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ل الفصل  طلب العروضموضوع  :األو 

ن بجدول ميالمرسّ من بين  ،للمحاماة مهنيةمباشر أو شركة  محام   (01)اختيار طلب العروض في  يتمثّل موضوع

سائر دى المحاكم ول اوالدفاع عنه  افي حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية بني حسان نيابةل ،المحامين

لمتعلقة ا بها العمل الجاري ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة الهيئات القضائية 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلداريّـة و راءاتـباإلج

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 

 التعقيب للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى في طلب العروض يمكن المشاركة

 للشركات المهنية للمحاماةأو  في تاريخ صدور طلب العروض
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ال تجوز مشاركة المحامين الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّى بالنفاذ 

العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول 

 .1العروض

ب الجاري المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتي كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت

ي بلدية بنس بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئي

ة كة المهنيّ أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشر حسان

 اماة.من مرسوم المح 32او اي مانع اخر على معنى الفصل ن قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديهاللمحامي

ن لى الرغم معوال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 

 ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

 المشاركة كيفية: 3الفصل 

هنية ضمن شركة م  أو اتفاقية شراكةفي إطار أو منفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

يلها أو مفوض لتمث الشركةعلى أن يكون العضو المعين كرئيس  للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل

 مرسما بجدول التعقب في تاريخ صدور طلب العروض.

 إلى حصص طلب العروض توزيع: 4فصل 

 :موّجه إلى جميع قسط وحيد يتكّون طلب العروض من

  في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب لدى المرسمينالمحامين  -

  .لشركات المهنية للمحاماةا-

ة بني بلدين قبل ملتي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدّد ا ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها

 األداء على القيمة المضافة لكامل مدّة التكليف. اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون  حسان

 

 :طلب العروضسحب ملف  :5الفصل 

  http://www.municipalitebenihassen.tn/البلدية يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع واب 

شارع الحبيب بورقيبة بني بالكائن  البلدية مقر يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك

 .بدون مقابل  5014 حسان
 

 ضصلوحية العرو: 6الفصل 

لموالي من اليوم ا اابتداء( ايوم 60) المدة ستّين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار

 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخ
 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 

لب ط عن اإلعالننشر من تاريخ  ( أيام7سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . العروض

ات التي اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات واإلستفسارن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و

تاريخ ( أيام قبل ال10كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ) ساحبييوجه إلى جميع يطلبها المترشحون، و

لمبيّن في ا لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلالبريد اإللكتروني  عبروذلك  األقصى المحدد لقبول العروض

لسنة  764د عدمن األمر 4الفصل الفقرة الثانية من بسحب كّراس الشروط المشار إليها ل اإللكترونية ستمارةإلا

عمومية المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل ال 2014جانفي 24مؤّرخ في ال 2014

 .التحكيميةلدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و

 .ينلكافة المترشح السريععن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه ،االقتضاءعند كما يجوز 

ضيح ملف قصد مزيد تو شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميليّةتوجيه  للبلدية يمكنو ،هذا

 العروض. إنتهاء أجل تقديم( قبل 10عشرة )أدناه طلب العروض في أجل 
 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 

 .لعموميّةالصفقات ا بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعلّقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 
 

 :المسؤولي ة المدني ة والمهني ةعن  عقد تأمين:9الفصل 

                                                
ثة للغرض(، وإنما يندرج ضمن إن التثبّت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي )لجنةالفتح والفرز المحد1

بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا  صالحيات اللّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  من األمر 16ألحكام الفصل 

 .يئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةواله

  

http://www.municipalitebenihassen.tn/
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في  فعولالم ساريةالمسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين

 آخر أجل لتقديم العروض.تاريخ 

عالم اإلتجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعلّق ببالحكم 

أو  ا المحاميمن يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بهبداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري

 .)ة(المعني شركة المحاماة

عهد بها قضية يت المتعلّق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع الغيا عقد التأمينويصبح 

قبل حسان  بلدية بني معنيّة من قبل الشركة التأمين )ة(. وإذا تم إعالم المعني أو شركة المحاماة المحامي

أية وسيلة بأو  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعلّلة وبمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاء

 )ها(التزاماتهب()لم تف لم يف )ة(المعني أو شركة المحاماة المحامي بأنّ  تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،أخرى 

في دة يا إالّ بشهاوفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغ. على إنقضاء عقد التأمين االعتراض، يتم التعاقديّة

 .بلدية بني حسانتسلمها  الغرض

 طريقة تقديم العروض: 10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

فممي فممرفين  ( مممن هممذا الكممّراس11المبيّنممة بالفصممل ) وجميممع مؤيممداتها العممرض الفنممي والوثممائق اإلداريّممة نضممم  ي  

 17طلب عرروض عردد عبارة: " ال يفتح يكتب عليه يختم وثالث خارجي  يدرجان في فرفومختومين  منفصلين

