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 موضوع طلب العروض:األّول  الفصل
 مباشرينلتكليف حمامني  37/2021طلب عروض و طين عدد  إصدارتعتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد    

لنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و و ذلك   ،ني دجدو  ااحمامنياملرسّ من بني  ،للمحاماة أو شركة مهنيةبصفة منفردة 
الوقيد والقيام دجميع اإلجراءات القانونّية يف حقها والدفاع عنها لدى ااحماكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية 

األحكـام التشريعية اجلاري هبا العمل املتعلقة ابإلجـراءات اإلداريّـة واملدنّية واإلدارية والتعديلّية وفق ما تقتضيه 
 على النحو التايل: االختصاصأقساط حسب  05موزعني على  .والعسكرية والتجاريّة واجلبائّية واجلزائّية والتحكيم

 
 العدد املوضوع األقساط

 1 اإلداري متخصص يف القانون مرّسم ابلتعقيب تكليف حمام اختصاص قانون إداري القسط األو :
 1 العقاريمتخصص يف القانون مرّسم ابلتعقيب تكليف حمام  اختصاص قانون عقاريالقسط الثاين:
 1 التجاري متخصص يف القانونمرّسم ابلتعقيب تكليف حمام  اختصاص قانون جتاريالقسط الثالث:

 1 اجلزائي متخصص يف القانونمرّسم ابلتعقيب تكليف حمام  القسط الرابع:اختصاص قانون جزائي
 1 قانون الشغلمتخصص يف مرّسم ابلتعقيب تكليف حمام  الشغلالقسط اخلامس:اختصاص قانون 
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 ااحممولة على الطرفني املتعاقدين. وااللتزاماتبدقة احلقوق  عقد النيابة ويبنّي      
 

 : شروط املشاركة 2الفصل 
 

 :يف طلب العروض املشاركةميكن    
 يف اتريخ صدور طلب العروض، التعقيبامني املرسني دجدو  ااحم 
 ن حمام مرّسم لدى التعقيب،على أن تتضمّ  شركات املهنية للمحاماةال 

ال جتوز مشاركة ااحمامني أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن املباشرة مبقتضى قرار أتدييب ابت أو حمّلى ابلنفاذ     
ما مل يتّم إلغاؤه من قبل ااحمكمة املختّصة خال  الثالث سنوات اليت سبقت التاريخ األقصى لقبو   العاجل
 .1العروض

كما ال ميكن مشاركة ااحمامني املوجودين يف إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا     
العمل أو تلك اليت تنشأ بسبب تضارب املصاحل املرتبطة ابلعالقة املباشرة بني ااحمامي ورئيس اهليكل العمومي أو 

يكون فيها ااحمامي أو أعضاء الشركة املهنّية للمحامني قد قبل  أبحد أعضاء هياكل الّتسيري أو املداولة أو تلك اليت
 من مرسوم ااحماماة. 32خر على معىن الفصل أو أي مانع آ أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها

وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيني املباشرين أو املتقاعدين على الرغم من 
 ااحماماة.ترسيمهم دجدو  

 املشاركة كيفية: 3الفصل 
 :طلب العروضميكن للمحامي املباشر املشاركة يف 

 منفردا.  
  .ضمن شركة مهنية للمحاماة ختضع للتشريع اجلاري به العمل 

 

 إىل حصص طلب العروض توزيع: 4الفصل 
 

للمحامني أو لشركات ااحماماة الذين هم  ابلنسبة حمّددة حسب االختصاص أقساط 05 يتكّون طلب العروض من
 يف حالة مباشرة.

 .اختصاص قانون إداري القسط األول: 
 عقاري.اختصاص قانون  :الثاين القسط 

                                                 

)لجنة  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1
بالهيئة العليا  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 

من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر

 .التحكيمية العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و
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 جتاري.اختصاص قانون  :الثالث القسط
 جزائي.اختصاص قانون  :الرابع القسط
 الشغل.اختصاص قانون  :الرابع القسط

   
 :طلب العروضسحب ملف : 5الفصل 

 يتوىل املرتشح حتميل كراس الشروط جماان من موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية
)www.marchespublics.gov.tn( و موقع اهليئة الوطنية للمحامني (https://avocat.org.tn) أو 

ستمارة اإللكرتونية املوجودة للغرض على املوقع أن يتوىل تعمري اإل عدبمبوقع واب الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد 
الوطنية  للوكالة لكتابة القارّة لصفقاتاميكن سحب كراس الشروط مباشرة من  ، فإنهاملذكور. وابإلضافة إىل ذلك

  بدون مقابل. تونس، 1080-أكتوبر الوردية 15شارع مبقّرها الكائن ب ،للتبغ و الوقيد
 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
 للتاريخمن اليوم املوايل  ابتداء( ايوم 60) املدة سّتني يوم د تقدميها بعروضهم مبجرّ نيكون ملزميصبح املشار 
 دد لقبو  العروض.ااحم األقصى

 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
 عن اإلعالننشر من اتريخ  ( أايم7سبعة )ميكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات يف أجل أقصاه      

 . طلب العروض
 اإلجاابت والتوضيحات املتصلة ابملالحظات واإلستفسارات ن إعداد ملحق مللف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و      

( أايم قبل التاريخ 10كراس الشروط يف أجل ال يتجاوز عشرة )  ساحيبيوجه إىل مجيع اليت يطلبها املرتشحون، و 
املبنّي يف  لشركة املهنية للمحاماةأو ل لمحاميلالربيد اإللكرتوين  عربوذلك  .العروضاألقصى ااحمدد لقبو  

لسنة  764من األمر عدد  4الفصل لفقرة الثانية من ابسحب كرّاس الشروط املشار إليها ل اإللكرتونية ستمارةإلا
بنيابة اهلياكل العمومية لدى املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني  2014 جانفي 28املؤرّخ يف  2014

 .التحكيمية ااحماكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و
 .لكافة املرتشحني السريع عن طريق الربيدتعميم ملف طلب العروض املشار إليه  ،االقتضاءعند كما جيوز     
 شروطالإىل املرتشحني الذين سحبوا كراس  تكميلّيةمعطيات توجيه للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  ميكنو ،هذا  

 العروض. أجل تقدمي انتهاءقبل أايم ( 10عشرة )أدانه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض يف أجل 
 

 : املالية تالضماان:8الفصل 
 .الصفقات العمومّية بتنظيماليت تقتضيها الرتاتيب املتعّلقة  املالية الضماانت تقدمي املشاركون منيعفى   

 

 :املسؤولّية املدنّية واملهنّية على عقد أتمني:9الفصل 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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يف  املفعو  سارياملسؤولية املدنية واملهنية،  عن أتمني عقد تقدمي كل مشارك يف طلب العروضعلى   يتعني   
 آخر أجل لتقدمي العروض.اتريخ 
اإلعالم جتديد شهادة التأمني سنواي إىل حني  ،أو شركة ااحماماة صاحب)ة( الصفقةعلى ااحمامي  جيبكما     

 .د هباه  تع  قضية م   خراملتعّلق آبابحلكم 
أو  من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضّية تعّهد هبا ااحماميبداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمني إىل حني  ويسري   

