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إلفهرس  
 
 
 

موضوع طلب إلعروض   : 1إلفصل

وط إلمشاركة   : 2إلفصل  شر

كيفية إلمشاركة   : 3إلفصل 

توزيــــع طلب إلعروض ؤىل حصص   : 4إلفصل 

سحب ملف طلب إلعروض   : 5إلفصل 

صلوحية إلعروض   : 6إلفصل 

إإليضاحات ومالحق ملف طلب إلعروض   : 7إلفصل 

إلضمانات إلمالية   : 8إلفصل 

ن عن إلمسؤولية إلمدنية وإلمهنية   : 9إلفصل  عقد إلتأمي 

طريقة تقديم إلعروض   : 10إلفصل 

إلوثائق إلمكّونة للعرض : 11إلفصل 

فتح إلظروف   : 12إلفصل 

ي إلصفقة   : 13إلفصل 
ن
ن ف شحات من قبل إلمشاركي  ي تقديم إلتر

ن
ضبط آجال وصيغ إلرجوع ف

منهجية تقييم إلعروض وإسناد إألعدإد   : 14إلفصل 

 إلمحامي   : 15إلفصل 
ن تعيي 

ي إلمهّمة   : 16إلفصل 
ن
وع ف ؤمضاء إلعقد وإلشر
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موضوع طلب إلعروض   : 1إلفصل 
 

ي ؤختيإر عــدد 
 
ين   (لدى إلتعقيب -1– لدى إؤلستئنإف -1 )  محإمي 02يتمثل موضوع طلب إلعروض ف مبإشر

هإ وإلدفإع 
ّ
ي حق

 
من بي   إلمرّسمي   بجدول إلمحإمي   لنيإبة بلدية مسإكن وإلقيإم بجميع إؤلجرإءإت إلقإنونية ف

عنهإ لدى إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية وإلتحكيمية وإؤلدإرية وإلتعديلية وفق مإ تقتضيه إألحكإم 
يعية إلجإري بهإ إلعمل إلمتعلقة بإؤلجرإءإت إؤلدإرية وإلمدنية وإلعسكرية وإلتجإرية وإلجبإئية وإلجزإئية  إلتشر

. وإلتحكيم 
إمإت إلمحمولة عىل إلطرفي   إلمتعإقدين  . ويبي ّ  عقد إلنيإبة بدقة إلحقوق وإؤللت  

 
وط إلمشاركة   : 2إلفصل  شر

 
ي طلب إلعروض 

 
:  يمكن إلمشإركة ف

 ( x )  للمحإمي   إلمرسمي   بجدول إلمحإمي   لدى  :
 

  إلتعقيب 
  إؤلستئنإف 

ي تإريــــخ صدور طلب إلعروض  
 
ف

ي ميدإن معي ّ  
 
إط إلتخصص ف دون ؤشت 

ي بإلنفإذ 
ّ

 أو محىل
ّ
ي بإت  قرإر تأديب 

ة بمقتض  إل تجوز مشإركة إلمحإمي   أو إلذين تعّرضوإ لإليقإف عن إلمبإشر
ي سبقت إلتإريــــخ إألقض لقبول 

إلعإجل مإ لم يتّم ؤلغإؤه من قبل إلمحكمة إلمختصة خالل إلثالث سنوإت إلب 
 .1إلعروض

إتيب إلجإري بهإ  يــــع وإلت  ي ؤحدى إلمنع إلمنصوص عليهإ بإلتشر
 
كمإ إل يمكن مشإركة إلمحإمي   إلموجودين ف

 إلمحإمي ورئيس إلبلدية أو 
ة بي   ي تنشأ بسبب تضإرب إلمصإلح إلمرتبطة بإلعالقة إلمبإشر

إلعمل أو تلك إلب 
 جهة يعمل 

ّ
ي يكون فيهإ إلمحإمي قد قبل أّي دعوى ضد

ي تلك إلب 
بأحد أعضإء هيإكل إلتسيت  أو إلمدإولة أو إلب 

.   من مرسوم إلمحإمإة 32لديهإ أو أّي مإنع آخر عىل معب  إلفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كة إلمهنية للمحإمإة إل يدخل ضمن مشموإلت إلهيكل إلعمومي 1

 إلتثبت من إلوضعية إلقإنونية للمحإمي أو إلشر
ّ
، (لجنة إلفتح وإلفرز إلمحدثة للغرض) ؤن

وإنمإ يندرج ضمن صالحيإت إللجنة إلمختصة لمرإقبة ومتإبعة نيإبة إلمحإمي   بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي بإلتنسيق مع إلهيئة إلوطنية أو رئيس إلفرع 
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ي 2014 لسنة 764 من إألمر عدد 16إلجهوي إلمختص عند إؤلقتضإء طبقإ ألحكإم إلفصل 
 
ي 28 إلمؤرخ ف

وط وإجرإءإت 2014 جإنف   إلمتعلق بضبط شر
. تكليف إلمحإمي   بنإيبة إلهيإكل إلعمومية لدى إلمحإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإؤلدإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكيمية 

ين أو إلمتقإعدين عىل إلرغم من  وإل تقبل إلعروض إلوإردة من إلقضإة إلمتقإعدين وإألسإتذة إلجإمعيي   إلمبإشر
. ترسيمهم بجدول إلمحإمإة 

كيفية إلمشاركة   : 3إلفصل 

ي طلب إلعروض 
 
:  يمكن للمحإمي إلمبإشر إلمشإركة ف

 (x )    منفردإ

توزيــــع طلب إلعروض ؤىل حصص   : 4إلفصل 

:  يتكّون طلب إلعروض من 

:  قسط وحيد مّوجه ؤىل جميع 

  إلمحإمي   إلمرسمي   لدى : 

ة ترسيمهم خمس سنوإت  -
ّ
 إؤلستئنإف إلذين تجإوزت مد

ي تإريــــخ صدور طلب إلعروض  -
 
 إلتعقيـــب ف

. ويشمل هذإ إلقسط إلقضإيإ بمختلف أنوإعهإ 

سحب ملف طلب إلعروض   : 5إلفصل 

وط مجإنإ من موقع إلوإب إلخإص بإلصفقإت إلعمومية  شح تحميل كرإس إلشر          يتوىل إلمت 
(www.marchespublics.gov.tn )    وموقع إلهيئة إلوطنية للمحإمي(https://avocat.org.tn )  أو

بعد أن يتوىل تعمت  إؤلستمإرة ( www.commune-msaken.gov.tn )بموقع وإب بلدية مسإكن 
ونية إلموجودة للغرض عىل إلموقع إلمذكور  . إؤللكت 

ة من بلدية مسإكن  وط بدون مقإبل مبإشر مصلحة  )وبإؤلضإفة ؤىل ذلك فؤنه يمكن سحب كرإس إلشر
إعإت وإلشؤون إلعقإرية ومقرهإ شإرع إلجمهورية مسإكن  . إلت  

 
صلوحية إلعروض  : 6إلفصل

ي   يومإ 
ّ
ة ست

ّ
ؤبتدإء من إليوم إلموإىلي   (60 )    يصبح إلمشإركي   ملزمي   بعروضهم بمجّرد تقديمهإ لمد

د لقبول إلعروض 
ّ
. للتإريــــخ إألقض إلمحد

إلتوضيحات ومالحق ملف طلب إلعروض   : 7إلفصل 

ي أجل أقصإه سبعة 
 
أيإم من تإريــــخ نشر إؤلعالن عن  (7)      يمكن لكل مشإرك أن يطلب كتإبيإ ؤيضإحإت ف

. طلب إلعروض 
      ويتّم ؤعدإد ملحق لملف طلب إلعروض  يتضّمن إؤلجإبإت وإلتوضيحإت إلمتصلة بإلمالحظإت 

ة  ي أجل إل يتجإوز عشر
 
وط ف ي كرإس إلشر شحون ويوّجه ؤىل جميع سإحب 

ي يطلبهإ إلمت 
وإؤلستفسإرت إلب 

ي  (10)
 
ي للمحإمي إلمبي ّ  ف

ون  يد إؤللكت  د لقبول إلعروض وذلك عت  إلت 
ّ
أيإم قبل إلتإريــــخ إألقض إلمحد

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
https://avocat.org.tn/
http://www.commune-msaken.gov.tn/
http://www.commune-msaken.gov.tn/
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وط إلمشإر ؤليهإ بإلفقرة إلثإنية من إلفصل  ونية لسحب كرإس إلشر   من إألمر عدد 4إؤلستمإرة إؤللكت 
ي 2014  لسنة 764

 
ي 28  إلمؤرخ ف

وط وإجرإءإت تكليف إلمحإمي   بنيإبة 2014 جإنف   إلمتعلق بضبط شر
. إلهيإكل إلعمومية لدى إلمحإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإؤلدإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكيمية 

يد إلشيــــع لكإفة         كمإ يجوز عند إؤلقتضإء تعميم ملف طلب إلعروض إلمشإر ؤليه عن طريق إلت 
شحي   

. إلمت 

وط قصد مزيد  شحي   إلذين سحبوإ كرإس إلشر
       هذإ ويمكن للبلدية توجيه معطيإت تكميلية ؤىل إلمت 

ة  ي أجل أدنإه عشر
 
. أيإم قبل ؤنتهإء أجل تقديم إلعروض  (10)توضيح ملف طلب إلعروض ف

إلضمانات إلمالية   : 8إلفصل 

إتيب إلمتعلقة بتنظيم إلصفقإت  ي تقتضيهإ إلت 
      يعف  إلمشإركون من تقديم إلضمإنإت إلمإلية إلب 