 . بلدية بني حسانتكليف محام  إلنابة متعلق ب 2021لسنة 

 مونالبريمد مضمعمن طريمق والوثمائق اإلداريمة وجميمع المؤيمدات الظروف المحتوية على العمروض الفنيمة توجه  

رهرا شرارع مق ة بنري حسرانيربلدـ الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع ل

  .5014الحبيب بورقيبة 

لخماص اسمجّل الفمي وفمي مرحلمة ثانيمة تسمّجل تسّجل الظروف عند تسلّمها فمي مكتمب الضمبط المعميّن للغمرض ثمّم 

 إلى موعد فتحها. مختومةحسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى  بالصفقات العمومية

 آليّا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 .وال يحمل ختم المحامي * كّل عرض لم يكن مغلقا

 كما يقصى:

جمل األ لخمال ارفعهملم يتّم المشارك على بنود كّراس الشروط و* كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها 

 .البلديةمن قبل  الممنوح له اإلضافي

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

 

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

ى وط. ويقصشريجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس ال

 كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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نة للعرض:: 11 الفصل  الوثائق المكو 

 لي:يما  يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤيّدات المصاحبة لها على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية الوثائق

المشارك على كمّل صمفحة  وإمضاءختم  --- كراس الشروط

وإمضممماؤه فمممي آخمممر الوثيقمممة ممممع بيمممان 

 .التاريخ

يتضمن وجوبا بنردا يحرد د صرراحة 1يّة شراكةاتفاق

ض لتمييرل رئيس عضو المجمع المعيَّن ك أو مفرو 

فممممي حالممممة التنصمممميص علممممى إمكانيممممة المجمررررع  

 (الشراكةالمشاركة في إطار 

ع فمي ممأعضماء المجوخمتم كافمة إمضاء  ---

 .بيان التاريخآخر الوثيقة مع 

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (1بالملحق عدد)

في آخر الوثيقة وختمه  إمضاء المشارك

 مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

 (2بالملحق عدد)

في آخر الوثيقة ء المشارك وختمه إمضا

 . التاريخمع بيان 

من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية

 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوقب انخراط شهادة

 

أو نسخة مطابقة  الشهادة أصل

 .لألصل من الشهادة

الشممخص المفممّوض لممه ممضمماة مممن قبممل 

 .وختمها مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

 أو

 بجدول المحامين. قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة

 

الشهادة المهنية أو نسخة  أصل

مطابقة لألصل منها أو من 

قرار ترسيم الشركة المهنية 

 للمحاماة. 

أو  أو الكاتب العام للهيئمـة العميد إمضاء

رئمممميس الفممممرع الجهمممموي دون سممممواهم 

 .مع بيان التاريخوختمه 

 االجتمماعي   بالصمندوق الموطني للضممان  االنخمراطشهادة 

أو تقمممديم تصمممريح علمممى األعممموان() بالنسمممبة للمعممماونين و

 الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

من مطابقة لألصل نسخة 

 الشهادة.

إمضمماء الممرئيس المممدير العممام للصممندوق 

 مممممن أو االجتممممماعيالمممموطني للضمممممان 

بيممان مممع وختمممه الشممخص المفممّوض لممه 

 .التاريخ

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

 العقد

إمضممماء المممرئيس الممممدير العمممام لشمممركة 

التمممامين أو ممممن الشمممخص المفمممّوض لمممه 

 وختمه مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يلتمزم بموجبمه المشمارك بعمدم القيمام 

ا مباشرة أو بواسطة الغير بتقمديم وعمود أو عطايما أو همداي

قصد التأثير في مختلف إجراءات التعيمين ومراحمل إنجماز 

 مهّمة.ال

طبقا لألنموذج المدرج 

 (3)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 

 .مع بيان التاريخ

                                                
1

في صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاقيةشراكة)متضامن أو شركاء حسب 

 ن كرئيس أو مفّوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي.الحالة(.  وتتضّمن االتفاقيةوجوبا بندا ينّص صراحة علىالعضو الشريك المعي  
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مه المشارك بأنّه لم يكن عونا على الشرف يقدّ تصريح 

عن  انقطاعهعن ى مضأو  بلدية بني حسان  عموميا لدى 

 العمل به مدّة خمس سنوات على األقّل.

