي قام المحامي أو شركة 

المحاماة بنیابتها

تاریخ انجاز النزاعمیدان 
هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
األعمال المنجزة

والبحوثالدراسات
-

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

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

...............................................................................................
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)ان وجد او الماّدة المطلوبةذكر االختصاص ( ةة الخصوصّیة في مهنة المحاماملخص الخبر 

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

بنیابتها

تاریخ انجاز میدان النزاع
هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج 
األعمال المنجزة
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المعطیات االضافیة التي یرى  المترّشح أهمیة  ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهّمة المترّشح 
:الیها 

:التكوین في الّلغات* 

ممتازجّید جّداجّیدمتوّسطالّلغة

:المحاماةفيالترسیممیدان  معین  قبلالخبرة في*

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

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

-
...............................................................................................
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:اإلنضواء في شبكة دولیة لمكتب محاماة  *

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

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

-
...............................................................................................
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12ملحق عدد 

شورةالجاریة والتي ال تزال منالتعهدات في القضایا موضوع اإلنابات جدول 

ات القضانیة والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلیةر الهیئلدى المحاكم وسائ

اآلجال التقریبیة اإلنابات الجاریة
النتهاء اإلنابات 

الجاریة

المالحظات االضافیة 
والتوضیحیة التي یراها 
المترشح أنها ضروریة 
لذكرها لتحدید جدول 

التعهدات 

عدد 
اإلنابات

المحاكم أو موضوع االنابات
الهیئات المنشوة 
أمامها القضایا

.....................في .................حرر بــــ 

ترّشحمامضاء و ختم ال
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13ملحق عدد 

الجمهوریة التونسیة 
وزارة الشؤون المحلیة 
زغوانالمجلس الجهوي لوالیة 

عقد النیابة المبرم بین المحامي المباشر أو مجمع المحامین المباشرین
زغوانالمجلس الجهوي لوالیة و أو الشركة المهنیة للمحاماة 

:یبرم هذا العقد بین 
والمعرفة في ما زغوانبوصفه رئیس النیابة الخصوصیة للمجلس الجهوي لوالیة والي زغوانالسید 

من جهة ساحة الشهداء زغوانزغوانیلي بالمجلس الجهوي محل مخابرتها مقر والیة 
والمعرف به ............................... محل مخابرته : ........................... والسید 

قدفي ما یلي صاحب الع

:ةتعریف  المهمّ :  1الفصل  

)الشركة  المهنیة  للمحاماة(وأ)الشراكةتفاقیةامجّمع المحامین موضوع(وأتاذاألستتمثل مهمة  
االجراءات القانونیة فيوالقیام بجمیعبزغوانطبق هذه االتفاقیة في نیابة المجلس الجهوي 

ات القضائیة والتحكیمیة واإلداریة والتعدیلّیة سواء ئلدى المحاكم سائر الهی) ها(عنهاعـــــوالدف)ها(حقه
.االقتضاءنس أو كذلك خارجها عندتو في

التشریع  والتراتیب  المطّبقة  بالعقد:  2الفصل 

عقد وأعوانه إلىالكما یخضع صاحب . بها العملالجاريتخضع هذه الصفقة للتشریع والتراتیب
اإلجتماعين والضماالتشریع الساري المفعول في المیدان الجبائي 
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األتعاب: 3الفصل  

المشترك القرار طبق أحكامهل أعالاألوّ ار إلیها بالفصلالمشتضبط أتعاب المحاماة بخصوص
القضایا والطوابع نشرأیضا معالیموالتي تشملالمكلف بالتجارةزیروالو دلالعوزیرعنالصادر
.التعقیبأوین أحكام اإلستننافمأتم طوابع تسجیل االحكام ومبلغومعالیالجبائیة

:المجلس الجهويلتزامات الموضوعة على كاهل اإل : 4الفصل  

الغرض، تتولى ولهذا .المحامي لمهّمتهالظروف المالئمة إلنجازیلتزم الهیكل العمومي بتوفیر-أ
مع رسالة التكلیف نتضمّ ي تطلب من المحامي رفعهاالتیدات القضایا مؤ أصوللكتوفیر خاصة