. إلعمومية 

ن عن إلمسؤولية إلمدنية وإلمهنية   : 9إلفصل عقد إلتأمي 

ي عقد إلتأمي   عن إلمسؤولية إلمدنية وإلمهنية 
 
ي طلب إلعروض تقديم شهإدة ف

 
     يتعي ّ  عىل كل مشإرك ف

ي تإريــــخ آخر أجل لتقديم إلعروض 
 
. سإرية إلمفعول ف

     يجب عىل إلمحإمي صإحب إلصفقة تجديد شهإدة إلتأمي   سنويإ ؤىل حي   إؤلعالم بإلحكم إلمتعلق 
. بآخر قضية متعهد بهإ 

    ويشي عقد إلتأمي   ؤىل حي   ؤنقضإء أسبوع بدإية من يوم إؤلعالم بإلحكم آلخر قضّية تعهد بهإ 
. إلمحإمي 

   ويصبح عقد إلتأمي   إلغيإ بإنقضإء أسبوع بدإية من يوم إؤلعالم بإلحكم إلمتعلق بآخر قضية يتعهد بهإ 
كة إلتأمي   إلمعنية من قبل إلبلدية قبل ؤنقضإء إألجل إلمذكور أعاله وذلك  إلمحإمي وإذإ تّم ؤعالم شر

لة ومضمونة إلوصول مع إؤلعالم بإلبلوغ أو بأّية وسيلة أخرى تعطي تإريخإ ثإبتإ لهذإ 
ّ
بمقتض  رسإلة معل

ي هذه إلحإلة 
 
إض عىل ؤنقضإء عقد إلتأمي   وف إمإته إلتعإقدية، يتّم إؤلعت   إلمحإمي لم يف بإلت  

ّ
إؤلعالم ، بأن

مهإ بلدية مسإكن 
ّ
ي إلغرض تسل

 
 بشهإدة ف

ّ
. إل يصبح عقد إلتأمي   إلغيإ ؤال

 
طريقة تقديم إلعروض   : 10إلفصل 

.        يتم تقديم إلعروض عىل مرحلة وإحدة 

ي وإلوثإئق إؤلدإرية وجميع مؤّيدإتهإ إلمبّينة بإلفصل 
ي ظرفي    (11)      يضّمن إلعرض إلفب 

 
من هذإ إلكرإس ف

ي يختم ويكتب عليه عبإرة  ي ظرف ثإلث خإرج 
 
ال يفتح طلب عروض " : منفصلي   ومختومي   يدرجإن ف

" . ــــــة متعلق بتكليف محام إلنابة بلدية مساكن .........ــــدد لسنــــ....عــــــ

يد مضمون        توجه إلظروف إلمحتوية عىل إلعروض إلفنية وإلوثإئق إؤلدإرية وجميع إلمؤّيدإت عن طريق إلت 
ة ؤىل مكتب إلضبط إلتإبع لبلدية مسإكن مقإبل وصل  م مبإشر

ّ
يد إلشيــــع أو تسل إلوصول أو عن طريق إلت 

. ؤيدإع

ي إلسجل 
 
ي مرحلة ثإنية تسّجل ف

 
ي مكتب إلضبط إلمعي ّ  للغرض ثم وف

 
مهإ ف

ّ
      تسّجل إلظروف عند تسل

. إلخإص بإلصفقإت إلعمومية حسب ترتيب وصولهإ ويجب أن تبف  مختومة ؤىل موعد فتحهإ 
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:   يقضي آلّيـــإ 

  كّل عرض ورد بعد إآلجإل ويعتمد لتحديد تإريــــخ إلوصول ختم مكتب إلضبط إلمركزي 

  كل عرض لم يكن مغلقإ ومختومإ 
:  كمإ يقضي 

  وط ولم يتّم رفعهإ خالل إت أو تحفظإت أدخلهإ إلمشإرك عىل بنود كرإس إلشر كّل عرض تضّمن تغيت 
ي إلممنوح له من قبل إلبلدية 

 
 .إألجل إؤلضإف

  كّل عرض تضّمن ترصيحإت أو معلومإت خإطئة أو وثإئق مزّورة 

. وإل يمكن للمشإركي   إلذين تّم ؤقصإء عروضهم ألّي سبب من إألسبإب إلمطإلبة بتعويض 

وط  ي ذلك وثيقة إلتعهد طبقإ للنمإذج إلملحقة بكرإس إلشر
 
يجب أن تحّرر إلعروض بكإملهإ بإلحت  بمإ ف

وط إلمطلوبة  . ويقض كل عرض إل تتوفر فيه إلشر

إلوثائق إلمكّونة للعرض  : 11إلفصل 

:  يجب أن يحتوي إلظرف إلمتضمن للعرض ووثإئق إلتعهد وإلمؤّيدإت إلمصإحبة لهإ عىل مإ يىلي 
 

وإجبات إلمشارك إلعمليات إلمطلوبة بيــان إلوثيقة 

إلوثائق إإلدإرية  

وط   ختم وإمضإء إلمشإرك عىل كل - كرإس إلشر
ي آخر إلوثيقة 

 
صفحة وإمضإؤه ف
مع بيإن إلتإريــــخ  

طبقإ لألنموذج إلمدرج وثيقة إلتعهد  
(  1)بإلملحق عدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

طبقإ لألنموذج إلمدرج بطإقة ؤرشإدإت عإمة حول إلمشإرك  
(  2)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

نسخة مطإبقة لألصل من بطإقة تعريف جبإئية  
. بطإقة إلتعريف إلجبإئية 

 -

شهإدة ؤنخرإط بصندوق إلحيطة 
وإلتقإعد للمحإمي    

إلشهإدة أو نسخة  أصل
مطإبقة لألصل منهإ  

ممضإة من قبل إلشخص إلمفّوض 
له وختمهإ مع بيإن إلتإريــــخ  

سيم بجدول  ي إلت 
 
شهإدة مهنية ف

إلمحإمي    
إلشهإدة أو نسخة  أصل

مطإبقة لألصل منهإ 
ؤمضإء إلعميد أو إلكإتب إلعإم 

للهيئة أو رئيس إلفرع إلجهوي دون 
سوإهم وختمه مع بيإن إلتإريــــخ  
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ي 
شهإدة إؤلنخرإط بإلصندوق إلوطب 

بإلنسبة للمعإوني    )للضمإن إؤلجتمإعي 
ف  وإألعوإن أو تقديم ترصيــــح عىل إلشر

بعدم إؤلستعإنة بمعإوني   أو أعوإن  

نسخة مطإبقة لألصل من 
إلشهإدة  

ؤمضإء إلرئيس إلمدير إلعإم 
ي للضمإن 

للصندوق إلوطب 
إؤلجتمإعي أو من إلشخص إلمفّوض 

له وختمه مع بيإن إلتإريــــخ  

عقد تأمي   عن إلمسؤولية إلمدنية 
وإلمهنية  

نسخة مطإبقة لألصل من 
إلعقد  

كة  ؤمضإء إلرئيس إلمدير إلعإم لشر
إلتأمي   أو من إلشخص إلمفّوض له 

وختمه مع بيإن إلتإريــــخ  

م بموجبه  ف يلت   ترصيــــح عىل إلشر
ة أو بوإسطة  إلمشإرك بعدم إلقيإم مبإشر

إلغت  بتقديم وعود أو عطإيإ أو هدإيإ 
ي مختلف ؤجرإءإت إلتعيي   

 
قصد إلتأثت  ف

. ومرإحل ؤنجإز إلمهّمة 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  3)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

ف يقدمه إلمشإرك بأنه  ترصيــــح عىل إلشر
لم يكن عونإ عموميإ لدى بلدية مسإكن 

ة 
ّ
أو مضت عن ؤنقطإعه عن إلعمل بهإ مد

. خمس سنوإت عىل إألقل 

خيص  ي خالف ذلك يجب تقديم إلت 
 
وف

أو نسخة مطإبقة لألصل منه أو نسخة 
 (حسب إلحإلة )من مكتوب إؤلعالم 

إتيب إلجإري بهإ إلعمل وخإصة  طبقإ للت 
  من إألمر عدد 5منهإ أحكإم إلفصل 

ي 1998 لسنة 1875
 
 28 إلمؤرخ ف

وط 1998سبتمت    إلمتعلق بضبط إلشر
وإؤلجرإءإت إلمتعلقة بإسنإد إلموظفي   

إلعموميي   ترخيصإ لممإرسة نشإط 
ة بمهإمهم . خإص بمقإبل له عالقة مبإشر

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  4)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

ي 
 
ف بعد إلوجود ف ترصيــــح عىل إلشر

ؤحدى إلحإإلت إؤلقصإئية إلمنصوص 
وط  2عليهإ بإلفصل   من كرإس إلشر

 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  5)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

ي فرز إلعروض  
ن
ي يتّم ؤعتمادها ف

إلجوإنب إلفنية وإلوثائق إلتر

ف بصحة إلبيإنإت  ترصيــــح عىل إلشر
وإلمرجع إلعإمة أو إلخصوصية إلمضمنة 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  6)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف

. إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ بإلعرض
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ي إلمحإمي 
 
طبقإ لألنموذج إلمدرج   (منفرد)قإئمة ؤسمية ف

(  7)بإلملحق عــدد
ي آخر 

 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

إم لكل محإم مشإرك منفرد بنيإبة  ؤلت  
بلدية مسإكن وإلقيإم بجميع إؤلجرإءإت 
ي حقهإ وإلدفإع عنهإ لدى 