 .)ة(املعين شركة ااحماماة
قضية يتعهد هبا  املتعّلق آبخراإلعالم ابحلكم بداية من يوم  انابنقضاء أسبوع الغيا عقد التأمنيويصبح    

قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  عنّية من قبلاملشركة التأمني )ة(. وإذا مت إعالم املعين أو شركة ااحماماة ااحمامي
أو أبية وسيلة  مع اإلعالم ابلبلوغ مضمونة الوصو معّللة و مبقتضى رسالة ذلك  و األجل املذكور أعاله انقضاء
 )ها(لتزاماتهاب )مل تف( مل يف )ة(املعين أو شركة ااحماماة ااحمامي أبنّ  تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم،أخرى 
يف ويف هذه احلالة، ال يصبح عقد التأمني الغيا إاّل بشهادة . عقد التأمني انقضاءعلى  االعرتاض، يتم التعاقديّة
 تسّلمها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد. الغرض

 طريقة تقدمي العروض: 10الفصل 
 يتم تقدمي العروض على مرحلة واحدة.    
 ( مـن هـذا الكـرّاس يف نيـرفني منفصـلني12املبّينـة ابلفصـل ) ومجيـع مؤيـدا ا العرض الفين والواثئـق اإلداريّـة نضم  ي     

لســـنة  37طلـــب عـــروض عـــدد عبـــارة :   ال يفـــتح يكتـــب عليـــه و خيـــتم اثلـــث خـــارجي  يـــدرجان يف نيـــرفوخمتـــومني 
  .الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد تكليف حماٍم إلانبة متعلق ب 2021
الوصـو  أو  عن طريق الربيـد مضـمونوالواثئق اإلدارية ومجيع املؤيدات توّجه الظروف ااحمتوية على العروض الفنية    

 مقابل وصل إيداع. الوطنية للتبغ و الوقيد  للوكالةعن طريق الربيد السريع أو تسّلم مباشرة إىل مكتب الضبط التابع 
اخلــاص ســجّل اليف ويف مرحلــة اثنيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها يف مكتــب الضــبط املعــنّي للغــرض  ّ    

 إىل موعد فتحها. خمتومةأن تبقى  حسب ترتيب وصوهلا وجيب ابلصفقات العمومية
 آلّيا: يقصى   

 * كّل عرض ورد بعد اآلجا .
 .ال حيمل ختم ااحمامي و * كّل عرض مل يكن مغلقا

 كما يقصى:
جــل األ خــال  ارفعهــمل يــتّم املشــارك علــى بنــود كــرّاس الشــروط و * كــّل عــرض تضــّمن تغيــريات أو حتّفظــات أدخلهــا 

 .الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدمن قبل  املمنوح له اإلضايف
 * كّل عرض تضّمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق مزّورة. 

 .وال ميكن للمشاركني الذين مّت إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب املطالبة بتعويض   
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بكراس الشروط. ويقصى  جيب أن حتّرر العروض بكاملها ابحلرب مبا يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة    
 كل عرض ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة.

 كآخر أجل لقبول العروض.  صباحا، 10على الساعة  2021 ديسمرب 02مت حتديد يوم 
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 الواثئق املكّونة للعرض::  11الفصل
 ما يلي: جيب أن حيتوي الظرف املتضّمن للعرض وواثئق التعّهد واملؤيّدات املصاحبة هلا على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة العدد

 اإلدارية  الوثائق 

01 

المشاار  علاك كاّل صافحة  ختم وإمضااء --- كراس الشروط
وإمضاااااا آ فاااااي ةخااااار الوثيقاااااة ماااااع بياااااان 

 التاريخ.

02 
 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

ختمااااااخ فااااااي ةخاااااار  و إمضاااااااء المشااااااار 
 التاريخ .الوثيقة مع بيان 

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشار  03
 (2بالملحق عدد)

إمضاء المشار  وختمخ في ةخر الوثيقاة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية 04
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

05 
انخااااااااااراط بصااااااااااندو  الحيطااااااااااة  شااااااااااهادة

 والتقاعد للمحامين
 

أو نسخة  الشهادة أصل
مطابقة لألصل من 

 الشهادة.

ممضاااة ماان قباال الشااخص المفااّوض لااخ 
 وختمها مع بيان التاريخ.

06 

 بجااااااااادول شاااااااااهادة مهنياااااااااة فاااااااااي تر ااااااااايم
قرار تر يم الشركة المهنياة أو  المحامين

 للمحاماة بجدول المحامين.
 

أصل الشهادة المهنية أو 
نسخة مطابقة لألصل منها 

م الشركة أو من قرار تر ي
 المهنية للمحاماة. 

أو الكاتب العام للهيئاة أو  العميد إمضاء
رئاايس الفاارع الجهااوي دون  ااوا م وختمااخ 

 مع بيان التاريخ.

07 

شااااااهادة االنخااااااراط بالصااااااندو  الااااااوطني 
للضاااااااااامان االجتماااااااااااعي    ) بالنساااااااااابة 

أو تقااااادرم تصاااااريح للمعااااااونين واألعاااااوان(
علااك الشاارد بعاادم اال ااتعانة بمعااااونين 

 أعوان.أو 

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

إمضاااء الااارئيس المااادير العاااام للصاااندو  
الااااااوطني للضاااااامان االجتماااااااعي أو ماااااان 
الشاااخص المفاااّوض لاااخ وختماااخ ماااع بياااان 

 التاريخ.

08 
عقااااااد تااااااؤمين عاااااان المسااااااؤولّية المدنّيااااااة 

 والمهنّية
نسخة مطابقة لألصل من 

 العقد
إمضااااااء الااااارئيس المااااادير العاااااام لشاااااركة 

أو ماااان الشااااخص المفااااّوض لااااخ التااااامين 
 وختمخ مع بيان التاريخ.

تصاااااريح علااااااك الشااااارد يلتاااااا م بموجبااااااخ  09
المشار  بعادم اليياام مباشارة أو بوا اطة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3بالملحق عدد)

شار  وختمخ في ةخر الوثيقاة إمضاء الم
 مع بيان التاريخ.
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الغيااار بتقااادرم وعاااود أو عطاراااا أو  ااادارا 
قصااااااد التااااااؤثير فااااااي مختلاااااا  إجااااااراءات 

 التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

10 

تصريح علك الشرد رقّدمخ المشار  
الوكالة بؤّنخ لم ركن عونا عموميا لدى 

عن  ، أو مضتالوطنية للتبغ و الوقيد
مّدة خمس  بهاانقطاعخ عن العمل 

  نوات علك األقّل.

وفي خالد ذلك، رجب تقدرم الترخيص 
نسخة  أو نسخة مطابقة لألصل منخ أو

من مكتوب اإلعالم )حسب الحالة( 
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 

من  5وخاّصة منها أحكام الفصل 
المؤّرخ  1998لسنة  1875األمر عدد 

المتعلق بضبط  1998 بتمبر  28في 
الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإ ناد 
الموظفين العموميين ترخيصا لممار ة 

اشرة نشاط خاص بمقابل لخ عالقة مب
 بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4بالملحق عدد)

 

 

إمضاء المشار  وختمخ في ةخر الوثيقاة 
 مع بيان التاريخ.