توضیحیة تلخص معطیات بمذكرةن الملف وجوبایضمّ كمالم ممضى من المحاميتسمقابل وصل 
.بزغوانالمجلس الجهوي وطلبات الملف 
أو تمكین المحامي من المعطیات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهیئة-ب
.المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقلالهیكل
المجلس الجهوي نیابةإطارالمحامي والمؤیدات التي قدمها فيأو توزیع تقاریرعدم نشر-ت
.بزغوان
ة المتعلقة العلمییدات والمؤ ةالمالیّ كشف المعطیاتبزغوانیمكن للمجلس الجهوي ال-ث

ددــــــاألمر عمن 15حكام الفقرة األولى من الفصلأالمحاماة المتعاقد معه طبقةبشركبالمحامي أو
المتعلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین 2014جانفي24ي ـمؤّرخ ف2014ة ــلسن764

.بنیابة الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة

عقدالحبصاطرق خالص :5الفصل
الخالصولىیتو الحساب الجاري لصاحب العقدعن طریق التحویل إلى ص صاحب المهمة خالم یت

.، السید قابض المجلس الجهويبالدفع المحاسب العمومي المكلف
ه الصفقلصاحب ةالمبالغ الراجعبصرفإصدار األمر بزغوان للمجلس الجهوية لیالمااإلدارةعلى -

ر الحكم أو اإلعالم صدو بعد ةور الفاتخ إیداع تاریمن)45(خمسة وأربعون یوما صاه أقفي أجل
.بزغوانالمجلس الجهوي ة الفائدصادرم الحكإذا كانةیذیالتنفة بالنسخ



43

لكوتبیعقتالناء القضایا في طورباستث(التنفیذ عدولأجرالمجلس الجهويكاهلعلى حملوت
قالوثائسلیمتمیمعالها المحامىیفحمل تیيتالةإلداریة اوالمحكمة العقاریة المحكمورة لدىالمنش
م یرستالاریف ومصهاد والخبراءاالشولدعأجرةبزغوانوتحمل على المجلس الجهوي )ؤیداتوالم

خارج باإلنابات علقهتالممصاریف النقلبزغوان المجلس الجهوي حمل تیكماة العقاریّ ة یالملكبإدارة
یقطعها يتالجاوز مسافه التنقلالوالیات عندما تتكبرى أو خارج مراكزالسنو تمجال منطقه 

ةتابلثواة یالفعلنقلتالحاالتكلم في حدود50رضالغلهذا المحاماةشركةالمحامي أو أعضاء
.اإلنابةن بملفعهدیتالمالمحاماة شركةخصیا، أو ألعضاءشللمحامي، 
نقلتالل مصاریفحمّ تبكل العموميیالهكفلیتضروره الملف التنقل للخارج،ضتقتاوٕاذا ما

وفي كل الحاالت، والرجوع ومي الذهابیهافیه دون سواها بماام المهمّ أیّ واإلقامة حصرّیا في حدود
اق كتابي منفرد فرج موضوع إتالخاة بالنقل واإلقامة في المتعلقكون النفقات التقدیریة تیجب أن
ه وفي صورة تسبقه أنالإ، باألتعابالنظر عن االتفاقیة المتعلقة بین الطرفین وذلك بصرفومسبق

أساس خالصها علىبزغوانالمجلس الجهوي مي أو شركة المحاماة، یتولى المحاالمصاریف من قبل 
إثراألعمال موضوع االسترجاع وذلكبمین القائمة من المعنیینمسلّ مثبتة لهذه األعمالراتیو ف

.ةالمهمّ زإلنجاالتثبت من الطابع الفعلي

:للمحاماةةیّ المهنأو الشركة المحاميمات الموضوعة على كاهلاااللتز : 6صلالف
:ي أو شركة المحاماة بما یليالمحامیلتزم

ات الهیئأو فاع عن مصالح الهیكل العمومي عند نیابته له أمام المحاكمللدزمة الالنایة العبذل-
.والتعدیلیة والتحكیمیةیةقضائال