 
إلقإنونية ف

إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية 
وإلتحكيمية وإؤلدإرية وإلتعديلية  

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  8)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
. إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ 

إلتعريف بإمضإء كل محإم مشإرك 
عىل أن يكون تإريــــخ إلتعريف 

بإؤلمضإء وجوبإ بعد صدور ؤعالن 
طلب إلعروض  

قإئمة إلمرإجع إلمبّينة للتجربة إلعإمة 
للمحإمي إلمبإشر خالل إلخمس سنوإت 

ة   إألخت 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  9)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

ي إلدورإت إلتكوينية إلمتخصصة 
 
قإئمة ف

ي ؤطإر 
 
ي تإبعهإ إلمحإمي إلمبإشر ف

إلب 
دورإت إلتكوين إلمستمر ؤلستكمإل 
ي تنظمهإ إلهيئة إلوطنية 

ة إلب  إلخت 
للمحإمي   بإلتنسيق مع إلمعهد إألعىل 
ي ؤطإر أنشطة إلهيإكل 

 
للمحإمي   أو ف

إلدولية للمحإمي    

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  10)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف

إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ ، يقدم 
شح نسخة مطإبقة  إلمحإمي إلمت 
ي 
 
ي شهإدة إلمشإركة ف

 
لألصل ف

. إلدورة إلمعنية 

ة إلذإتية للمحإمي إلمبإشر   طبقإ لألنموذج إلمدرج إلست 
(  11)بإلملحق عــدد

 

ة إلذإتية مع  ؤمضإء صإحب إلست 
. بيإن إلتإريــــخ 

ي إلقضإيإ موضوع 
 
جدول إلتعهدإت ف

ي إل تزإل منشورة 
إؤلنإبإت إلجإرية وإلب 

لدى إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية 
. وإلتحكيمية وإؤلدإرية وإلتعديلية 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  12)بإلملحق عــدد

ي آخر 
 
ؤمضإء إلمشإرك وختمه ف
إلوثيقة مع بيإن إلتإريــــخ  

 إلمحإمي 
م بي   وع عقد إلنيإبة إلمت  مشر

إلمبإشر من جهة وبلدية مسإكن من جهة 
. ثإنية 

طبقإ لألنموذج إلمدرج 
(  13)بإلملحق عــدد

ؤمضإء صإحب إلعرض محإم منفرد 
ي آخر إلوثيقة مع بيإن 

 
وختمه ف
. إلتإريــــخ 

 

ي 1يمثل عدم تقديم إلملحق رقم : مالحظة 
 وبقية إلمالحق إلمنصوص عليهإ صلب إلجوإنب إلفنية وإلب 
إم مبدأ إلمسإوإة بي   

ط ؤحت  تندرج ضمن تقييم إلعرض سببإ موجبإ ؤلقصإء إلعرض ويجوز للبلدية بشر
ي أجل إل يتجإوز 

 
 أيإم من تإريــــخ جلسة فتح إلعروض 07إلمشإركي   أو تطلب كتإبيإ عند إؤلقتضإء ف

ي 
 
 يؤدي ذلك ؤىل تغيت  ف

ّ
يطة أال ؤستكمإل بيإنإت ومستندإت وتوضيحإت تتعلق بإلعروض إلفنية شر

. محتوإهإ
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 فتح إلظروف : 12إلفصل 

. تحدث لدى بلدية مسإكن لجنة خإصة بفتح وتقييم إلعروض يتّم تعيينهإ بمقرر من رئيس إلبلدية 

تجتمع إللجنة إلمذكورة لفتح إلظروف إلخإرجية وإلظروف إلمحتوية عىل إلوثإئق إؤلدإرية وإلعروض 
. إلفنية

:  تكون جلسة فتح إلعروض 

 (x  )    دين بنّص ؤعالن إلدعوة ؤىل إلمنإفسة
ّ
ي إلتإريــــخ وإلمكإن إلمحد

 
علنّية وتعقد جلسة فتح إلعروض ف

ي ست  أعمإل إللجنة ألّي سبب من إألسبإب كمإ إل يجوز لهم 
 
ين  إلمشإركي   بإلتدخل ف وإل يسمح للحإض 

. طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو ؤدخإل أّي ؤضإفإت عليهإ 

  دة لقبول إلعروض
ّ
ي إآلجإل إلقإنونية إلمحد

 
 إلعروض إلوإردة ف

ّ
 إل تفتح ؤال

  أعتت  هذإ إلعرض إلغيإ 
ّ
إت وإال  .إل يمكن ألّي عإرض أن يدخل عىل عرضه أّية تغيت 

ي  - ي لتإريــــخ إلورود وذلك بفتح إلظرف إلخإرج  تيب 
ي عملية إلفتح طبقإ للتسلسل إلت 

 
وع ف يتّم إلشر

 للعرض وإلتثبت من وجود كل إلوثإئق إؤلدإرية إلمطلوبة 

ي وإؤلقتصإر عىل إلترصيــــح بوجود إلوثإئق إلمطلوبة دون  -
فتح إلظرف إلمحتوي عىل إلعرض إلفب 

 .تعدإدهإ 

ي للمشإرك عند إؤلقتضإء للجنة إلخإصة بفتح 
ي تقييم إلعرض إلفب 

 
ي تدخل ف

وبإستثنإء إلوثإئق إلب 
ي 
 
موإ  كل إلوثإئق إلمطلوبة ؤىل ؤتمإم ملفإتهم ف

ّ
إلظروف وفرزهإ أن تدعو كتإبيإ إلمشإركي   إلذين لم يقد

يد إلشيــــع بإيدإعهإ 07أجل إل يتجإوز   أّيإم عمل من تإريــــخ جلسة فتح إلظروف وذلك عن طريق إلت 
ة بمكتب إلضبط إلمركزي لبلدية مسإكن حب  إل تقض عروضهم  . مبإشر

ي بإلعنوإن إلتإىلي 
ون  يد إؤللكت  : يمكن ؤرسإل هذه إلوثإئق عن طريق إلت 

 info@commune-msaken.gov.tn عىل أن تودع إألصول إلحقإ بمكتب إلضبط أو ؤرسإلهإ عن 
يد إلشيــــع  . طريق إلت 

ي 
ون  ي هذه إلحإلة تإريــــخ إؤلرسإل إؤللكت 

 
. ويعتمد ف

ي إلصفقة   : 13إلفصل 
ن
ن ف شحات من قبل إلمشاركي  ي تقديم إلتر

ن
ضبط آجال وصيغ إلرجوع ف

ي مقإبل وصل تسليم يقدم  ي طلب عروض أن يسحبه بطلب كتإن 
 
م ترشحه ف

ّ
يمكن للمحإمي إلذي قد

ي أجل أقصإه خمسة عشر يومإ 
 
يد مع إؤلعالم بإلبلوغ ف ة ؤىل بلدية مسإكن أو عن طريق إلت  ( 15)مبإشر

ير هذإ  من تإريــــخ آخر أجل لقبول إلعروض إلمعلن عليه من قبل إلبلدية وذلك دون إلحإجة ؤىل تت 
. إؤلنسحإب 

ي أعمإل إلتقييم ويبقون ملزمي   بهإ 
 
. وبإنقضإء هذإ إألجل تؤخذ بعي   إؤلعتبإر عروضهم ف

شح  مه إلمت 
ّ
ل يقد

ّ
 بمطلب معل

ّ
غت  أنه إل يمكن سحب ذلك إلعرض بعد ؤنقضإء إألجل إلمذكور ؤال

.  بهدف إلموإفقة عليه 2014 لسنة 764من إألمر  (7)للجنة إلمختصة عىل معب  إلفصل إلسإبع 

mailto:info@commune-msaken.gov.tn
mailto:info@commune-msaken.gov.tn
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ي 
 
ي صورة ترإجع إلمحإمي دون ؤجإزة من إللجنة وبعد ؤتمإم عملية إلفتح يحرم من إلمشإركة ف

 
وف

ة سنتي   
ّ
ي تنظمهإ كل إلهيإكل إلعمومية لمد

تحتسب، حسب إلحإلة ،من تإريــــخ  (02)إلصفقإت إلب 
 من 

ّ
ي إلفقرة إألوىل من هذإ إلفصل أو من تإريــــخ عدم إلرد

 
د لذلك ف

ّ
ي بعد إألجل إلمحد ترإجعه إلكتإن 

ة  ة تجإوزت عشر
ّ
 لمد

ّ
ي دون رد

ي إلذي بف 
. أّيإم عمل  (10)طرفه عىل ؤعالمه بقبوله إلنهإن 

تقييم إلعروض   : 14إلفصل 

 من هذإ إلكرإس ، تتوىل هذه 12بعد فتح إلعروض من قبل إللجنة إلخإصة إلمشإر ؤليهإ بإلفصل 
 من هذإ 14إللجنة كذلك تقييم إلعروض إلمقبولة وترتيبهإ وفقإ ؤلحدى إلمنهجيإت إلمدرجة بإلفصل 

. إلكرإس 

منهجية تقييم إلعروض وإسنادإ إألعدإد   : 15إلفصل 

منهجية تقييم إلعروض   : 1.15

:  يتّم تقييم إلعروض وترتيبهإ ؤلختيإر إلمحإمي بإؤلعتمإد حرصيإ عىل إلمقإييس إلتإلية 