 

 

11 
تصريح علك الشرد بعدم الوجود في 

قصائية المنصوص الحاالت اإل إحدى
 من كّراس الشروط 2عليها بالفصل 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالملحق عدد    )

وختماااااااخ ماااااااع بياااااااان  المشاااااااار إمضااااااااء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم   

01 
البيانات تصريح علك الشرد بصّحة 

 الخصوصّية/أو العاّمة و والمراجع
 .المضمَّنة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشاااااااار  وختماااااااخ ماااااااع بياااااااان إمضااااااااء 
 .التاريخ

أو  المحامي )منفرد( :إ مية فيقائمة  02
 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7بالملحق عدد  )

فاااااااي ةخااااااار  وختماااااااخ إمضااااااااء المشاااااااار 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

03 

مشار  )منفرد أو في  الت ام لكل محام
نيابة شركة مهنية للمحاماة( ب إطار

الييام و ( الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد)
 حقهافي  القانونّية جميع اإلجراءاتب

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

إمضااااااااء المشاااااااار  وختماااااااخ فاااااااي ةخااااااار 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.

التعرياااااف بإمضااااااء كااااال محاااااام مشاااااار  
ركااااااااااااون تاااااااااااااريخ التعريااااااااااااف علااااااااااااك أن 
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لدى المحاكم و ائر  عنهاوالدفاع 
واإلدارية والتحكيمّية الهيئات القضائية 

 .ةوالتعديليّ 

باإلمضاااااء وجوعااااا بعااااد صاااادور إعااااالن 
 طلب العروض.

04 

لتجرعة العامة قائمة المراجع المبّينة ل
 أو للمحامين المنتمين المباشر للمحامي

خالل الخمس  اةشركة المهنّية للمحاملل
 .خيرة نوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحق عدد  )

في ةخر  وختمخإمضاء المشار  
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

05 

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة 
أو لمحامي المباشر ا التي تابعها

لشركة المهنّية المنتمين ل المحامين
اة في إطار دورات التكوين للمحام

التي تنظمها  ال تكمال الخبرة المستمر
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع 

أو في إطار المعهد األعلك للمحامين 
 أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 10بالملحق عدد  )

إمضااااء المشاااار  وختماااخ فاااي ةخااار الوثيقاااة 
ماااع بياااان التااااريخ. رقاااّدم المحاااامي المترشاااح 
 نسخة مطابقة لألصل من شاهادة المشااركة

 .في الدورة المعنية

 

06 
أو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي

لشركة المهنّية المنتمين ل المحامين
 اة.للمحام

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11)بالملحق عدد 

إمضاااء صاااحب الساايرة الذاتّيااة وإمضاااء 
صااااااحب العااااارض )فاااااي حالاااااة الشاااااركة 

 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

07 

في القضارا موضوع  جدول التعهدات
اإلنابات الجارية والتي ال ت ال منشورة 

و ائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 
 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالملحق عدد 

فاااااااي ةخااااااار  وختماااااااخ إمضااااااااء المشاااااااار 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

08 

 لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
اة من لشركة المهنّية للمحاماأو المباشر 
 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد جهة، و

 من جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالملحق عدد 

صااااحب العاارض )محاااام منفااارد إمضاااء 
 أو وكيال شاركة مهنيااة للمحامااة( وختمااخ

 .في ةخر الوثيقة مع بيان التاريخ

وبقية املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنية واليت تندرج  1ميّثل عدم تقدمي امللحق رقم مالحظة:
احرتام مبدأ املساواة  بشرطللوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  وجيوز .قصاء العرضإل موجباسببا  ،ضمن تقييم العرض
كتابيا   ح العروض،تاتريخ جلسة ف أايم من 07، يف أجل ال يتجاوز عند االقتضاء تطلببني املشاركني أن 

 أال يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها. استكما  بياانت ومستندات وتوضيحات تتعلق ابلعروض الفنية شريطة
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 :فتح الظروف: 12الفصل 
 املدير العام العروض يتم تعيينها مبقرر من تقييمجلنة خاصة بفتح و الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد حتدث لدى     

 .للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

وتكــون  .الفنّيــة العــروضالواثئــق اإلداريــة و ااحمتويــة علــى اخلارجيــة والظــروف الظــروف جتتمــع اللجنــة املــذكورة لفــتح    
 يف التاريخ واملكان ااحمّددْين بنص إعالن الدعوة إىل املنافسة.جلسة فتح الظروف علنية و تعقد 

  ال يســمح للحاضــرين املشــاركني ابلتــدّخل يف ســري أعمــا  اللجنــة ألّي ســبب مــن األســباب. كمــا ال خيــو   هلــم
 طلب متكينهم من تعديل عروضهم أو إدخا  أّي إضافات عليها. 

  ّدة لقبو  العروضال تفتح إالّ العروض الواردة يف اآلجا  القانونية ااحمد. 
  ّأية تغيريات وإال أعترب هذا العرض الغيا. عرضهعلى عارض أن يدخل  ال ميكن ألي 

ــة   الظــرف اخلــارجي  وذلــك بفــتحطبقــا للتسلســل الرتتيــيب لتــاريخ الــورود  فــتح الظــروفيــتّم الشــروع يف عملّي
 الواثئق اإلداريّة املطلوبة. كلّ   وجود والتثّبت منللعرض 

 .التصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها واالقتصار علىفتح الظرف ااحمتوي على العرض الفيّن  

بفــتح  للجنــة اخلاّصــة ،االقتضــاءعنـد  ،ميكــن الــيت تــدخل يف تقيـيم العــرض الفــيّن للمشــارك الواثئــق وابسـتثناء
ــــق املطلوبــــةوفرزهــــا  الظــــروف ــــا املشــــاركني الــــذين مل يقــــّدموا كــــّل الواثئ ال  يف أجــــل إمتــــام ملفــــا مإىل  أن تــــدعو كتابّي
مبكتــب  مباشــرة أو إبيــداعها الســريع مــن اتريــخ جلســة فــتح الظــروف وذلــك عــن طريــق الربيــد عمــل أاّيم 07يتجــاوز

 .حىت ال تقصى عروضهم الضبط املركزي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

علـى . RNTA@rnta-mtk.com.tnابلعنـوان التـايل:  الربيـد االلكـرتوينئـق عـن طريـق هذه الواث إرسا ميكن    
 .السريع دعن طريق الربي إرساهلا أومبكتب الضبط  ،الحقا ،تودع األصو  أن
 .رسا  االلكرتويناتريخ اإل هذه احلالة ويعتمد يف   

 صباحا، اترخيا لفتح الظروف.  11على الساعة  2021 ديسمرب 02مت حتديد يوم 
 :الصفقة ضبط آجال وصيغ الرجوع يف تقدمي الرتشحات من قبل املشاركني يف:  13الفصل 

يقـّدم مباشـرة  ،مقابـل وصـل تسـليم ،بطلـب كتـا ّ  هيسـحب يف طلـب عـروض أن هقّدم ترّشحي الذ يميكن للمحام   
( يومــا 15عشــرة ) أقصــاه ةســةأجــل  ابلبلــوغ يفمــع اإلعــالم  أو عــن طريــق الربيــدالوكالــة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد إىل 