المجلس الجهوي قتضاء، وٕاعالماالنفسه أو بواسطة مساعدیه، عندبكل الجلسات حضور-
ن عنها من الجهةاإلعالمن تاریخ انعقادها أوأیامها في أجل أقصاه ثالثةبمآلكتابیا بزغوان
.دةالمتعهّ 
بزغوان المجلس الجهوي بنزاعاتل المتعلقة المسائصة للنظر فيالمخصّ حضور االجتماعات-

.فیهاالمجلس الجهوي إحاطة أیه فیها أو إبداء ر بها قصدبدراسة الملفات التي وقع تكلیفهأو
أو البرید الفاكسعن طریقوته كتابیا سواءدعبزغوانالمجلس الجهوي الغرض، یتولى ولهذا

.معقولزمنيحّیزادها وفيانعقهذه االجتماعات وذلك قبلاإللكتروني لحضور
ها حتى إمضائقبلالعریضةابل وصل تسلم، من مشروعمقبزغوان المجلس الجهوي تمكین -

ي أجل أقصاه أربعة أیام فالمجلس الجهوي بمالحظات حولها وفي صورة عدم إبداء. فیهارأیهبديی



44

اصلة بمو ه على محتواها وٕاذن للمحامي منتاریخ تسلمها من قبله، فیعد ذلك موافقة ضمنیةمن عمل
.القانوناالجراءات التي یقتضیها

ص وخالمن شهادة في خالص معالیم الضمان االجتماعيبزغوانالمجلس الجهوي تمكین-
المدنیة وذلك وجوبا قبل خالصولیتهمسؤ ن وما یفید قیامه بتأمینمیالتاعالیم انخراطه في صندوقم

.االتعاب

:اإلتفاقیةمدة: 7الفصل  
.....................ي فوتنتهي ............... االتفاقیة  بثالثة  سنوات  تبدأ  من ةدّ متضبط
ي أو شركة مهنیة محامتاریخ األخیر ولم یتم تعیین الة وجود قضایا جاریة في هذا صور وفي 
فیتولى العمومي هینة العلیا للطلب بالة للمتابعة والمراقبة المحدثةالمختصقبل اللجنة منللمحاماة 

دون سواهالجاريلى حین انتهاء طورهاإقواعد العنایة المهنیة وذلك وفق القضایا مواصلة هذه
.فیهاالحكم الصادرنصمنبزغوان تمكین المجلس الجهوي و 

: بة  الفریق  المتدخلبتركیدالتقیّ :  8الفصل 
حیث العدد منفي المشاركة في طلب العروضحهرشّ الذيالعقد بتوفیر الفریق یلتزم صاحب

ء، فیجب األثناه وفي صورة تغییر التركیبة في أنّ ربة المهنیة دون سواه إآلوالتجوالمستوى العلمي 
عن)ن(المتخلي)ن(ییر المحاميوتغبذلك كتابیابزغوانإعالم المجلس الجهوي على المحامي 

على أن لسنواتان حیث عددــة مــالتجربونفسهالت العملیة والمهنیة المؤ نفس) م(له  ة بمن مّ المه
الغرض ییر وٕامضاء ملحق فيالتغكتابیا على هذابزغوانالمجلس الجهوي بموافقة قامسبیحظى ذلك

ة العلیا للطلب بالهیئابعة والمراقبة المحدثة للمتة المختصّ ا على اللجنةقمسببین الطرفین یتم عرضه 
ات كراس الشروط لمقتضیر توفیر مترشح جدید یستجیبتعذّ ذلك، وفي صورة فخالوفي العمومي 

قة الهیكل موافأوفي صورة عدم بزغوانالمجلس الجهوي مع الذي تم على أساسه اختیار المتعاقد 
عاقد معه للمتبعد إصدار تنبیه في الغرض الصفقةح المقترح، فله حق فسخ عقدالمترشّ ي على ـالمعن
إثره تدارك یوما إن لم یقع على)15(عشرةخمسٕامهاله بأجل إضافي أقصاهو طریق عدل تنفیذعن 