أو نسخة مطابقة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 

 (حسب الحالة) اإلعالم نسخة من مكتوب أو لألصل منه

وخاّصة منها أحكام  تراتيب الجاري بها العملا للطبق

مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875األمر عدد من  5الفصل 

بضبط الشروط واإلجراءات  المتعلق 1998سبتمبر  28

المتعلّقة بإسناد الموففين العموميين ترخيصا لممارسة 

 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم. نشاط خاص

طبقا لألنموذج المدرج 

 (4)بالملحق عدد

 

 

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 

 .مع بيان التاريخ

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 

 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 

 (5بالملحق عدد    )

المشممممارك وختمممممه مممممع بيممممان إمضمممماء 

 .التاريخ

 في فرز العروض: اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتم  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 

نة بالعرض الخصوصيّةأو /و  .المضم 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (6بالملحق عدد    )

المشممممارك وختمممممه مممممع بيممممان إمضمممماء 

 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين أو 

 .اةالشركة المهنيّة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (7بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك

 .مع بيان التاريخ

و مشارك )منفرد أو في إطار مجمع أ التزام لكل محام

القيام وبلدية بني حسان  نيابةبشركة مهنية للمحاماة( 

 ()هاوالدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتب

والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .ةواإلدارية والتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (8بالملحق عدد    )

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 

 .مع بيان التاريخ

كمممل محمممام مشمممارك  مضممماءبإالتعريمممف 

علمممممممى أن يكمممممممون تممممممماريخ التعريمممممممف 

ر إعمممالن باإلمضممماء وجوبممما بعمممد صمممدو

 .طلب العروض

أو رالمباش لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل

 للمحامينأو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( 

خالل الخمس سنوات اةشركة المهنيّة للمحامالمنتمينلل

 .خيرةاأل

طبقا لألنموذج المدرج 

 (9بالملحق عدد  )

آخر الوثيقة  فيوختمهإمضاء المشارك 

 .مع بيان التاريخ

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 

أو المحامين المباشرين )في حالة لمحامي المباشر ا

ي ف اةلشركة المهنيّة للمحامالمنتمين ل المحامينأو مجمع( 

التي  الستكمال الخبرة إطار دورات التكوين المستمر

تنسيق مع المعهد للمحامين بالتنظمها الهيئة الوطنية 

األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية 

 للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 

 ( 10بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة مع وختمه إمضاء المشارك 

. يقدّم المحامي المترشح نسمخة بيان التاريخ

فممي  مطابقممة لألصممل مممن شممهادة المشمماركة

 .الدورة المعنية

 

ين المباشر أو المحامين المباشر السيرة الذاتيّة للمحامي

 لشركة المهنيّةالمنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 

 اة.للمحام

طبقا لألنموذج المدرج 

 ( 11)بالملحق عدد 

إمضماء إمضاء صاحب السميرة الذاتيّمة و

)فمممي حالمممة الشمممركة  صممماحب العمممرض

 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات

وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (12)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك

 .مع بيان التاريخ
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 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة القضائية 

 مجمعالمباشر أو  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 

ة، اة من جهلشركة المهنيّة للمحاماأو  المحامين المباشرين

 من جهة ثانية. بلدية بني حسانو

طبقا لألنموذج المدرج 

 (13)بالملحق عدد 

صمماحب العممرض )محممام منفممرد إمضمماء 

أو رئميس مجممع أو وكيمل شمركة مهنيممة 

فممي آخممر الوثيقممة مممع  للمحاممماة( وختمممه

 .بيان التاريخ

 

لتي وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية وا 1يمثّل عدم تقديم الملحق رقم مالحظة:

بين  المساواةمبدأ  احترام بشرط للبلدية قصاء العرض ويجوزاإل موجبتندرج ضمن تقييم العرض سببا 

 ستكمالا كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض، 07يتجاوز ، في أجل ال االقتضاء عنديطلب  أنالمشاركين 

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و

 

 فتح الظروف:: 12الفصل 

 سان حلجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس بلدية بني  بلدية بني حسانتحدث لدى 

 لفنيّة.االمحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 تكون جلسة فتح العروض:
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  ّالعروضدة لقبول ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحد. 

  ّأية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا. عرضهعلى عارض أن يدخل  ال يمكن ألي 

جي للعمرض الظمرف الخمار وذلك بفمتحيتّم الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود  -

 الوثائق اإلداريّة المطلوبة. كلّ  وجود والتثبّت من

التصممريح بوجممود الوثممائق المطلوبممة دون  واالقتصممار علممىفممتح الظممرف المحتمموي علممى العممرض الفنّممي  -

 .تعدادها

بفمتح  لخاّصمةللجنمة ا ،االقتضماءعند  ،يمكن التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك الوثائق وباستثناء

ال  فمي أجمل فماتهمإتممام ملإلمى  الوثمائق المطلوبمةأن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لمم يقمدّموا كمّل وفرزها  الظروف

مكتمب ب مباشمرة أو بإيمداعها السمريع من تاريخ جلسة فمتح الظمروف وذلمك عمن طريمق البريمد عمل أيّام 07يتجاوز

 .تى ال تقصى عروضهمحبلدية بني حسان ضبط 

بمممممممممممالعنوان التممممممممممممالي:  البريمممممممممممد االلكترونمممممممممممميئق عممممممممممممن طريمممممممممممق هممممممممممممذه الوثممممممممممما يمكمممممممممممن ارسمممممممممممال

 communebenihassen@gmail.com بمكتممب الضممبط او ارسممالها عممن  ،الحقمما ،علممى ان تممودع األصممول