دون احلاجـة إىل تربيـر  وذلـكالوكالة الوطنية للتبغ و الوقيـد  من قبل عليه العروض املعلن  لقبو من اتريخ آخر أجل 
 .االنسحابهذا 
 .هبا ملزمنيويبقوا  ،التقييميف أعما   عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعني هذا وابنقضاء   
إال مبطلب معلل يقّدمه املرتّشح للجنة  األجل املذكور انقضاءغري أنّه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد    
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 هبدف املوافقة عليه. 2014لسنة  764( من األمر 7على معىن الفصل السابع )املختّصة 
 أو ااحمامون املنضوون يف اتفاق شراكة دون إجازة من اللجنة وبعد إمتام أو شركة ااحماماة اميااحمتراجع ويف صورة    

، حسب ( حتتسب02كّل اهلياكل العمومية ملّدة سنتني )   الصفقات اليت تنظمهاحيرم من املشاركة يف ،عملية الفتح
أو من اتريخ عدم الرّد يف الفقرة األوىل من هذا الفصل من اتريخ تراجعه الكتا  بعد األجل ااحمّدد لذلك  احلالة،

 أايم عمل. (10)عشرة الذي بقي دون رّد ملّدة جتاوزت  النهائي من طرفه على إعالمه بقبوله

 العروض تقييم:14 الفصل

 هـذه اللجنـة كـذلكتتـوىّل مـن هـذا الكـرّاس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة اخلاّصـة املشـار إليهـا ابلفصـل    
 .من هذا الكراس 14 لفصلاباملدرجة  حدى املنهجّياتالعروض املقبولة وترتيبها وفقا إل تقييم

  األعدادمنهجّية تقييم العروض و إسناد 

 : منهجّية تقييم العروض: 1.14
العروض وترتيبها الختيار ااحمـامي أو الشـركة املهنيّـة للمحـامني ابالعتمـاد، حصـراي، علـى املقـاييس  تقييميتّم 

 التاليــة:
 

 العدد األقصى املسند معايري الفرز العدد

 نقطة 50 املراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة املهنّية للمحامني 1

 نقطة 20 املؤهالت العلمّية للمحامي 2

 نقطة 30 حجم املهام املوكولة للمحامي أو شركة ااحماماة من قبل اهلياكل العمومّية وعددها 3

 نقطة 100 اجملمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجواب :

 .الفين للتقييمالعروض اليت مل تتضّمن إحدى الواثئق املعتمدة  

العروض اليت تنقصها الواثئق اإلدارية املطلوبة للمشاركة يف الصفقة بعد انقضاء فرتة اإلمها  وااحمّددة يف  
 من هذا الكراس. 11الفصل 

 عرض تضّمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أهنا مزّورة. كلّ  

 نفس الصفقة.العروض اليت يتوىّل أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف  

من قبل  وخبصوص ااحمامني الذين صدرت يف شأهنم عقوابت أتديبّية، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحا م ال يتّم إالّ    
يتعلق بضبط  2014جانفي   28مؤرّخ يف  2014لسنة  764جلنة املراقبة واملتابعة ااحمدثة مبقتضى األمر عدد 
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والعسكرية  واإلداريةشروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة  اهلياكل العمومية لدى ااحماكم واهليئات القضائية 
  للمحامني التحكيمية ، بعد التثّبت بدقّة يف وضعّيا م املهنية ابلتنسيق مع من له النظر يف اهليئة الوطنية والتعديلية و

 764من األمر عدد  15أو كذلك مع رئيس الفرع اجلهوي  املختّص عند االقتضاء، تطبيقا ملقتضيات الفصل 
 .2014جانفي   28مؤرّخ يف  2014لسنة 

 

 : إسناد األعداد: 2.14
 50) أو ألعضـــاء الشـــركة املهنّيـــة للمحـــامني خـــالل اةمســـة ســـنوات األخـــرية املراجـــع العامـــة للمحـــامي   -أ

 نقطة(:

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
أسداها ااحمامي أو أعضاء شركة ااحماماة خال  اخلمس سنوات  اإلانابت اليتتسند أعداد املراجع حبسب عدد     

 إىل اتريخ تقدمي العروض. 2016األخرية أي من الفرتة املمتّدة بني غرة جانفي 

يف صورة تقدمي عرض يف إطار جمّمع بني عّدة حمامني أو شركات ااحماماة حتتسب املراجع ملختلف أعضاء اجملّمع     
 مع وجوب التقيد ابلسقف العددي األقصى املشار إليه يف اجلدو .

م بعد العدد املسند بعنوان املراجع املصرّح هبا، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكا احتسابوهبدف    
معاجلتها من قبل املرتّشح بغاية حجب أساء األطراف وتقدميها بشكل حيو  دون إمكانّية التعرف على األشخاص 

 .املذكورين هبذه األحكام واملراجع
 

عدد اإلانابت لدى 
 احملاكم

 50و  40ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 60و 51ما بني 
اةمسة إانبة خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 70و 61ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 80و 71ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

إانبة  81أكثر من 
خالل اةمسة 
سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

العدد املسند بعنوان 
 50 40 30 20 10 العامة املراجع

تبعا إلمضاء املرتّشح للتصريح على الشرف بصّحة البياانت املتعّلقة ابلتجربة صيغ تقدمي العّينات من املؤيّدات: *
املعين إىل أتييد عرضه ابملؤيّدات املصرّح  أوىل، املرتّشح(، ال يدعى، يف مرحلة 6اخلصوصّية والعاّمة )امللحق عدد 

 هبا.
عّينة اإلانابت أو رسائل التكليف حسبما يراه املرتشح املشارك يف طلب العروض. وبصفة عامة يتوىل تعتمد     

 ااحمامي أو شركة ااحماماة تقدمي كل وثيقة تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة.
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 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضااي اليت مّت رفضها شكال.   

زينهــــا حســــب الســــنوات وحســــب طبيعتهــــا بطريقــــة حتفــــ   ايــــة املعطيــــات مــــدعو إىل مجعهــــا وخت يكــــون ااحمــــامي   
الشخصــّية والّســـر املهــين يف أقـــراص يغنطــة أو ليزريـّــة أو كــذلك يف وســـائل حفــ  إلكرتونيّـــة تراعــى فيهـــا الّضـــماانت 

ــة  للوكالــة طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات املســتعملة يف اجملــا  وذلــك لتقــدميها عنــد الطلــب  الســتغالهلاالفنّي
 طبق املواصفات الفنّية املبّينة للغرض يف كراس الشروط. الوطنية للتبغ و الوقيد

 ّتايل:تتّم على الّنحو ال من الناحية الفنّية وترتيب العروض التقييموجيب اإلشارة للمرتّشحني أّن عملّية 

 ترتيب العروض على أسـاس املعطيـات املبّينـة يف الّتصـاريح علـى الّشـرف والّسـرية  و جلنة الفتح والفرز تقييمتوىّل ت
وطبقــــا للمعــــايري  وبقيــــة املالحــــق املنصــــوص عليهــــا مبلــــف طلــــب العــــروض الّذاتيّـــة املمضــــاة مــــن قبــــل املرتّشــــحني