إلعدد إألقىص إلمسند  معايت  إلفرز  إلعدد  

إلمرإجع إلعإمة للمحإمي   1
 

50 

إلمؤهالت إلعلمية للمحإمي   2
 

20 

حجم إلمهإم إلموكولة للمحإمي من قبل إلهيإكل  43
تجربة إلمحإمي  + إلعمومية وعددهإ 

30 

إلمجموع إلعام  
 

100 

 
: وتقض وجوبإ 

ي  -
ي لم تتضمن ؤحدى إلوثإئق إلمعتمدة للتقييم إلفب 

 إلعروض إلب 

ة إؤلمهإل  - ي إلصفقة بعد ؤنقضإء فت 
 
ي تنقصهإ إلوثإئق إؤلدإرية إلمطلوبة للمشإركة ف

إلعروض إلب 
ي إلفصل 

 
دة ف

ّ
 . من هذإ إلكرإس 12وإلمحد

 كل عرض تضّمن ترصيحإت أو معلومإت خإطئة أو وثإئق ثبت أنهإ مزّورة  -

ي نفس إلصفقة  -
 
ي يتوىل أحد إلمشإركي   فيهإ تقديم أكتر من عرض وإحد ف

 إلعروض إلب 
 ؤستبعإدهم ورفض ترشحإتهم إل 

ّ
ي شأنهم عقوبإت تأديبية، فؤن

 
وبخصوص إلمحإمي   إلذين صدرت ف

 من قبل لجنة إلمرإقبة وإلمتإبعة إلمحدثة بمقتض  إألمر عدد 
ّ
ي 2014 لسنة 764يتم ؤال

 
 28  مؤرخ ف

ي 
وط وإجرإءإت تكليف إلمحإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لدى إلمحإكم 2014جإنف    يتعلق بضبط شر

ي وضعيإتهم 
 
وإلهيئإت إلقضإئية وإؤلدإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكيمية ، بعد إلتثبت بدقة ف

ي إلهيئة إلوطنية للمحإمي   أو كذلك مع رئيس إلفرع إلجهوي 
 
إلمهنية بإلتنسيق مع من له إلنظر ف

ي 2014  لسنة 764 من إألمر عـدد 15إلمختص عند إؤلقتضإء، تطبيقإ لمقتضيإت إلفصل 
 28 مؤرخف 

ي 
 . 2014جإنف 
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ؤسناد إألعدإد   : 2.15

ة - أ   ( نقطة 50 )إلمرإجع إلعامة للمحامي خالل إلخمس سنوإت إألخت 
 كيفية ؤسناد إألعدإد  1.أ
 

ة أي من  ي أسدإهإ إلمحإمي خالل إلخمس سنوإت إألخت 
تسند أعدإد إلمرإجع بحسب عدد إؤلنإبإت إلب 

ي 
ة إلممتددة بي   غرة جإنف 

.   إىل تإريــــخ تقديم إلعروض 2016إلفت 
ي إسدإهإ إلمحإمي 

وبإإلضإفة إىل عدد إلسنوإت إلمشإر إليهإ تحتسب إلتجربة بعدد إؤلنإبإت إلب 
ي يجب إن إل تقل عن خمس سنوإت 

ة وإلب  ي إنجزهإ إلمحإمي إلمرسخ خالل تلك إلفت 
.  للملفإت إلب 

.  وذلك برصف إلنظر عن إلطور إلذي إنجزت فيه تلك إلملفإت 
 

يتم إعتمإد نسخ من عينة من نصوص , وبــهدف إحتسإب إلعدد إلمسند بعنوإن إلمرإجع إلمرصح بهإ
شح بغإية حجب إسمإء إإلطرإف وتقديمهإ بشكل يحول دون  إإلحكإم بعد معإلجتهإ من قبل إلمت 

. إمكإنيإت إلتعرف عىل إإلشخإص إلمذكورين بهذه إإلحكإم وإلمرإجع
 

عدد إإلنإبإت 
لدى إلمحإكم 

 50 و 10مإ بي   
إنإبة خالل 

إلخمسة سنوإت 
إلسإبقة لتإريــــخ 
طلب إلعروض 

 60 و 51مإ بي   
إنإبة خالل 

إلخمسة سنوإت 
إلسإبقة لتإريــــخ 
طلب إلعروض 

 70 و 61مإ بي   
إنإبة خالل 

إلخمسة سنوإت 
إلسإبقة لتإريــــخ 
طلب إلعروض 

 80 و 71مإ بي   
إنإبة خالل 

إلخمسة سنوإت 
إلسإبقة لتإريــــخ 
طلب إلعروض 

 إنإبة خالل 81إكتر من 
إلخمسة سنوإت 

إلسإبقة لتإريــــخ طلب 
إلعروض 

إلعدد 
إلمسند 
بعنوإن 
إلمرإجع 
إلعإمة 
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 :صيغ  تقديم إلعينات من إلمؤيدإت . أ

ف بصحة إلبيإنإت إلمتعلقة بإلتجربة إلخصوصية وإلعإمة  شح للترصيــــح عىل إلشر     تبعإ إلمضإء إلمت 
ي إىل تأييد عرضه بإلمؤيدإت إلمرصح بهإ(6إلملحق عدد )

شح إلمعب  ي مرحلة إوىل، إلمت 
 
. ،إل يدع، ف

ي طلب إلعروض
 
شح إلمشإرك ف وبصفة .    تعتمد عينة إإلنإبإت إو رسإئل إلتكليف حسبمإ يرإه إلمت 

.  عإمة يتوىل إلمحإمي تقديم كل وثيقة تثبت إنجإز إلعمل موضوع إإلنإبة
ي تم رفضهإ شكال

.   وإل يدخل ضمن إحتسإب إلتجربة إلقضإيإ إلب 
  ويكون إلمحإمي مدعو إىل جمعهإ وتخزينهإ حسب إلسنوإت وحسب طبيعتهإ بطريقة تحتفظ حمإية 
ونية ترإع فيهإ  ي وسإئل حفظ إلكت 

 
رية إو كذلك ف ي إقرإص ممغنطة إو لت  

 
ي ف

إلمعطيإت إلشخصية وإلش إلمهب 
ي إلمجإل وذلك لتقديمهإ عند 

 
إت إلمستعملة ف إلضمإنإت إلفنية إلستغاللهإ طبق موإصفإت تتالءم مع إلتجهت  

وط ي كرإس إلشر
 
. إلطلب من قبل بلدية مسإكن طبق إلموإصفإت إلفنية إلمبنية للغرض ف
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شحي   إن عملية إلتقييم وترتيب إلعروض من إلنإحية إلفنية تتم عىل إلنحو 
 ويجب إإلشإرة للمت 

: إلتإىلي 
ف +  ي إلتصإريــــح عىل إلشر

 
تتوىل لجنة إلفتح وإلفرز تقييم وترتيب إلعروض عىل إسإس إلمعطيإت إلمبنية ف

شحي   وبقية إلمالحق إلمنصوص عليهإ بملف طلب إلعروض وطبقإ 
ة إلذإتية إلممضإة من قبل إلمت  وإلست 

وط . للمعإيت  وإلمقإييس إلمعلنة بكرإس إلشر
تقوم إلبلدية بعد إإلنتهإء من هذه إإلعمإل بتوجيه إلملفإت إىل إللجنة إلمختصة للمرإقبة وإلمتإبعة بإلهيئة + 

 لسنة 1039 من إإلمر عدد 10إلعليإ للطلب إلعمومي إلجرإء إلمرإقبة إلالزمة عليهإ طبقإ إلحكإم إلفصل 
وإذإ مإ إقتضت إعمإل إللجنة إلمذكورة طلب إلمؤيدإت إلمضمنة بإلتصإريــــح إو مؤيدإت إضإفية حول . 2014

فإن هذإ إلطلب يوجه إىل إلمحإمي   إلمعنيي   من , مإ تم إلترصيــــح به بخصوص إلمؤهالت إلعلمية و إلمهنية
. قبل إلبلدية

 
: ( نقطة20)إلمؤهالت إلعلمية للمحامي -         ب

 
ة   يهدف هذإ إلمقيإس إىل تحديد إلعدد إإلمثل من إلمتدخلي   للقيإم بإإلنإبة وبإإلستنإد إىل إلخت 
شح من نإحية إخرى ي إلميدإن إلمطلوب من قبل إلبلدية من نإحية وإىل إلمؤهالت إلعلمية للمت 

 
ة ف , إلمتمت  

: وذلك حسب إلتصنيف إلتإىلي 

ون لدى إؤلستئنإف -  .إلمحإمون إلمبإشر
ي تحصل عليهإ إلمحإمي تسند إإلعدإد بحسب وعدد إلدورإت 

ؤضإفة إىل إلشهدإت إلعلمية إلب 
ي تلقإهإ إو شإرك فيهإ عىل إلنحو إلتإىلي 

: إلتكوينية إلب 

ي إطإر 05تسند بصفة آلية  -
 
 نقإط لكل محإم شإرك فعليإ إو تإبع بنجإح دورة تكوينية متخصصة ف
ي تنظمهإ إلهيئة إلوطنية بإلتنسيق مع 

ة إلمهنية إلب  دورإت إلتكوين إلمستمر إلستكمإل إلخت 
ة   (.10)إلمعهد إإلعىل للمحإمي   ويبلغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن عشر

ي إطإر إنشطة  (01)تسند نقطة وإحدة  -
 
ي دورة تكوينية قإم بهإ محإمي ف

 
لكل مشإركة نإجحة ف

ة   (. 10)إلهيإكل إلدولية للمحإمي   ويبلغ سقف إلنقإط بهذإ إلعنوإن عشر
ي هذه إلدورإت