 .بني حسان  5014على العنوان التالي: شارع الحبيب بورقيبة   السريع دطريق البري

 .رسال االلكترونيتاريخ اإل هذه الحالة ويعتمد في

 

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

شمرة إلمى يقمدّم مبا ،مقابمل وصمل تسمليم ،بطلب كتابيّ  هيسحب في طلب عروض أن هقدّم ترّشحي الذ ييمكن للمحام

اريخ آخمر ( يوما ممن تم15عشرة ) أقصاه خمسةأجل  بالبلوغ فيمع اإلعالم  أو عن طريق البريدبلدية بني حسان 

 .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلكبلدية بني حسان من قبل عليه العروض المعلن  لقبولأجل 

 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء

 جنة المختّصةإال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح لل األجل المذكور انقضاءغير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 

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

للجنة اأو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون إجازة من  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 

 (02ة سنتين )الهياكل العمومية لمدّ  كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمهان يحرم م ،عملية الفتح وبعد إتمام

ن أو مالفصل  في الفقرة األولى من هذامن تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك  ، حسب الحالة،تحتسب

 يام عمل.أ (10)عشرة الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت  النهائي عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبولهتاريخ 

 العروض تقييم:14 الفصل

 تقييم للجنة كذلكهذه اتتولّى من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 .من هذا الكراس 14 الفصلبالمدرجة  حدى المنهجيّاتالعروض المقبولة وترتيبها وفقا إل

 منهجي ة تقييم العروض و إسناد األعداد : 15الفصل 

 : منهجي ة تقييم العروض: .151

ريا، علممى العممروض وترتيبهمما الختيممار المحممامي أو الشممركة المهنيّممة للمحممامين باالعتممماد، حصمم تقيمميميممتّم 

 المقاييس التاليــة:

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 نقطة 50 للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامين  المراجع  العامة 1

 نقطة 20 المؤهالت العلميّة للمحامي 2

 عموميّةحجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل ال 3

 وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 

 وتقصى وجوبا :

mailto:communebenihassen@gmail.com
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 .الفني للتقييمالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة  -
اإلمهال  التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترةالعروض  -

 من هذا الكراس. 11والمحدّدة في الفصل 

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

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

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

جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

لهيئات يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم وا 2014

لتنسيق مع لمهنية بااالقضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم 
قتضاء، هوي  المختّص عند االأو كذلك مع رئيس الفرع الج  للمحامين من له النظر في الهيئة الوطنية

 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 

 : إسناد األعداد: .152

 أو ألعضرراء الشررركة المهني ررة للمحررامين سررالل ال مسررة المراجررع العامررة للمحررامي   -أ

 نقطة(: 50 سنوات األسيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.

الخمس  أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

 إلى تاريخ تقديم العروض.  2016سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي 

تلف في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عدّة محامين أو شركات المحاماة تحتسب المراجع لمخ 

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

ص العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصو احتسابوبهدف 

مكانيّة إعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون األحكام ب

 .التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع

عدد اإلنابات لدى 

 50و  40ما بين  المحاكم

إنابة سالل ال مسة 

سنوات السابقة 

 لتاريخ طلب العروض

 60و 51 ما بين

إنابة سالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 70و 61ما بين 

إنابة سالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 80و 71ما بين 

إنابة سالل 

ال مسة سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

إنابة  81أكير من 

سالل ال مسة 

سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 

 العروض

مسرند بعنروان العدد ال

 المراجع العامة
10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العي نات من المؤي دات:

العاّمممة تبعما إلمضمماء المترّشممح للتصممريح علممى الشممرف بصمّحة البيانممات المتعلّقممة بالتجربممة الخصوصمميّة و

 بها.مصّرح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات ال أولى، المترّشح(، ال يدعى، في مرحلة 6)الملحق عدد 

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

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

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

مممدعو إلممى جمعهمما وتخزينهمما حسممب السممنوات وحسممب طبيعتهمما بطريقممة تحفمم  حمايممة  ويكممون المحممامي
رونيّمة المعطيات الشخصيّة والّسر المهني فمي أقمراص ممغنطمة أو ليزريّمة أو كمذلك فمي وسمائل حفم  إلكت

ذلك ي المجال وطبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة ف الستغاللهاة تراعى فيها الّضمانات الفنيّ 

 .بق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروطبلدية بني حسان ط  لتقديمها عند طلب
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 :اليلنّحو التّ اتتّم على  من الناحية الفنيّة وترتيب العروض التقييمويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عمليّة 

 فمي  وترتيمب العمروض علمى أسماس المعطيمات المبيّنمة لجنة الفتح والفرز تقييمتولّى ت

لمالحمق اوبقيمة  التّصاريح على الّشرف والّسيرة الذّاتيّة الممضاة من قبل المترّشمحين

المعلنمة بكمّراس وطبقما للمعمايير والمقماييس  المنصوص عليها بملمف طلمب العمروض

 .الشروط

 ختّصممة مممن هممذه األعمممال بتوجيممه الملفممات إلممى اللّجنممة الم االنتهمماءبعممد  البلديممةقمموم ت