 .املعلنة بكرّاس الشروطواملقاييس 
 من هذه األعما  بتوجيه امللفـات إىل الّلجنـة املختّصـة للمراقبـة  االنتهاءبعد  وطنية للتبغ و الوقيد،تقوم الوكالة ال

 764مـن األمـر عـدد  6املراقبة الاّلزمة عليها طبقـا ألحكـام الفصـل  العمومي إلجراءواملتابعة ابهليئة العليا للطلب 

أعمـــا  الّلجنــــة املـــذكورة طلــــب املؤيّـــدات املضــــمنة  اقتضــــت. وإذا مـــا 2014جــــانفي  28املـــؤرخ يف  2014لســـنة 
الطلــب  فــإّن هــذاابلتصــاريح أو مؤيــدات إضــافية حــو  مــا مت التصــريح بــه خبصــوص املــؤهالت العلميــة واملهنيــة، 

 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد. يوّجه إىل ااحمامني املعنيني من قبل

 نقطة(: 20)املؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب   

ـــة      ـــام ابإلانب ـــد العـــدد األمثـــل مـــن املتـــدخلني للقي ـــاس إىل حتدي ـــزة يف  وابالســـتناديهـــدف هـــذا املقي إىل اخلـــربة املتمّي
من انحية وإىل املؤهالت العلمية للمرتشـح مـن انحيـة أخـرى،  الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدامليدان املطلوب من قبل 

 التصنيف التايل:  وذلك حسب

 لدى التعقيب. املباشرونااحمامون  
 ااحماماة.شركة أعضاء  

إضـــافة إىل الشـــهادات العلميّـــة الـــيت حتّصـــل عليهـــا ااحمـــامي تســـند األعـــداد حبســـب وعـــدد الـــدورات التكوينيّـــة الـــيت    
 تلّقاها أو شارك فيها على النحو التايل:

متخّصصـة يف إطـار دورات  نقاط لكّل حمام شارك فعليا أو اتبع بنجاح دورة تكوينية 05تسند بصفة آلية  
 للمحـامني األعلـىاليت تنظمها اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد  اخلربة املهنّية الستكما  التكوين املستمرّ 

 .(10) عشرةويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان 
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اكــل ( لكــّل مشــاركة انجحــة يف دورة تكوينّيــة قــام هبــا حمــامي يف إطــار أنشــطة اهلي01تســند نقطــة واحــدة ) 
 .1(10) عشرةالدولّية للمحامني ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان 

 

إلثبــات املشــاركة يف هــذه الــدورات، يقــّدم ااحمــامي املرتشــح نســخة مطابقــة لكصــل مــن شــهادة املشــاركة يف 
 الدورة املعنية.

 نقطة( 30)حجم املهام املوكولة للمحامي أو شركة احملاماة من قبل اهلياكل العمومّية وعددها  -ج

يهـــدف هــــذا املعيــــار إىل إعطــــاء أكثـــر فــــرص للمرتّشــــحني املتفــــّرغني. لـــذلك بقــــدر مــــا يكــــون ااحمــــامي      
املرتشح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد املسند إليه هبـذا العنـوان والعكـس ابلعكـس وذلـك علـى النحـو 

 التايل:

يف الطـور االبتـدائي يف اتريـخ تقـدمي  ومييتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكـل عمـ-
 نقاط. 10الرتّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز 

يف طـور االسـتئناف يف اتريـخ تقـدمي  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي -
 نقاط. 10الرتّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز 

عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي أو ذات معنويّــة أو ماديّــة خاصــة  يــتّم حــذف نصــف نقطــة -
 نقاط. 10لدى حمكمة التعقيب يف اتريخ تقدمي الرتّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز 

 :تعيني احملامي أو شركة حماماة: 15الفصل
للتبـغ و الوقيـد تقريـرا مفّصـال حـو  معـايري اختيـار املرتّشـحني تعّد جلنة الفتح والتقييم ااحمدثة لدى الوكالـة الوطنيـة      

ونتائج أعما  التقييم على ضوء ذلك توّضـح فيـه كيفيّـة ترتيـب املرتّشـحني وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض إن حصـل 
 ذلك.
ابهليئـة العليـا لمتابعة واملراقبـة ااحمدثـة املختّصة لجنة إىل الل هذا التقريروجواب و توّجه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد     

إلجــراء  2014 جـانفي 28واملـؤرّخ يف  2014لسـنة  764مـن األمـر عـدد  7طبقـا ألحكـام الفصـل للطلـب العمـومي 
 .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها من األمر السالف الذكر 8مراقبتها عليها طبقا ملقتضيات الفصل 

 .توّجه اللجنة املذكورة قرارها إىل اهليكل العمومي املعين لتنفيذه األعما ،من هذه  االنتهاءوبعد     

 : والّشروع يف املهّمة العقد إمضاء: 61الفصل 
 بوثيقـة يف العنـوان املبـنّي  الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدمن قبل  ااختياره  متّ اليت أو شركة ااحماماة ااحماميإعالم  يتمّ     

                                                 

1
بددا   امي ددا   ّّة م ددذ، عاإلددف،  يى ددي ذ ع دد    دد ،  ّددم  عنددا ي علّق ددم  ب ددي  لحقمددب  اددي ي  لخدديعي  ددي    ددي    دد   

 قّادي م   داإ ع ّديم  يم  اي  اي ي  ي عطي  أنشدةذ   امي دا   او م دذ   العلبي   ّ  هف    ّّمي    فيعي دو  ت تحةعنم ذ

ال لخيء   قغذ  ىنجقمزعذ.   ّاي ي   ّليش ح  قغذ   ّاحّذ   ّنشة ة أ ي اي   لخم ذ أو   قغذ   ّلف م عقماي  ي   ّلا أو عنا  

وعّح ،  ف  ،  بإلف  ّم   العلبي  ع ي ذ ع   هفه   ّليعمس،  نخة ء   ّاي ي أو شي ذ   ّاي ية  دي شدبحذ  انم دذ دو م دذ 

  ّحيتب  اي ية    عا ه.
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يـــرى  إضـــافة بنـــود ميكـــنو . طبـــق النمـــوذج املصـــاحب هلـــذا ااحمـــرر ابللغـــة العربيـــة عقـــدالد. وجيـــب عليـــه إمضـــاء التعّهــ
 . الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدحسب مقتضيات وواقع نشاط وذلك وضرورة توضيحها  تهاالطرفني أمهيّ 

اختاذ كل اإلجراءات  ليتولوا ااحماماةااحمامي أو شركة ، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر املصادقة على و     
 .بذلك ذناإلاملهّمة مبجرد تسلم  انطالقالضرورية لضمان 

املشاركة يف من  حيرمون، هنائيا لإلانبة  اختيارهاإال أنّه، يف صورة نكو  ااحمامي أو شركة ااحماماة اليت وقع     
على  معدم الرّد من طرفهاتريخ ( حتتسب من 02اهلياكل العمومية ملّدة سنتني ) الصفقات اليت تنظمها كلّ 

 ( أايم عمل.10النهائي الذي بقي دون رّد ملّدة جتاوزت عشرة ) مبقبوهل مإعالمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

نجاز المهّمة : 3ملحق عدد  جراءات التعيين ومراحل ا  ثير في مختلف ا 
 
 تصريح على الشرف بعدم التا

طلب  ةصاحب الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
 العروض

قصائّية المنصوص عليها: 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

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

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 
 
و ا

 
 المحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة  التزام: 8ملحق عدد 
 
و ا

 
الوكالة الوطنية للتبغ و المحامي )المنفرد( ا

دارّية والتعديلية الوقيد  لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واال 
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و  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 
 
شركة لل للمحامين المنتمينا

  اةالمهنّية للمحام
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و  لمحامي المباشرقائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
 
المنتمين  المحامينا

طار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين لشركة المهنّية للمحامل اة في ا 
على 

 
نشطة الهياكل الدولية للمحامين.بالتنسيق مع المعهد اال

 
طار ا و في ا 

 
 للمحامين ا

 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 12ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و المباشر  لمحاميالنيابة المبرم بين اعقد : 13ملحق عدد 
 
وكالة الوطنية والاة لشركة المهنّية للمحاماا

 للتبغ و الوقيد.