 
شح نسخة مطإبقة لالصل من شهإدة , إلثبإت إلمشإركة ف يقدم إلمحإمي إلمت 

ي إلدورة إلمعنية
 
. إلمشإركة ف

 
 
  ( نقطة30)حجم إلمهام إلموكولة للمحامي من قبل إلهياكل إلعمومية وعددها - ج
 

شحي   إلمتفرغي   
لذلك بقدر مإ يكون إلمحإمي . يهدف هذإ إلمعيإر إىل إعطإء إكتر فرص للمت 

شح متفرغإ للمهمة بقدر مإ يرفع إلعدد إلمسند إليه بهذإ إلعنوإن وإلعكس بإلعكس وذلك  إلمت 
: عىل إلنحو إلتإىلي 

 

ي تإريــــخ  -
 
ي ف

ي إلطور إإلبتدإن 
 
يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جإرية، لفإئدة هيكل عمومي ف

ي طلب إلعروض عىل إإل يتجإوز 
 
شح للمشإركة ف  .  نقإط10تقديم إلت 

يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جإرية لفإئدة هيكل عمومي إو ذإت معنوية إو مإدية خإصة  -
ي طلب إلعروض عىل إإل يتجإوز 

 
شح للمشإركة ف ي تإريــــخ تقديم إلت 

 
لدى محكمة إلتعقيب ف

 .نقإط10
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 إلمحامي : 16إلفصل 

ن : تعيي 
شحي   

      تعد لجنة إلفتح وإلتقييم إلمحدثة لدى إلبلدية تقريرإ مفصال حول معإيت  إختيإر إلمت 
. وأسبإب إقصإء بعض إلعروض إن حصل ذلك

      وتوجه إلبلدية وجوبإ هذإ إلتقرير إىل إللجنة إلمختصة للمتإبعة و إلمرإقبة إلمحدثة بإلهيئة 
ي 2014 لسنة 764 من إإلمر عدد 7إلعليإ للطلب إلعمومي طبقإ إلحكإم إلفصل 

 
 28 وإلمؤرخ ف

ي 
 من إإلمر إلسإلف إلذكر وإعإدة 8 إلجرإء مرإقبتهإ عليهإ طبقإ لمقتضيإت إلفصل 2014جإنف 

. عند إإلقتضإء, إلنظر فيهإ
.    وبعد إإلنتهإء من هذه إإلعمإل، توجه إللجنة إلمذكورة قرإرهإ إىل إلبلدية لتنفيذه

  
ي إلمهمة: 17إلفصل 

ن
وع ف : إمضاء إلعقد وإلشر

ي إلعنوإن إلمبي   بوثيقة إلتعهد 
 
.        يتم إعالم إلمحإمي إلذي تم إختيإره من قبل إلبلدية ف

ويمكن إضافة . ويجب عليه إمضإء إلعقد إلمحرر بإللغة إلعربية طبق إلنموذج إلمصإحب لهذإ
ورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات ووإقع نشاط إلبلدية ن إهميتها وضن . بنود يرى إلطرفي 
       وعىل إثر إلمصإدقة عىل إلعقد وإمضإئه، يتم إعالم إلمحإمي ليتوىل إتخإذ كل إإلجرإءإت 

ورية لضمإن إنطالق إلمهمة بمجرد تسلم إإلذن بذلك . إلرص 
ي 
 
ي صورة نكول إلمحإمي إلذي وقع إختيإره نهإئيإ لالنإبة يحرم من إلمشإركة ف

 
إإل إنه، ف

ي تنظمهإ كل إلهيإكل إلعمومية لمدة سنتي   
تحتسب من تإريــــخ عدم إلرد من  (02)إلصفقإت إلب 

ة  ي دون رد لمدة تجإوزت عشر
ي إلذي بف 

. إيإم عمل (10)طرفه عىل إعالمه بقبوله إلنهإن 
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 13ملحق عدد 

 إلمحامي إلمباشر  
ن م بي  إتفاقية إلنيابة إلمتر

وبلدية مساكن  
 

ن أسفله  ن إلممضي  :  بي 
ي حقهإ : إلسيد/ 1

 
............................................... دمحم علّيــة رئيس بلدية مسإكن إلقإئم ف

 .............................................................................................
من جهة 

إلمحإمي لدى إلتعقيب أو إؤلستئنإف ومرسم : ........................................... وإألستإذ / 2
إلمعي   محل مخإبرته ب .................بتإريــــخ ............ بجدول إلمحإمي   تحت عدد 

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

: إتفق إلطرفان عىل ما يىلي 
 

تعريف إلمهمة   : 1إلفصل 
طبق هذه  (إلتعقيب أو إؤلستئنإف)إلمحإمي لدى ...........................      تتمثل مهمة إألستإذ 

ي حقهإ وإلدفإع عنهإ لدى 
 
ي نيإبة بلدية مسإكن وإلقيإم بجميع إؤلجرإءإت إلقإنونية ف

 
إإلتفإقية ف

ي تونس أو كذلك 
 
إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية وإلتحكيمية وإؤلدإرية وإلتعديلية سوإء ف

.  خإرجهإ عند إؤلقتضإء
إتيب إلمطبقة باالتفاقية : 2إلفصل  يــــع وإلتر : إلتشر

إتيب إلجإري بهإ إلعمل يــــع وإلت  كمإ يخضع صإحب إلعقد .      تخضع هذه إلصفقة للتشر
ي وإلضمإن إؤلجتمإعي 

ي إلميدإن إلجبإن 
 
يــــع إلسإري إلمفعول ف . وأعوإنه ؤىل إلتشر

إألتعاب   : 3إلفصل 
     تضبط أتعإب إلمحإمإة بخصوص إلمهإم إلمشإر ؤليهإ بإلفصل إإلول إعاله طبق أحكإم إلقرإر 
ي تشمل أيضإ معإليم نشر إلقضإيإ 

ك إلصإدر عن وزير إلعدل وإلوزير إلمكلف بإلتجإرة وإلب  إلمشت 
. وإلطوإبع إلجبإئية وإلمصإريف إلمكتبية ومبلغ تأمي   أحكإم إؤلستئنإف وإلتعقيب

 مرتبطة ببعضهإ بإلنظر ؤىل 
ّ
ي تعد

ي نفس إلطور وإلب 
 
 أقض ف

ّ
     ويتّم تجميع خمسة قضإيإ كحد

ة أو نظرإ لطبيعة إلقضإيإ أو تشإبههإ أو تدإولهإ أو سهولة 
ّ
وحدة إلموضوع أو إلسبب أو إلمإد

ي تعتت  أتعإب قضية وإحدة 
. معإلجتهإ وإحدة وإلب 

ق نتإئج ؤجإبية 
ّ
 إلمحإمي قد بذل إلعنإية إلالزمة وحق

ّ
 يمكن للبلدية ؤذإ مإ تبي ّ  لهإ أن

ر من قبلهإ وإمضإء 
ّ
بإلنظر ؤىل إلقضية إلمتعّهد بهإ ودرجة تشّعبهإ أن تسند له منحة تكميلية تقد

ي إلغرض بي   إلطرفي   يتّم عرضه مسّبقإ عىل إللجنة إلمختصة للمتإبعة وإلمرإقبة 
 
ملحق ف
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د 
ّ
إلمحدثة بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي عىل أن تدخل هذه إلمنحة ضمن إلسقف إلمحد

. للمحإمي 
      

إمات إلموضوعة عىل كاهل إلبلدية  :  4إلفصل  ن إإللتر
م إلبلدية بتوفت  إلظروف إلمالئمة ؤلنجإز إلمحإمي لمهمته - أ  

ولهذإ إلغرض، تتوىل .  تلت 
ي يطلبهإ إلمحإمي وتضمن مع رسإلة إلتكليف 

خإصة توفت  كل أصول مؤيدإت إلقضإيإ إلب 
 من إلمحإمي 

كمإ يضمن إلملف وجوبإ بمذكرة توضيحية .  مقإبل وصل تسلم ممض 
 .تلخص معطيإت إلملف وطلبإت إلبلدية

 إلمحإمي من إلمعطيإت إلمطلوبة سوإء من طرف أو من طرف إلمحكمة أو إلهيئة  - ب
تمكي  

ي قبل موعد إلجلسة،أو إإلجتمإع، بأسبوع عىل إألقل
 . أو إلهيكل إلمعب 

ي ؤطإر نيإبة إلبلدية - ت
 
ي قدمهإ ف

 أو توزيــــع تقإرير إلمحإمي وإلمؤيدإت إلب 
 . عدم نشر

إل يمكن للبلدية كشف إلمعطيإت إلمإلية وإلمؤيدإت إلعلمية إلمتعلقة بإلمحإمي طبق  - ث
ي 2014 لسنة 764 من إألمر عدد 15أحكإم إلفقرة إألوىل من إلفصل 

 
ي 28 مؤرخ ف

 جإنف 
وط وإجرإءإت تكليف إلمحإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لدى 2014  إلمتعلق بضبط شر

 .إلمحإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإؤلدإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكيمية
: طرق خالص صاحب إإلتفاقية : 5إلفصل 

   يتم خالص صإحب إلمهمة لكل قضية عىل حدة ويكون إلخالص عن طريق 
تحويل ؤىل إلحسإب إلجإري لصإحب إلعقد  