قما ة عليهما طبالمراقبة الالّزم العمومي إلجراءللمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب 

مممارس  13المممؤرخ فممي  2014لسممنة  1039مممن األمممر عممدد  10ألحكممام الفصممل 

ريح ؤيّدات المضممنة بالتصماأعمال اللّجنة المذكورة طلب الم اقتضت. وإذا ما 2014

أو مؤيدات إضافية حول ما تم التصريح بمه بخصموص الممؤهالت العلميمة والمهنيمة، 

 بلدية بني حسان الطلب يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل فإّن هذا
 

 نقطة(: 20 المؤه الت العلمي ة للمحامي  -ب 

تميّمزة فمي لخبرة المإلى ا وباالستنادللقيام باإلنابة  يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين

ة أخمرى، من ناحية وإلى المؤهالت العلميمة للمترشمح ممن ناحيم بلدية بني حسانالميدان المطلوب من قبل 
 التصنيف التالي:  وذلك حسب

 لدى التعقيب. المحامون المباشرون -
 االستئناف.المحامون المباشرون لدى  -
 المحاماة.شركة أعضاء  -

 لتكوينيّمةاإضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليهما المحمامي تسمند األعمداد بحسمب وعمدد المدورات 
 التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

في إطمار  نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة 05تسند بصفة آلية  -

معهد تنسيق مع الالتي تنظمها الهيئة الوطنية بال ال الخبرة المهنيّةإلستكم دورات التكوين المستمرّ 

 .(10) عشرةويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  االعلى للمحامين

محمامي فمي إطمار أنشمطة  ( لكّل مشاركة ناجحة فمي دورة تكوينيّمة قمام بهما01تسند نقطة واحدة ) -

 .1(10) عشرةالهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

ة إلثبممات المشمماركة فممي هممذه الممدورات، يقممدّم المحممامي المترشممح نسممخة مطابقممة لألصممل مممن شممهاد -

 المشاركة في الدورة المعنية.

 نقطة( 30 ل العمومي ة وعددها حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياك -ج

 

 

 
 

خ تقمديم تماري االبتدائي فميهيكل عمومي في الطور  جارية، لفائدةعن كّل قضيّة  نصف نقطةيتّم حذف   -

 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضالترّشح للمشاركة في 

تماريخ تقمديم  االسمتئناف فمييتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكمل عممومي فمي طمور  -

                                                
يار عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن هذا المع1

للمحامين مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة  الفرعي دورات تكوينيّة

اييس، القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغمة اإلنجليزيمة. ويمكمن، كمذلك، األخمذ بعمين االعتبمار إضمافة إلمى همذه المقم

 محاماة من عدمه. انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب
 

يهمدف هممذا المعيمار إلممى إعطماء أكثممر فمرص للمترّشممحين المتفمّرغين. لممذلك بقمدر ممما يكمون المحممامي المترشممح 

 متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي:
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 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضالترّشح للمشاركة في 
 لمدى ةماديّمة خاصمذات معنويّمة أو  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكمل عممومي أو -

 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضفي تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  محكمة التعقيب

 :شركة محاماةأو  المحامي تعيين: 61الفصل

المترّشمحين  اختيمارتقريمرا مفّصمال حمول معمايير  بلديرة بنري حسران لمدى  المحدثةوالتقييم الفتح  تعدّ لجنة 

لعمروض اكيفيّة ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعمض فيه على ضوء ذلك توّضح التقييم ونتائج أعمال 

 .حصل ذلكإن 

لعليما بالهيئمة اثمة لمتابعمة والمراقبمة المحدالمختّصة لجنة إلى الل هذا التقريروجوبا  بلدية بني حسان وّجهتو

 جممانفي 24والمممؤّرخ فممي  2014لسممنة  764مممن األمممر عممدد  7طبقمما ألحكممام الفصممل للطلممب العمممومي 
عنمد  ،يهماوإعمادة النظمر ف من األمر السالف المذكر 8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 2014

 .االقتضاء

 .لتنفيذه بلدية بني حسانتوّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى  األعمال،من هذه  االنتهاءوبعد 

ة: 71الفصل   : إمضاء العقد والش روع في المهم 

بوثيقة  ن المبيّنفي العنوا بلدية بني حسانيتّم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تّم اختيارها من قبل 

 ضافة بنودإويمكن التعّهد. ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصاحب لهذا. 