 
 
 
 
 
 
 

 1ملحق عدد 
 

 وثيقة التعّهد
 ........)االسم واللقب واخلطة(................................................ إين املمضي أسفله
 ..........................................................وحلساب:................املتصرف ابسم 

 .................حتت عدد: ................................  احليطة و التقاعد  صندوقب املنخرط
 .....................العنوان ابلكامل(................................. ذكر)املعنّي حمل خمابرته بـ

 ...............................بصفيت : .........................................................
 للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد واملكّونة مللف طلب العروض املتعّلق إبانبة ااحمامي 1على مجيع الواثئق اآليت ذكرها االطالعوبعد  

................................................................................................................... 
 .ملف طلب العروض(1)
 .االلتزام وثيقة التعهد اليت متّثل وثيقة(2) 
 عقد النيابة.(3) 

                                                 

 ميكن إضافة واثئق أخرى عند االقتضاء1
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 اخلدمات املزمع اجنازها. مسؤولييت طبيعة وشروط رت علىوبعد أن قدّ  
 يلي:أتعّهد وألتزم مبا 

 ( قبو  املهّمة موضوع طلب العروض املسندة يل دون حتّف .1 
طبق الرتاتيب القانونّية يف  ةااحمّدد األجرةمقابل  أعاله،( اجناز اخلدمات القانونّية املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة 2

 .امليدان
اإلعالم  اتريخ ........... ... من.........( تسليم التقارير اخلاّصة ابإلانابت لدى ااحماكم موضوع الصفقة خال  مدة قدرها  3
 وفقا ملا تنص عليه كراس الشروط اإلدارية اخلاصة. به
 .العقدن جزءا من ( تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية اخلاصة اليت تكوّ 4
 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبو  العروض....( مدة ) اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5
 خالفحجر قانوين. ويف صورة ثبوت  تضارب مصاحل أو أيّ  الشركة اليت أمثلها ليست( يف حالة ّ ( أشهد أنين لست )أو أن6

 .القانونية املرتتبة عن ذلك آلية وأحتمل مسؤولييتبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ذلك،
 

 الربيد:حتويلها إىل احلساب املفتوح ابلبنك أو و مبوجب عقد الصفقة  املستوجبةاملبالغ  تدفع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
 البنكية أو الربيدية( .......................... )ذكر اهلويّة عدد:............................ حتت 

 

 حرر بـ .................. يف......................                                          
 ()إمضاء وختم املشارك                                                 

 
  )يكتب املشارك خبط اليد عبارة   صاحل للمشاركة يف طلب العروض (                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2ملحق عدد
 

 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
 

 ...................................................:.............ااحمـاماة إسم شركة واللقب أو  االسم
 .......................................................................اتريخ الرتسيم يف ااحماماة:...
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 ............ ......................:..................................................... عنوان املقرّ 
 ................................وفقا لإلجراءات القانونّية: ........ موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

...........................هلاتف:..................................................................................ا
 ......... 
 ...................................................................:اإللكرتوين للمحامي  أو شركة ااحماماة  العنوان

 ............................رقم املعّرف اجلبائي:..................................................................
 ...............................)االسم واللقب واخلطة(...... ض إلمضاء واثئق العرضالشخص املفوّ 

 
 ر بـ .................. يف......................حرّ                                                   

 
 (املشاركوختم  )إمضاء                                                    
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 3ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثري
 هّمة امليف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز 

 
 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 ..................................................................... .....................................................للمحامنييّثل الشركة املهنّية 

 ..............................................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنّية حتتاملسّجل ابهليئة 

 .............................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

أصرّح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد 

 .الصفقة لفائديت إسناد إجراءاتالتأثري يف خمتلف 

 

 ..........................................يف  .............................حّرر بـ                                                 

 املشارك( وختم )إمضاء                                                  
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 4ملحق عدد 
 
 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدلدى  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
 
 

 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 ...... ...................................................................................................................للمحامنييّثل الشركة املهنّية 

 ...........................................بتاريخ.........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية  حتت عدد 

 ..................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدأو إطارات  أعوانأعمل ضمن أصرّح على شريف أيّن مل أكن 
 عن العمل هبا مّدة ةس سنوات على األقّل. انقطاعيأو مضت عن  
 

رتفـق نسـخة مـن مكتـوب اإلعـالم ف، 1998لسـنة  1875طبـق أحكـام األمـر عـدد  اهليكـل)ويف صورة القيام إبعـالم 

 بدقّة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء.( يوّضح اهليكلمؤّشر عليه من قبل 
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 ............................يف ............................. حّرر بـ                                                    

 املشارك( وختم )إمضاء                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى
 من كرّاس الشروط 2احلاالت اإلقصائّية املنصوص عليها ابلفصل 

 
 ................................................................................................................الّلقب(  إيّن املمضي أسفله )اإلسم و

 ................................................................................................................ .........للمحامنييّثل الشركة املهنّية 

 ...........................................................بتاريخ ..........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية  حتت عدد 

 .................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 
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 املنــــع إحــــدى حــــاالت أصــــرّح علــــى شــــريف أيّن وكافّــــة أعضــــاء الفريــــق املتــــدّخل مــــن ااحمــــامني املقرتحــــني ال نوجــــد يف

 .املنصوص عليها ابملرسوم املنظّم ملهنة ااحماماة

 كــراس شــروطالفصــل الثــاين مــن  ابلفقــرة األخــرية مــن  كمــا أصــرّح أنّنــا ال نوجــد يف إحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا

 .طلب العروض

 

 ............................يف............................. حّرر بـ 

 املشارك(  وختم )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بصّحة البياانت 
 اةصوصّية املذكورة يف العرض أوواملراجع العاّمة و/ 
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 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )االسم والّلقب( 

 ................................................................................. ........................................يّثل الشركة املهنّية للمحامني

 ..............................................................بتاريخ.........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية حتت عدد 

 ....................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

 أصرّح على الّشرف بصّحة البياانت واملراجع اخلصوصّية والعاّمة اليت قّدمتها يف هذا العرض.
يثبتها من وأحتّمل مسؤولّييت القانونّية يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي لّلجنة املكّلفة ابلفرز ملا 

 واثئق بعد طلبها ميّن ملّدة تتجاوز عشرة أاّيم.
 