.قبلهدم منالمقرضالعمقارنة معالح الخللإصأوالنقص

اقیةفسح االتف: 9صل  الف
:التالیةالحاالت فيآلیااالتفاقیة، ، تفسخ هذه8والفصل اعاة مقتضیات الفقرة األخیرة مر مع
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.أعالهالمشار إلیها بالفصل السابعالتكلیفمّدة انتهاء-
.المباشرةللمحاماة أو االحالة على عدملمحامي أو حل الشركة المهنیةاوفاة -
بزغوان ة وفي هذه الصورة یوجه له المجلس الجهوي التعاقدیصاحب العقد بالتزاماتهإیفاء عدم -
ته في أجل محدد ال یقل عن بالتزاماوصول یدعوه فیها إلى القیام الرسالة مضمونة بواسطةتنبیها

فسخ بزغوانللمجلس الجهوي یمكنأیام ابتداء من تاریخ تبلیغ التنبیه وبانقضاء هذا األجل،عشرة 
.ماحسب اإلجراء الذي یراه مالئإنجازهجراء آخر أو تكلیف من یتولىإالعقد دون أي 

المجلس الجهوي حقصاحب العقد بالتزامه وٕاهدارإخاللبزغوانالمجلس الجهوي لدى إذا ثبت 
لتأثیر في اشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عطایا أو هدایا قصدمبافي التقاضي أو ثبت قیامه
.زهوانجامختلف إجراءات إبرام العقد
طلبها كتابیا ة یوما من عشر في أجل أقصاه خمسة تهالتي بحوز قالوثائویتولى المحامي إرجاع 

.بزغوانالمجلس الجهوي قبل من 
مبدأ العمل المنجز :10الفصل 

قانونّیة او واقعّیة تغییر صاحب العقد دون وجود مبرراتبزغوانفي صورة قرار المجلس الجهوي 
ب تحتسوجوبا أتعابه كاملة التيلهتصرف ،ففي هذه الحالة،في قضّیة الزالت جاریة،ثابتة لذلك

لسنة 79عدد من المرسوم 40حكام الفصلأبوذلك عماله االتفاقیةمن هذالفصل الثالثطبق أحكام 
.المحاماةبتنظیم مهنة والمتعلق 2011أوت20خ فيالمؤر 2011

اقیةاالتفهبهذةالمتعلقاعاتفّض النز :11صلالف
الصلحیة ولهذا المساعيوجوبا، ل تبجّ في حالة نشوب خالف في تأویل أحكام هذه االتفاقیة،

األمر عدد من)7(الفصلمكاتبة اللجنة المحدثة بمقتضىبزغوان المجلس الجهوي الغرض یتولى 
كلیف المحامین توٕاجراءاتشروط المتعلق بضبط2014جانفي24خ في مؤرّ 2014لسنة 764

.والتحكیمیةدیلیةلعسكریة والتعوایة واإلداریةالقضائاتئلدى المحاكم والهیالعمومیةبنیابة الهیاكل
جراءات القانونیة اإلودیا فیمكن للطرف األحرص مواصلة الخالفاء أجل شهر دون فصل وبانقض
.ةالمختصّ لدى المحكمة عن حقوقهللدفاع التي یراها

:یلمصاریف  التسج: 12صل  الف
صاحب العقدعلى التسجیل تحمل مصاریف

صحة العقد:13صل الف
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رئیس النیابة والسید والي زغوانحب العقد اصقبله منإمضائالعقد صحیحا إال بعد هذا ال یكون
بعد أخذ الرأي بالموافقة من طرف اللجنة المختصة على تقریر فرز الخصوصیة للمجلس الجهوي

.العروض

محل  المخابرة:14لفصل  ا

ییر ذلك تغألحد الطرفینه یمكن أنّ غیر. عنوانه المذكور أعالهطرف محل مخابرته فيكلعین
م بواسطة إعالول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طریقالوصبمقتضى رسالة مضمونة

.ویتم على إثر ذلك إجراء ملحق لهذا العقد التنفیذل عد
......................في...............ـــ حّرر ب

اإلمضاءات 

شركة  المحاماة/ تجّمع  المحامین/ المحاميزغوانبالمجلس الجهوي 