 البلديةيرى الطرفين أهمي تها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط 

ل كاتخاذ  يتولىل ة المحاماةالمحامي أو شرك، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و
 .بذلك ذناإلاإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم 

ركة المشامن  يحرمإال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 

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

 ( أيام عمل.10)على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة 

 

 

 
 

 

 
 

 المالحق
 

د 1ملحق عدد   : وثيقة التعه 

 : بطاقة إرشادات عامة حول المشارك2ملحق عدد 

ة 3ملحق عدد   : تصريح على الشرف بعدم التأثير في م تلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهم 

 صاحب طلب العروضبلدية بني حسان لى الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : تصريح ع4ملحق عدد 

ن م 4صل تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها بالف: 5ملحق عدد 

اس الشروط  كر 

ة و/ او ال صوصي ة المذكورة في : 6ملحق عدد  ة البيانات  والمراجع العام   لعرضاتصريح على الشرف بصح 

ع( أو أعسميـة في إ: قائمة 7ملحق عدد  ضاء المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة تجم 

 الشركة المهني ة للمحاماة 

ع(  التزام: 8ملحق عدد   المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة تجم 

لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية  بلدية بني حسانأو أعضاء الشركة المهني ة للمحاماة بنيابة 
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 واإلداري ة والتعديلية

في حالة    حامين المباشرين   المباشرأو الم لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبي نة ل: 9ملحق عدد 

 سيرةسالل ال مس سنوات األ اةشركة المهني ة للمحامللمحامين المنتمينللأو مجمع( 

باشرين  في أو المحامين الملمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المت صصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 

تي تنظمها اة في إطار دورات التكوين المستمر الللمحاملشركة المهني ة المنتمين ل المحامينأو حالة مجمع( 

 ن.ية للمحاميالهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدول

 : سيـــرة ذاتيـــة11ملحق عدد 

حاكم الجارية والتي ال تزال منشورة لدى الم في القضايا موضوع اإلنابات جدول التعهدات: 12ملحق عدد 

 ةواإلدارية والتعديلي  والتحكيمي ة وسائر الهيئات القضائية 

لمهني ة لشركة ااأو المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 

 .وبلدية بني حساناة، للمحام

 

 

 

 

 

 
 1 ملحق عدد

 تعه دالوثيقة 
 .............................................واللقب .................... )االسم إني الممضي أسفله -

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

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

 .......................(................................الكاملن العنوا ذكر) المعيّن محل مخابرته بـ -

 ........................بصفتي : ................................................................. -

بإنابة المحامي طلب العروض المتعلّق ملف المكّونة لو 1اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و

 :لدى بلدية بني حسان

 .ملف طلب العروض(1)

 .االلتزام مثّل وثيقةتي توثيقة التعهد ال(2) 

 عقد النيابة.(3) 

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

 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

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

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

 .التراتيب القانونيّة في الميدان

 اريخت منثالث سنوات  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها لدى المحاكم التقارير الخاّصة باإلنابات تسليم( 3

 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به المصادقة على العقد و

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4

 عروض.آلخر أجل محدد لقبول ال وما ابتداء من اليوم المواليي 60 دةم اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

صورة ي فقانوني. وحجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنلست أنني شهد أ( 6

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

                                                
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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 البريد:و أ البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى وبموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ  بلدية بني حسانتدفع 

 (لبريديةأو ا البنكية ذكر الهويّة.......................... ) عدد:............................ تحت 
 

 ......................حرر بـ .................. في
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

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

 

 

 2 ملحق عدد

 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

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

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

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

 ................................: ........وفقا لإلجراءات القانونيّة الواب إذا كان للمحامي موقع وابموقع  عنوان

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

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

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

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

 

 ........................................ في ر بـحرّ 

 

 (المشاركوختم  إمضاء)                                                 

 

 

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

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

ة الفي م تلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز   مهم 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسناد أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

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

 المشارك( وختم )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ملحق عدد 
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 لدى بلدية بني حسان تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 صاحب طلب العروض

 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 بلدية بني حسانأو إطارات  أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 

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

 

ن ، فترفاق نساخة ما1998لسانة  1875طبق أحكاام األمار عادد  الهيكل)وفي صورة القيام بإعالم 

 لبلاو  عنادامكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاريخ ذلاك أو اإلدءء بعالماة 

 اإلقتضاء.(

 

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

 المشارك( وختم )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 5عدد  ملحق

 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

اس الشروط 2الحاالت اإلقصائي ة المنصوص عليها بالفصل   من كر 
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 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ي إحدى فعلى شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين ء نوجد  أصّرح

 .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعحاءت 

لثااني الفصال اباالفقرة األخيارة مان  كما أصّرح أنّنا ء نوجد في إحدى الحاءت المنصاوص عليهاا

 .طلب العروض كراس شروطمن 

 

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

 المشارك(  وختم )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 
ة البيانات   تصريح على الشرف بصح 

ة و/ او ال صوصي ة المذكورة في العرض  والمراجع العام 

 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اءسم واللّقب( 
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 ........................................................................................................ .................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

الفرز لمكلّفة بوأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة ا

 من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام. لما يثبتها

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 7عدد  ملحق

 

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

 اة للمحاملشركة المهني ة أعضاء اأو 

 
 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   

 

1 

   

 

2 

   

 

3 
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4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

7 

   

 

8 

   

 

9 

   

 

10 

  