ويتوىل إلخالص قإبض إلمإلية محتسب إلبلدية إلمكلف بإلدفع  
ي أجل إقصإه ثالثون 

 
يتم ؤصدإر إألمر برصف إلمبإلغ إلرإجعة لصإحب إلصفقة ف

أو إؤلعالم بإلنسخة إلتنفيذية ؤذإ . يومإ من تإريــــخ ؤيدإع إلفإتورة بعد صدور إلحكم (30)
. كإن إلحكم صإدرإ لفإئدة بلدية مسإكن 

ي طور إلتعقيب وتلك 
 
وتحمل عىل إلبلدية أجرة عدول إلتنفيذ بإستثنإء إلقضإيإ ف

ي يتحمل فيهإ إلمحإمي معإليم 
إلمنشور لدى إلمحكمة إلعقإرية وإلمحكمة إؤلدإرية إلب 

. تسليم إلوثإئق وإلمؤيدإت
سيم بإدإرة  إء ومصإريف إلت  كمإ تحمل عىل إلبلدية أجرة عدول إإلشهإد وإلخت 

. إلملكية إلعقإرية 
ورة إلملف إلتنقل للخإرج تتكفل إلبلدية بتحمل مصإريف , وإذإ مإ ؤقتضت ض 

ي حدود أيإم إلمهمة دون سوإهإ بمإ فيهإ يومي إلذهإب وإلرجوع
 
.  إلتنقل وإؤلقإمة حرصيإ ف

ي إلخإرج 
 
ي كل إلحإإلت، يجب إن تكون إلنفقإت إلتقديرية إلمتعلقة بإلنقل وإؤلقإمة ف

 
وف

ي منفرد ومسبق بي   إلطرفي   وذلك برصف إلنظر عن إإلتفإقية  موضوع إتفإق كتإن 
.  إلمتعلقة بإألتعإب

، إلبلدية خالصهإ عىل أسإس  ي صورة تسبقة إلمصإريف من قبل إلمحإمي
 
ؤإل إنه وف

جإع  فإتورإت مثبة لهذه إإلعمإل مسلمة من إلمعنيي   إلقإئمي   بإإلعمإل موضوع إإلست 
. وذلك ؤثر إلتثبت من إلطإبع إلفعىلي ؤلنجإز إلمهمة
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إمات إلموضوعة عىل كاهل إلمحامي   : 6إلفصل  ن إاللتر

م إلمحإمي بمإ يىلي 
: يلت  

بذل إلعنإية إلالزمة للدفإع عن مصإلح إلبلدية عند نيإبته لهإ أمإم إلمحإكم أو إلهيئإت  -
 . إلقضإئية وإلتعديلية وإلتحكيمية

حضور كل إلجلسإت بنفسه أو بوإسطة مسإعديه، عند إإلقتضإء، وإعالم إلبلدية  -
ي أجل أقصإه ثالثة أيإم من تإريــــخ إنعقإدهإ أو إؤلعالن عنهإ من إلجهة 

 
كتإبيإ بمآلهإ ف

 .إلمتعهدة

إعإت إلبلدية أو  - ي إلمسإئل إلمتعلقة بت  
 
حضور إإلجتمإعإت إلمخصصة للنظر ف

ي وقع تكليفه بهإ قصد إبدإء رأيه فيهإ أو ؤحإطة إلبلدية بهإ
 . بدرإسة إلملفإت إلب 

 
ولهذإ إلغرض، 

ي لحضور هذه 
ون  يد إؤللكت  تتوىل إلبلدية دعوته كتإبيإ سوإء عن طريق إلفإكس أو إلت 

ي معقول 
ي حت   زمب 

 
.  إإلجتمإعإت وذلك قبل إنعقإدهإ وف

وع إلعريضة قبل ؤمضإئهإ حب  تبدي , تمكي   إلبلدية مقإبل وصل تسلم - من مشر
ي أجل أقصإه خمسة أيإم عمل من . رأيهإ فيهإ

 
ي صورة عدم ؤبدإئهإ بمالحظإت حولهإ ف

 
وف

تإريــــخ تسلمهإ من قبله، فيعد ذلك موإفقة ضمنية منهإ عىل محتوإهإ وإذن للمحإمي 
ي يقتضيهإ إلقإنون

 .بموإصلة إإلجرإءإت إلب 

ي خالص معإليم إلضمإن إإلجتمإعي وخالص معإليم  -
 
تمكي   إلبلدية من شهإدة ف

ي صندوق إلتأمي   ومإ يفيد قيإمه بتأمي   مسؤوليته إلمدنية وذلك وجوبإ قبل 
 
ؤنخرإطه ف

 .خالص إألتعإب
: مدة إالتفاقية  : 7إلفصل 

ي .............. تضبط مدة إإلتفإقية بثالثة سنوإت تبدأ من 
 
............... وتنتهي ف

 محإمي من قبل إللجنة 
ي هذإ إلتإريــــخ إألخت  ولم يتم تعيي  

 
ي صورة وجود قضإيإ جإرية ف

 
وف

إلمختصة للمتإبعة وإلمرإقبة إلمحدثة بإلهيئة إلعليإ للطلب إلعمومي فيتوىل موإصلة هذه 
إلقضإيإ وفق قوإعد إلعنإية إلمهنية وذلك ؤىل حي   إنتهإء طورهإ إلجإري، دون سوإهإ، 

.  وتمكي   إلبلدية من نص إلحكم إلصإدر فيهإ
 
فسخ إالتفاقية   : 8إلفصل 

ي إلحإإلت إلتإلية , تفسخ هذه إإلتفإقية
 
:  آليإ ف

 .إنتهإء مدة إلتكليف إلمشإر ؤليهإ بإلفصل إلسإبع أعاله -

ة -  .وفإة إلمحإمي أو ؤحإلته عىل عدم إلمبإشر

إمإته  إلتعإقدية - ي هذه إلصورة توجه له إلبلدية . عدم ؤيفإء صإحب إلعقد بإلت  
 
وف

ي أجل محدد إل 
 
إمإته ف تنبيهإ بوإسطة رسإلة مضمونة إلوصول تدعوه فيهإ ؤىل إلقيإم بإلت  
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ة أيإم إبتدإء من تإريــــخ تبليغ إلتنبيه يمكن للبلدية , وبإنقضإء هذإ إإلجل. يقل عن عشر
فسخ إلعقد دون أي ؤجرإء آخر أو تكليف من يتوىل ؤنجإزه حسب إؤلجرإء إلذي ترإه 

 .مالئمإ

ي أو  -
ي إلتقإض 

 
إمه وإهدإر حقهإ ف ؤذإ ثبت لدى إلبلدية ؤخالل صإحب إلعقد بإلت  

ي 
 
ة أو بوإسطة إلغت  بتقديم وعود أو عطإيإ أو هدإيإ قصد إلتأثت  ف ثبت قيإمه مبإشر

 .مختلف ؤجرإءإت ؤبرإم إلعقد وإنجإزه
ة يومإ من طلبهإ  ي إجل إقصإه خمسة عشر

 
ي بحوزته ف

ويتوىل إلمحإمي ؤرجإع إلوثإئق إلب 
.  كتإبيإ من قبل إلبلدية

  :9إلفصل 
رإت قإنونية أو وإقعية ثإبتة  ي صورة قررت إلبلدية تغيت  صإحب إلعقد دون وجود مت 

 
      ف
ي قضية إل زإلت جإرية, لذلك

 
ي هذه إلحإلة، ترصف له وجوبإ أتعإبه كإملة وتحتسب , ف

فف 
 من إلمرسوم 40طبق أحكإم إلفصل إلثإلث من هذه إإلتفإقية وذلك عمال بأحكإم إلفصل 

ي 2011 لسنة 79عدد 
 
.   وإلمتعلق بتنظيم مهنة إلمحإمإة2011 أوت 20 إلمؤرخ ف

إعات إلمتعلقة بهذه إالتفاقية : 10لفصل إ ن   فض إلتن
ي تأويل أحكإم هذه إإلتفإقية

 
ي حإلة نشوب خالف ف

 
تبجل، وجوبإ، إلمسإعي ,       ف

من  (7)ولهذإ إلغرض تتوىل إلبلدية مكإتبة إللجنة إلمحدثة بمقتض  إلفصل . إلصلحية
ي 2014 لسنة 764إإلمر عدد 

 
ي 28 مؤرخ ف

وط وإجرإءإت 2014 جإنف   إلمتعلق بضبط شر
تكليف إلمحإمي   بنيإبة إلهيإكل إلعمومية لدى إلمحإكم وإلهيئإت إلقضإئية وإإلدإرية 

.  وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكيمية
     وبإنقضإء أجل شهر دون فصل إلخالف وديإ، فيمكن للطرف إآلخر موإصلة إؤلجرإءإت 

ي يرإهإ للدفإع عن حقوقه لدى إلمحكمة إلمختصة
.  إلقإنونية إلب 

مصاريف إلتسجيل   : 11إلفصل 
.          تحمل مصإريف إلتسجيل عىل إلمحإمي 

صحة إالتفاقية   : 12إلفصل       
إل تكون هذه إإلتفإقية صحيحة وسإرية إلمفعول ؤإل بعد ؤمضإئهإ من قبل رئيس 

إلبلدية  
محل إلمخابرة   : 13 إلفصل     

ي عنوإنه إلمذكور أعاله
 
غت  أنه يمكن ألحد إلطرفي   تغيت  . عي   كل طرف محل مخإبرته ف

ذلك بمقتض  رسإلة مضمونة إلوصول مع إؤلعالم بإلبلوغ للطرف إآلخر أو كذلك عن طريق 
.  ؤعالم بوإسطة عدل إلتنفيذ