 

 ............................يف ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم املشارك(
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 7ملحق عدد 
 

 احملامي )املنفرد( قائمة إمسيـة يف 
 اة للمحاملشركة املهنّية أعضاء اأو 

 
 ع ر اللقب و االسم الشهادة احملرز عليها ابهليئةاتريخ الرتسيم 

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

 ............................يف............................. حّرر بـ

 املشارك( وختم )إمضاء
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 8ملحق عـدد
 

 احملامي )املنفرد(  التزام
 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدأو أعضاء الشركة املهنّية للمحاماة بنيابة 

 لدى احملاكم و سائر اهليئات القضائّية والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية 
 

أقّر أبّن الفريق ……………………………………………….............................................…………إين املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 (إبجناز املهّمة. كما أقّر بصحة كافّة املعلومات الواردة هبذا العرض:)ألتزماملتدخل واملتكّون من السّيدات والسادة اآليت ذكرهم يلتزم

 
 سم واللقب اال

 
 الرتسيم

 
 حمل املخابرة

 

ااحمامي معرف  إمضاء

 1به
 

 
 

   

 
 

   

                                                 
كما جيب التعريف ابإلمضاء لكل حمامي مشارك على أن يكون اتريخ .املخّصصة لكّل واحد منهميتعنّي على كّل املتدخلني املعنيني اإلمضاء يف اخلانة 1

 التعريف ابإلمضاء وجواب بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 ............................يف............................. حّرر بـ                    

 )إمضاء و ختم املشا 

 

 

 

 

 

 9ملحق عـدد 
للشركة املهنّية للمحاماة  للمحامني املنتمنيأو  قائمة املراجع املبّينة للتجربة العامة للمحامي املباشر

 خالل اةمس سنوات األخرية
 إىل اتريخ فتح العروض( 2016 جانفي 1)من  

 جدول أتليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 ااحمكمة
 

 موضوع اإلانبة
 عدد االانابت 

 لتجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................ا
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 لتجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................ا
    
    
    
    

 لتجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................ا
    
    
    
    

 لتجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................ا
    
    
    
    

 لتجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................ا
    
    
    
    

 العدد اجلملي لإلانابت املصرح هبا خالل اةمس سنوات .........................

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

 اخلاص الشخص  أواهليكل العمومي  موضوع اإلانبة  القضيّةعدد  الطور اتريخ بداية وانتهاء املهمّة
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 ااحمكمة 
 

 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

      
      
      
      

     
 
 

     
 
 

     
 
 

      
      
      

 ............................يف............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم املشارك( 

 .ميكن نسخ اجلدول إلضافة املراجع والقضااي املقرتح التنصيص عليها ابلعرض 
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 10ملحق عـدد 
املنتمني للشركة املهنّية  قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر أو احملامني

اليت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد للمحاماة يف إطار دورات التكوين املستمر 
 األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.

 ع ر احملور السنة
 اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامنيو شهادات استكمال اةربة املسلمة من قبل  التكوينية الدورات

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 أنشطة اهلياكل الدولية إطارالدورات التكوينية للمحامني يف 
  

 
1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

 ............................يف............................. حّرر بـ
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 )إمضاء وختم املشارك(

 .الدورة املعنيةيف  يقّدم احملامي املرتشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11ملحق عدد 
 سيـــرة ذاتيـــة

 

 ...............................................................................................................................................واللقب:  اإلسم* 
 ................................................................................................................................* اتريخ الوالدة ومكاهنا: 

 ..............................................................................................................*اتريخ الرتسيم ابهليئة الوطنّية : 
 ...............................................................................................................إلستئناف:اب* اتريخ الرتسيم 
 .................................................................................................................لتعقيب: اب* اتريخ الرتسيم 

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

 
 : ل عليها املرتشحاملتحصّ  الشـهــائد العلميــة

 

 العلميّةالشهـادة  اجلامعيةاملؤسسة  جسنة التـخـّر 
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 : ملّخص اةربة العامّة يف احملاماة

 

 
النتائج احملّققة أو نتائج 

 األعمال املنجزة

 
 هذه األعمال إجناز اتريخ 

 
 ميدان النزاع 

القطاع  الناشطة يف شركةالأو اهليكل العمومي 
 اليت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها اةاص

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
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-  
- 
-  
 
 
 

 أو املادّة املطلوبة( وجد إن االختصاصذكر  )يف مهنة احملاماة  اةربة اةصوصيةملّخص 
 

 
احملّققة أو نتائج النتائج 

 األعمال املنجزة

 
 اتريخ إجناز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع 
 اةاص اليت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 نشاطه يف العالقة ابملهّمة املرتّشح إليها:املعطيات اإلضافية اليت يرى املرتشح أمهية ذكرها يف  -
 التكوين يف اللغات. 

 
 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة
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 .اةربة يف ميدان معني قبل الرتسيم يف احملاماة 
-  
-  
-  
 يف شبكة دوليّة ملكتب حماماة االنضواء 

 
-  
-  
-  

 
 إمضاء صاحب السرية الذاتية

 

 ............................يف............................. حّرر بـ                                                       

 

 )إمضاء وختم املشارك(                                            
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 12ملحق عدد 
 

يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة لدى  التعهدات جدول
 احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية

 
 اإلانابت اجلارية

اآلجال التقريبية 
إلنتهاء اإلانابت 

 اجلاريّة

املالحظات اإلضافية 
والتوضيحية اليت يراها 

ضروريّة املرتشح أّّنا 
لذكرها لتحديد جدول 

 التعهدات

موضوع  عدد اإلانابت
 اإلانابت

احملاكم أو اهليئات 
املنشورة أمامها 

 القضااي
 

 شخص خاص اهليكل العمومي الطور
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 املرتشحوختم  إمضاء          

 

 ............................يف............................. حّرر بـ

 
 
 
 
 

 

 13ملحق عدد 
 

أو الشركة املهنّية  يابة املربم بني احملامي املباشرعقد الن
 1 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدو اة للمحام

 
 

 : تعريف املهّمـة:الفصل األّول
 تتمّثل مهمة: 

 األستاذ .......................................................................................... 
 أو 
 )الشركة املهنّية للمحاماة( ......................... .......................................... 