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

 المشارك( وختم )إمضاء

 

 

 
 

 

 

 8عـدد ملحق
 

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

 كة المهني ة للمحاماة بنيابة بلدية بني حسانأو أعضاء الشر

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائي ة والتحكيمية واإلداري ة والتعديلية 
 

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

 افّةكقّر بصحة أكما  بإنجاز المهّمة. ()ألتزمالفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم

 المعلومات الواردة بهذا العرض:

 
 قب اللو سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة

 

المحامي  إمضاء

معرف به
1

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

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

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

 

 المشاركوختم )إمضاء

 

 

 

 

 9عـدد  ملحق

  أو المحامين المباشرين المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبي نة ل

نوات سسالل ال مس  اةشركة المهني ة للمحاملل للمحامين المنتمينأو  في حالة مجمع(     

 سيرةاأل

 إلى تاريخ فتح العروض( 2016جانفي 1 من  

ة  جدول تأليفي للمراجع العام 
 عدد االنابات موضوع اإلنابة المحكمة الطور

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

    

    

    

 

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

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

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

    

    

    

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

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 المحكمة عدد القضيّة الطور

موضوع 

 اإلنابة

 الشخص  أوالهيكل العمومي 

 الخاص

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

      

      

      

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

      

      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 

 

 

 

 

 
 

 10عـدد  ملحق

أو المحامين المباشرين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المت صصة التي تابعها ا

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

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

 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 ع ر المحور السنة

 حامينالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمالمسلمة من قبل و شهادات استكمال ال برة  التكوينية الدورات
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1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  

 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  5 

  

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

 وختم المشارك( )إمضاء

 .يقد م المحامي المترشح نس ة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنية

 

 

 

 
 

 11عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 ......................................................................................................................................................: واللقب اإلسم* 

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

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

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

 ..........................................................................................:وفقا لإلجرءات القانونيّة عنوان موقع الوابإن وجد*

 : ل عليها المترشحالمتحص   الشـهــائد العلميــة
 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  
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ص الخبرة العام ة في المحاماة  : ملخ 
 

 
 النتائج المحق قة أو نتائج

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

 
 الدراسات والبحوث

- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  
 

ص   لمطلوبة(اأو الماد ة  ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ 
 

 
النتائج المحق قة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 بنيابتهاالمحاماة 
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ة االمعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -  ليها:لمترش ح إنشاطه في العالقة بالمهم 

 التكوين في اللغات. 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دولي ة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12عدد  ملحق

 

 ل منشورةفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزا جدول التعهدات
 ةتعديليّ واإلدارية والوالتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 

 

 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي يراها 
المترشح أنّها ضروريّة 
لذكرها لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص
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 المترشحوختم  إمضاء 

 

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

 

 

 

 

 

 13عدد  ملحق
 

المباشر أو مجمع  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا

اة، للمحاملشركة المهني ة اأو المحامين المباشرين 

 1بني حسانبلدية 
 
 

 

  :بين الممضين أسلفه
رفها حسان. مع بلدية بني حسان ممثله في شخص رئيس البلدية والكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة ببني  -1

  ...................................... الجبائي
 من جهة 

 

2- ............................................................................................... 

 ...........................................................................................معرفه الجبائي عدد
 ...................................................................................................المعين محل م ابرته

 من جهـــــة أسرى
 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول

 تتمثّل مهمة: 
 .........................................................................................األستاذ ...... 
 أو 
 ................................موضوع اتفاقية الشراكة(....................... جّمع المحامينم)
 أو
 ...................................................)الشركة المهنيّة للمحاماة( .................... 

دى ل االدفاع عنهو افي حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية بني حسانلهذه اءتفاقية في نيابة  اطبق
جها عند س أو كذلك خارنسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .اإلقتضاء
 

                                                
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.1
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 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

ع التشريوأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالساري المفعول في الميدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 

رك الصادر تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشت
 ةعن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائي

 .والتعقيب اءستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّة

 

ها قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعض (05) قضية كحد أدنى وخمسة (02)يع يتم تجم
و سهولة أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أ ببالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب

 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدةمعالجتها 
 

بالنظر الي  ان المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية اتبين لهإذا ما لبلدية بني حسان يمكن 
رض بين القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملحق في الغ

على  ب العموميلطلالطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا ل
 أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي.

 
  : بلدية بني حسان: اإللتـزامات الموضوعة على كاهل   4الفصل 

توفير كل  الغرض، تتولى خاصة بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا البلديةلتزم ت -أ

م أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّ 

ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

 البلدية.

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

 المعني قبل موعد الجلسة، أو اءجتماع، بأسبوع على األقل.