ي 
ن
.....................                                                                                     حرر بمساكن ف

        إلمحامي                                                                                   رئيس إلبلدية  
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إلمالحق 
 

وثيقة إلتعهد   : 1ملحق عدد 
بطإقة ؤرشإدإت عإمة حول إلمشإرك   : 2ملحق عدد 
ي مختلف ؤجرإءإت إلتعيي   و مرإحل ؤنجإز  : 3ملحق عدد 

 
ف بعدم إلتأثت  ف ترصيــــح عىل إلشر

إلمهمة  
ة إلعمل لدى إلبلدية صإحب طلب إلعروض   : 4ملحق عدد  ف بعدم مبإشر ترصيــــح عىل إلشر
ي ؤحدى إلحإإلت إؤلقصإئية إلمنصوص عليهإ  : 5ملحق عدد 

 
ف بعدم إلوجود ف ترصيــــح عىل إلشر

وط  2بإلفصل   من كرإس إلشر
ف بصحة إلبيإنإت وإلمرإجع إلعإمة و : 6ملحق عدد  أو إلخصوصية / ترصيــــح عىل إلشر

ي إلعرض  
 
إلمذكورة ف
ي إلمحإمي  : 7ملحق عدد 

 
  (إلمنفرد  )قإئمة ؤسمية ف

إم إلمحإمي  : 8ملحق عدد 
بنيإبة إلبلدية لدى إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية  (إلمنفرد  )إلت  

وإلتحكيمية زإإلدإرية وإلتعديلية  
قإئمة إلمرإجع إلمبنية للتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر خالل إلخمس سنوإت  : 9ملحق عدد 

ة   إألخت 
ي ؤطإر  : 10ملحق عدد 

 
ي تإبعهإ إلمحإمي إلمبإشر ف

قإئمة إلدورإت إلتكوينية إلمتخصصة إلب 
ي تنظمهإ إلهيئة إلوطنية للمحإمي   بإلتنسيق مع إلمعهد إألعىل 

دورإت إلتكوين إلمستمر إلب 
ي ؤطإر أنشطة إلهيإكل إلدولية للمحإمي   

 
. للمحإمي   أو ف
ة ذإتية   : 11 ملحق عدد  ست 
ي إل تزإل منشورة  : 12 ملحق عدد 

ي إلقضإيإ موضوع إؤلنإبإت إلجإرية و إلب 
 
جدول إلتعهدإت ف

لدى إلمحإكم وسإئر إلهيئإت إلقضإئية وإلتحكيمية وإإلدإرية وإلتعديلية  
 إلمحإمي إلمبإشر وإلبلدية : 13ملحق عدد 

م بي   .  عقد إلنيإبة إلمت 
 

 
 
 
 
 



 

19  

 

  1ملحق عدد 
 

وثيقة إلتعهد 
ي أسفله - 

ي إلممض 
 ............................................................. (إإلسم وإللقب وإلخطة)ؤن 
: .................................................................................. إلمترصف بإسم ولحسإب - 
: ...................................................... إلمنخرط بصندوق إلحيطة وإلتقإعد تحت عدد - 
 .......................................................... (ذكر إلعنوإن بإلكإمل)إلمعي   محل مخإبرته ب- 
ي - 

: ......................................................................................................... بصفب 
ي ذكرهإ وإلمكونة لملف طلب إلعروض إلمتعلق 

          وبعد إإلطالع عىل جميع إلوثإئق إآلن 
 :  (يحدده إلهيكل إلعمومي )بإنإبة إلمحإمي 

 ملف طلب إلعروض  (1)
إم  (2) ي تمثل وثيقة إإللت  

 وثيقة إلتعهد إلب 
 عقد إلنيإبة  (3)

وط إلخدمإت إلمزمع إنجإزهإ   ي طبيعة وشر
وبعد أن قدرت عىل مسؤوليب 

م بمإ يىلي 
:   أتعهد وألت  

 قبول إلمهمة موضوع طلب إلعروض إلمسندة ىلي دون تحفظ  (1
وط إلمبنية بإلوثإئق إلمذكورة أعاله، مقإبل  (2 إنجإز إلخدمإت إلقإنونية إلمطلوبة وفقإ للشر

ي إلميدإن 
 
إتيب إلقإنونية ف  . إألجرة إلمحددة طبق إلت 

 أيإم 07تسليم إلتقإرير إلخإصة بإؤلنإبإت لدى إلمحإكم موضوع إلصفة خالل مدة قدرهإ  (3
وط إؤلدإرية إلخإصة  .من تإريــــخ تقديمه وفقإ لمإ تنص عليه كرإس إلشر

ي تكون جزءإ من إلعقد  (4
وط إؤلدإرية إلخإصة إلب  تطبيق جميع إلبنود إلمدرجة بكرإس إلشر

. 
وط هذإ إلتعهد مدة  (5 ي تنفيذ إؤلتفإقية 03إإلبقإء عىل شر

 
وع ف   سنوإت من تإريــــخ إلشر

ي  (6
ي حإلة تضإرب مصإلح أو أي حجر قإنون 

 
ي لست ف

ي صورة ثبوت خالف . أشهد أنب 
 
وف

تبة عن ذلك ي إلقإنونية إلمت 
 .ذلك، فؤنه يتم فسخ إلعقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليب 

تدفع إلبلدية إلمبإلغ إلمستوجبة بموجب عقد إلصفقة وتحويلهإ ؤىل إلحسإب إلمفتوح 
يد  ذكر إلهوية إلبنكية أو  ): ...................تحت عدد : ................. بإلبنك أو إلت 

يدية    (إلت 
ي .................                       حرر ب 

 
.................. ف
  (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                     

 
 
 
ي طلب إلعروض " يكتب إلمشإرك بخط إليد عبإرة )

 
 ("صإلح للمشإركة ف

 يمكن ؤضإفة وثإئق أخرى عند إؤلقتضإء  1
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  2ملحق عدد 

بطإقة ؤرشإدإت عإمة حول إلمشإرك 
 

 

كة إلمحإمإة  -  : .......................................................................إإلسم وإللقب أو ؤسم شر

ي إلمحإمإة  -
 
سيم ف  : ....................................................................................تإريــــخ إلت 

 : .....................................................................................................عنوإن إلمقر  -

: عنوإن موقع إلوإب ؤذإ كإن للمحإمي موقع وإب وفقإ لإلجرإءإت إلقإنونية  -
....................................................................................................................... 

 : .............................................................................................................إلهإتف  -

ي للمحإمي  -
ون   : ....................................................................................إلعنوإن إإللكت 

ي  -
 : ............................................................................................رقم إلمعرف إلجبإن 

 
 
 
 

ي ....................... حرر ب 
 
......................... ف

                                            
 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                         
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 3ملحق عدد 
 
 

ف بعدم إلتأثت   ترصيــــح عىل إلشر
ن ومرإحل ؤنجاز إلمهمة  ي مختلف ؤجرإءإت إلتعيي 

ن
ف

 

ي أسفله  -
ي إلممض 

  : .........................................................................(إؤلسم وإللقب )ؤن 

 .......................................بتإريــــخ : ........................ إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تحت عدد  -

  ....................................................................(إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   محل مخإبرته ب  -

 "إلمشإرك"إلمسىم فيمإ يىلي  -
 

ة أو بوإسطة إلغت  بتقديم وعود أو  م بعدم إلقيإم مبإشر ي بعدم قيإمي وألت  
 
ف        أضح غىل شر

ي 
ي مختلف ؤجرإءإت ؤسنإد إلصفقة لفإئدن 

 
. عطإيإ أو هدإيإ قصد إلتأثت  ف

 
ي ................. حرر ب

 
..................... ف

 
 (إمضإء وختم إلمشإرك)                                                                  
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  4ملحق عدد 
 

ة إلعمل لدى بلدية مساكن  ف بعدم مباشر ترصيــــح عىل إلشر
صاحبة طلب إلعروض 

 

ي أسفله  -
ي إلممض 

  ............................................................(إؤلسم وإللقب)ؤن 

 ...........................بتإريــــخ ....................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تحت عدد  -

إلمسىم ........................................ (إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   محل مخإبرته ب -
 "إلمشإرك"فيمإ يىلي 

ي لم أكن أعمل ضمن أعوإن أو ؤطإرإت 
ي أن 
 
ف  أو بلدية أكودة         أضح عىل شر

. مضت عن ؤنقطإع عن إلعمل بهإ مدة خمس سنوإت عىل إألقل
 
ي صورة إلقيإم، ؤعالم إلبلدية طبق أحكإم إألمر عدد )

 
، وترفق 1998 لسنة 1875وف

نسخة من مكتوب إؤلعالم مؤشر عليه من قبل إلهيكل يوضح بدقة تإريــــخ ذلك أو 
 (.إؤلدإلء بعالمة إلبلوغ عند إؤلقتضإء

 
ي .....................           حرر ب 

 
................... ف

                              
 (ؤمضإء وختم إلمشإرك )                                      
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  5ملحق عدد 

 
 

ي ؤحدى 
ن
ف بعدم إلوجود ف ترصيــــح عىل إلشر
وط 2إلحاالت إإلقصائية إلمنصوص عليها بالفصل   من كرإس إلشر

 

ي أسفله  -
ي إلممض 

  ............................................................(إؤلسم وإللقب)ؤن 

 ............................بتإريــــخ ..................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تحت عدد  -