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

تعاقد معه محاماة المكة الكشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشرء يمكن للبلدية  -ث
متعلّق ال 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  15طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 

اإلدارية بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية و

 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 

 طرق خالص صاحب العقد: :5الفصل

من قبل قابض المالية  عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقديتّم خالص صاحب المهمة 
 محتسب بلدية بني حسان

إيداع  ( يوما من تاريخ30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

  أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة البلديةم الفاتورة بعد صدور الحك
ة حكمة العقاريطور التعقيب وتلك المنشورة لدى الم فيأجر عدول التنفيذ )باستثناء القضايا  البلديةوتحمل على 

 .اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات( والمحكمة
 أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.  لديةالبعلى وتحمل 

رج مراكز أو خا وءية المنستيرمصاريف التنقل المتعّلقة باإلنابات خارج مجال منطقة كما تتحّمل البلدية  

في كلم  30لهذا الغرض  أو أعضاء شركة المحاماةالوءيات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

 بة.ملّف اإلناحدود حاءت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصّيا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين ب

د صرّيا في حدوحبتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  البلديةتكّفل توإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنّقل للخارج، 

 فيها يومي الذهاب والرجوع. أيّام المهّمة دون سواها بما
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ي تّفاق كتابوفي كل الحاءت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إ

 منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن اءتفاقية المتعلقة باألتعاب.

صها على خال بلدية بني حسانتولى تالمحاماة،  إءّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة
ت إثر التثب مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع اءسترجاع وذلك تأساس فاتورا

 من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة: 6الفصل 
 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:

ة و ات القضائيّ عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئ بلدية بني حسانبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -

 التعديلية والتحكيمية.

 لها فيكتابيا بمآبلدية بني حسان حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند اءقتضاء، وإعالم  -

 .أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدةأجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

ملفات أو بدراسة البلدية بني حسان حضور اءجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 فيها.بلدية بني حسان التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

لحضور  يندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو بلدية بني حسانتتولى  ولهذا الغرض،
 هذه اءجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حّيز زمني معقول.

. وفي مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيهابلدية بني حسان تمكين  -

ها من بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمبلدية بني حسان صورة عدم إبداء 

 .ها القانونقبله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضي

من شهادة في خالص معاليم الضمان اءجتماعي وخالص معاليم انخراطه في بلدية بني حسان تمكين  -

 وذلك وجوبا قبل خالص اءتعاب.مسؤوليته المدنيّة مين وما يفيد قيامه بتأمين صندوق التأ

 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 

 دة إنتهاء المبوتنتهي  تاريخ إمضاءها من قبل رئيس بلدية بني حسانتضبط مّدة اءتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من 

اة من قبل ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاموفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير 
ق القضايا وف فيتولى مواصلة هذه اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

ر لحكم الصادمن نّص ا البلديةقواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين 
 يها.ف
 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 

 يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى
 .العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه

يير كتابيا وتغ بذلكبلدية بني حسان  إءّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي إعالم  
د السنوات عن المهّمة بمن لهم نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عد األشخاص المتخلين

 لطرفين يتمّ اكتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين  البلديةعلى أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة 
 ة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.عرضه مسبقا على اللجن

اسه وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم على أس
سخ عقد ّق فح اعلى المترّشح المقترح، فله البلديةأوفي صورة عدم موافقة بلدية بني حسان اختيار المتعاقد مع 

مس الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خ
 بله.( يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من ق15عشرة )

 
 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 

 ، تفسخ هذه اءتفاقية، آليا في الحاءت التالية:،8ل مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفص
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 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

طة رسالة تنبيها بواس البلديةوجه له تهذه الصورة  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

ريخ داء من تاعن عشرة أيام ابت د ء يقلّ مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

و تكليف أإجراء آخر  دون أيّ  العقدفسخ   لبلدية بني حسانيمكن  ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءتبليغ 

 .حسب اإلجراء الذي يراه مالئماه من يتولى إنجاز

اضي أو في التق بلدية بني حسانوإهدار حق بالتزامه  العقد إخالل صاحب بلدية بني حسانلدى إذا ثبت  -

 تجراءامختلف إ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في هقيامثبت 

 .العقد وانجازهإبرام 

بل بيّا من قالمحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتا ويتولى
 .البلدية

 
 :10الفصل 

ك ، في تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذل بلدية بني حسانفي صورة قرار 
ل الثالث عابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصقضيّة ء زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أت

 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40من هذه اءتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 
 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.

 
  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 

تولى تض في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه اءتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغر
  24ي مؤّرخ ف 2014لسنة  764عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) بلدية بني حسان

والهيئات  ياكل العمومية لدى المحاكمالمتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة اله 2014جانفي 

 .القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

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

 
  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 

 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 

 بلدية بني حسانرئيس  ئه من قبلإمضا إء بعدحيحا ص ا العقدكون هذيء 

 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
تضى أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمق عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير

 ذ.فينطريق إعالم بواسطة عدل الت نعرسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطرف اآلخر أو كذلك 
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي         رئيس بلدية بني حسان 

 وأ                                                                                
 جمع المحامينت                                                                           

 أو                         
 شركة المحــامـــاة                 