إلمسىم  ........................................... (إلعنوإن إلكإمل)إلمعي   محل مخإبرته ب -
 " إلمشإرك"فيمإ يىلي 

ي ؤحدى حإإلت إلمنع إلمنصوص عليهإ بإلمرسوم 
 
ي إل أوجد ف

ي أن 
 
ف         أضح عىل شر
.  إلمنظم لمهنة إلمحإمإة

ة من  ي ؤحدى إلحإإلت إلمنصوص عليهإ بإلفقرة إألخت 
 
ي إل أوجد ف

        كمإ أضح أن 
وط طلب إلعروض2إلفصل  .   من كرإس شر

 
ي ................... حرر ب 

 
.................... ف

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك )                                        
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  6ملحق عدد 

 
ف بصحة إلبيانات  ترصيــــح عىل إلشر

ي إلعرض/ وإلمرإجع إلعامة و 
ن
 أو إلخصوصية إلمذكورة ف

 

ي أسفله  -
ي إلممض 

  ..........................................................................(إإلسم وإللقب  )ؤن 

 .......................................بتإريــــخ .......................... إلمسجل بإلهيئة إلوطنية تحت عدد  -

إلمسىم  .................................................... (إلعنوإن إلكإمل  )إلمعي   محل مخإبرته ب  -
 " إلمشإرك"فيمإ يىلي 

ي هذإ إلعرض
 
ي قدمتهإ ف

ف بصحة إلبيإنإت وإلمرإجع إلخصوصية وإلعإمة إلب  .      أضح عىل إلشر
ي صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعإ لعدم تقديىمي للجنة إلمكلفة 

 
ي إلقإنونية ف

     وأتحمل مسؤوليب 
ة أيإم  ي لمدة تتجإوز عشر

( .  10)بإلفرز لمإ يثبتهإ من وثإئق بعد طلبهإ مب 
 

ي ............... حرر ب 
 
...................... ف

 
 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )
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  7ملحق عدد 
ي إلمحامي 

ن
 (إلمنفرد)قائمة ؤسمية ف

 

سيم بإلهيئة إلشهإدة إلمحرز عليهإ إإلسم وإللقب ع ر  تإريــــخ إلت 
1    

 
ي .................. حرر ب 

 
..................... ف

                    
 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                                                              
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  8ملحق عدد 
 

إم إلمحامي 
ن بنيابة بلدية مساكن  (إلمنفرد  )إلتر

لدى إلمحاكم وسائر إلهيئات إلقضائية وإلتحكيمية وإالدإرية وإلتعديلية 
 

 
ي أسفله 

ي إلممض 
م بإنجإز إلمهمة ....................... (إؤلسم وإللقب  )ؤن  ي ألت  

كمإ أقر . أقر بأن 
:  بصحة كإفة إلمعلومإت إلوإردة بهذإ إلعرض

 

 
إإلسم وإللقب 

 
سيم  إلت 

 
محل إلمخإبرة 

ؤمضإء إلمحإمي 
                4  

 معرف به 

    

    

    

    

    

    

    

    

ي ................ حرر ب 
 
.................. ف

 
  (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                    
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  9ملحق عدد 
 
 

ة  قائمة إلمرإجع إلمبينة للتجربة إلعامة للمحامي إلمباشر خالل إلخمس سنوإت إألخت 
ي 1من )

 ( ؤىل تاريــــخ فتح إلعروض2016 جانفن
 

ي للمرإجع إلعامة 
جدول تأليفن

 
إلطور  إلمحكمة موضوع إؤلنإبة  عدد إإلنإبإت  

 2016إلتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر سنة 

    

    

    

    

 2017إلتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر سنة 

    

    

    

    

 2018إلتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر سنة 

    

    

    

    

 2019إلتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر سنة 
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  2020إلتجربة إلعإمة للمحإمي إلمبإشر سنة 

    

    

    

    

................ إلعدد إلجمىلي لالنإبإت إلمرصح بهإ خالل إلخمس سنوإت          
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جدول تفصيىلي للمرإجع إلعامة 
إلهيكل إلعمومي أو 
إلشخص إلخإص 

تإريــــخ بدإية وإنتهإء إلطور عدد إلقضية إلمحكمة موضوع إإلنإبة 
إلمهمة 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ي .............                                             حرر ب 
 
.................... ف

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                              
ح إلتنصيص عليهإ بإلعرض . يمكن نسخ إلجدول إلضإفة إلمرإجع وإلقضإيإ إلمقت 
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 10ملحق عدد 
 

ي ؤطار دورإت 
ن
ي تابعها إلمحامي إلمباشر ف

قائمة إلدورإت إلتكوينية إلمتخصصة إلتر
ن بالتنسيق مع إلمعهد إألعىل  ي تنظمها إلهيئة إلوطنية للمحامي 

إلتكوين إلمستمر إلتر
ن  ي ؤطار أأشطة إلهياكل إلدولية للمحامي 

ن
ن أو ف . للمحامي 

إلسنة إلمحور ع ر  
ة إلمسلة من قبل إلهيئة إلوطنية بإلتنسيق مع إلمعهد إألعىل  إلدورة إلتكوينية وشهإدإت إستكمإل إلخت 

للمحإمي    
1   

2   
3   

4   
5   

ي إطإر أنشطة إلهيإكل إلدولية 
 
إلدورإت إلتكوينية للمحإمي   ف

1   
2   

3   
4   

5    

ي ................                                             حرر ب
 
................. ف

                                             
 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                 

 
 
 
 
 

 
ي إلدورة إلمعنية 

 
شح نسخة مطإبقة لألصل من شهإدة إلمشإركة ف .  يقدم إلمحإمي إلمت 
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  11ملحق عدد 
ة ذإتـــــية  ست 

 

 إؤلسم وإللقب...................................................................................... : 

 تإريــــخ إلوإلدة ومكإنهإ...............................................................................: 

 سيم بإلهيئة إلوطنية  :....................................................................تإريــــخ إلت 

 سيم بقسم إؤلستئنإف  :..................................................................تإريــــخ إلت 

 سيم بقسم إلتعقيب  :...................................................................تإريــــخ إلت 

 عنوإن موقع إلوإب ؤن وجد وفقإ لإلجرإءإت إلقإنونية.......................................: 
 

شح  :  إلشهائد إلعلمية إلمتحصل عليها إلمتر
سنة إلتخرج إلمؤسسة إلجإمعية إلشهإدة إلعلمية 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
كة  إلهيكل إلعمومي أو إلشر
ي إلقطإع إلخإص 

 
إلنإشطة ف

ي قإم إلمحإمي بنيإبتهإ 
إلب 

إع   إلنتإئج إلمحققة أو نتإئج تإريــــخ ؤنجإز هذه إألعمإل  ميدإن إلت  
إألعمإل إلمنجزة  
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ي إلمحاماة  -
ن
ة إلعامة ف  : ملخص إلختر

 إلدرإسات وإلبحوث  -

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   
 

ي مهنة إلمحاماة  -
ن
ة إلخصوصية ف   (ذكر إالختصاص إن وجد أو إلمادة إلمطلوبة  )ملخص إلختر

كة  إلهيكل إلعمومي أو إلشر
ي 
ي إلقطإع إلخإص إلب 

إلنإشطة ف 
قإم إلمحإمي بنيإبتهإ 

                                   ميدإن 
إع  إلت  

                                   تإريــــخ 
ؤنجإز هذه إإلعمإل 

                              إلنتإئج 
إلمحققة أو نتإئج إألعمإل 

إلمنجرة 

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

شح ؤليها- ي إلعالقة بالمهمة إلمتر
ن
ي أشاطه ف

ن
شح أهمية ذكرها ف ي يرى إلمتر

:  إلمعطيات إإلضافية إلتر
ي إللغإت* 

 
. إلتكوين ف

ممتاز جيد جدإ جيد  متوسط  إللغة  

     
     

     
     

 

 ي إلمحاماة
ن
سيم ف ن قبل إلتر ي ميدإن معي 

ن
ة ف  .إلختر

-   
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-   

-   
 

  ي شبكة دولية لمكتبة محاماة
ن
 إإلنضوإء ف

 

-   

-   

-   
 
 
 
 

ة إلذإتية                                                          ؤمضإء صإحب إلست 
ي ...............                                              حرر ب 

 
................... ف

 
 

 (ؤمضإء وختم إلمشإرك  )                                                          
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  12ملحق عدد 
 

ي ال تزإل منشورة لدى 
ي إلقضايا موضوع إإلنابات إلجارية وإلتر

ن
جدول إلتعهدإت ف

إلمحاكم وسائر إلهيئات إلقضائية وإلتحكيمية وإإلدإرية وإلتعديلية 
 
 

إألجإل إإلنإبإت إلجإرية 
إلتقريبية 

ؤلنتهإء إؤلنإبإت 
 إلجإرية

إلمالحظإت إؤلضإفية 
ي يرإهإ 

وإلتوضيحية إلب 
ورية  شح أنهإ ض  إلمت 
لذكرهإ لتحديد جدول 

 إلتعهدإت 

عدد 
 إإلنإبإت

 موضوع

 إؤلنإبإت

إلمحإكم أو 
إلهيئإت 

إلمنشورة أمإمهإ 
إلقضإيإ 

إلهيكل إلطور  
إلعمومي  

شخص  
خإص  

        

        

        

        

        

        

        

         

                 
 
 

شح                                ؤمضإء وختم إلمت 

            
ي ............                                                 حرر ب 

 
 ................ف

  

 

 

 
 