والقيام دجميع اإلجراءات القانونّية يف حقه)ها( والدفاع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد طبق هذه االتفاقية يف نيابة 
عنه)ها( لدى ااحماكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية سواء يف تونس أو كذلك خارجها 

 .عند اإلقتضاء
 

 التشريع والرتاتيب املطّبقة ابلعقد::  2الفصل  

                                                 
 عّح  ع ي ذ  صةل أإليإ و    حسب  لةق بيت   ّقب أو  ىني يت  و إلصةصم يتاي.1
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كما خيضع صاحب العقد وأعوانه إىل التشريع الساري   .والرتاتيب اجلاري هبا العمل هذه الصفقة للتشريعختضع 
 .اإلجتماعي ن اجلبائي والضماناملفعو  يف امليدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
الصادر عن تضبط أتعاب ااحماماة خبصوص املهاّم املشار إليها ابلفصل األّو  أعاله طبق أحكام القرار املشرتك 

 واملصاريف املكتبّية وزير العد  والوزير املكلف ابلتجارة واليت تشمل أيضا معاليم نشر القضااي والطوابع اجلبائية
 .والتعقيب االستئنافومبلغ أتمني أحكام 

 

قضااي كحد أقصى يف نفس الطور واليت تعد مرتبطة ببعضها  (05) قضية كحد أدىن وةسة (02)يتم جتميع 
ابلنظر إىل وحدة املوضوع أو السبب أو املادة أو نظرا لطبيعة القضااي أو تشاهبها أو تداوهلا أو سهولة معاجلتها 

 .واحدة واليت تعترب أتعاب قضية واحدة
 

 إيلااحمامي قد بذ  العناية الالزمة وحقق نتائج إجيابية ابلنظر  أن اإذا ما تبني هل للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدميكن 
وإمضاء ملحق يف الغرض بني  اسند له منحة تكميلية تقّدر من قبلهتة املتعهد هبا ودرجة تشعبها، أن القضي

الطرفني يتّم عرضه مسبقا على اللجنة املختّصة للمتابعة واملراقبة ااحمدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي على أن 
 تدخل هذه املنحة ضمن السقف ااحمّدد للمحامي.

 

  : نية للتبغ و الوقيدالوكالة الوط: اإللتـزامات املوضوعة على كاهل   4الفصل 
بتوفري الظروف املالئمة إلجناز ااحمامي ملهّمته. وهلذا الغرض، تتوىل  تلتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد -أ

خاصة توفري كل أصو  مؤيدات القضااي اليت تطلب من ااحمامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل 
تلخص معطيات امللف  وصل تسّلم يضى من ااحمامي. كما يضّمن امللف وجواب مبذكرة توضيحية

 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.وطلبات 
متكني ااحمامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف ااحمكمة أو اهليئة أو اهليكل املعين قبل  -ب

 موعد اجللسة، أو االجتماع، أبسبوع على األقل.
 .الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدإطار نيابة عدم نشر أو توزيع تقارير ااحمامي واملؤيدات اليت قّدمها يف  -ت

كشف املعطيات املالّية واملؤيدات العلمّية املتعّلقة اباحمامي أو بشركة الوطنية للتبغ و الوقيد   للوكالةال ميكن  -ث   
  28مؤرّخ يف  2014لسنة  764من األمر عدد  15ااحماماة املتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األوىل من الفصل 

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى ااحماكم واهليئات  2014جانفي 
 القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
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( يكون اخلالص عن لوقيدحتددها الوكالة الوطنية للتبغ و ايتّم خالص صاحب املهمة حسب الصيغ التالية )
 و تتوىّل اخلالص االدارة املالية للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.  اجلاري لصاحب العقد. احلسابحتويل إىل  طريق
( يوما من اتريخ إيداع 30يتّم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون )    

 . الوطنية للتبغ و الوقيد للوكالة اإلعالم ابلنسخة التنفيذيةالفاتورة بعد صدور احلكم أو 
أجر عدو  التنفيذ )ابستثناء القضااي يف طور التعقيب وتلك املنشورة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد على  حيملو     

 .اإلدارية اليت يتحمل فيها ااحمامي معاليم تسليم الواثئق واملؤيدات( وااحمكمةلدى ااحمكمة العقارية 
أجرة عدو  اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم إبدارة امللكية الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد على وحتمل     

 العقارية.
ابت خارج جما  منطقة تونس الكربى مصاريف التنقل املتعّلقة ابإلانتتحّمل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كما       

 30هلذا الغرض  أو أعضاء شركة ااحماماةأو خارج مراكز الوالايت عندما تتجاوز مسافة التنقل اليت يقطعها ااحمامي 

 يف حدود حاالت التنقل الفعلّية والثابتة للمحامي، شخصّيا، أو ألعضاء شركة ااحماماة املتعّهدين مبلّف اإلانبة.كلم 
ضرورة امللّف التنّقل للخارج، يتكّفل اهليكل العمومي بتحّمل مصاريف التنّقل واإلقامة حصراّي  اقتضتما  وإذا   

 يف حدود أاّيم املهّمة دون سواها مبا فيها يومي الذهاب والرجوع.
كتا  منفرد   ويف كل احلاالت، جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعّلقة ابلنقل واإلقامة يف اخلارج موضوع إتّفاق 

 ومسبق بني الطرفني وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة ابألتعاب.

خالصها  تتوىّل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدإاّل أنّه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل ااحمامي أو شركة ااحماماة،  
ألعما  موضوع االسرتجاع وذلك إثر التثبت مثبتة هلذه األعما  مسّلمة من املعنيني القائمني اب فواتريعلى أساس 

 من الطابع الفعلي إلجناز املهّمة.
 

 : االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي أو الشركة املهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 يلتزم ااحمامي أو شركة ااحماماة مبا يلي:
أمام ااحماكم أو اهليئات  هلاعند نيابته الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  مصاحلبذ  العناية الالزمة للدفاع عن  -

 التحكيمية. القضائّية و التعديلية و
كتابيا   الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدحضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -

 .أو اإلعالن عنها من اجلهة املتعّهدة مبآهلا يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ انعقادها
أو بدراسة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد حضور االجتماعات املخّصصة للنظر يف املسائل املتعلقة بنزاعات  -

 فيها. الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدامللفات اليت وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 وهلذا الغرض،
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دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين حلضور هذه  لة الوطنية للتبغ و الوقيدتتوىّل الوكا 
 االجتماعات وذلك قبل انعقادها ويف حّيز زمين معقو .

مقابل وصل تسّلم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حىت تبدي رأيها ، الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدمتكني  -
مبالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أايم عمل من  الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدفيها. ويف صورة عدم إبداء 

ليت اتريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات ا
 يقتضيها القانون.

من شهادة يف خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم اخنراطه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد متكني  -
 .األتعابوذلك وجواب قبل خالص مسؤوليته املدنّية يف صندوق التأمني وما يفيد قيامه بتأمني 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي يف ....................تضبط مّدة   
ويف صورة وجود قضااي جارية يف هذا التاريخ األخري ومل يتم تعيني حمامي أو شركة مهنّية للمحاماة من قبل اللجنة 

فيتوىل مواصلة هذه القضااي وفق قواعد العناية املهنّية  املختّصة للمتابعة واملراقبة ااحمدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي
من نّص احلكم الصادر الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد وذلك إىل حني انتهاء طورها اجلاري، دون سواه، ومتكني 

 فيها.
 

 : التقّيد برتكيبة الفريق املتدّخـل : 8الفصل 
 

يلتزم صاحب العقد بتوفري الفريق الذي رّشحه يف املشاركة يف طلب العروض من حيث العدد واملستوى العلمي 
الوكالة الوطنية للتبغ والتجربة املهنّية دون سواه إالّ أنّه ويف صورة تغيري الرتكيبة يف األثناء، فيجب على ااحمامي إعالم 

ملتخلي )ن ( عن املهّمة مبن له )م( نفس املؤهالت العملية واملهنّية بذلك كتابيا وتغيري ااحمامي )ن( ا و الوقيد
كتابيا   الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن حيظى ذلك، مسّبقا، مبوافقة 

تابعة واملراقبة على هذا التغيري وإمضاء ملحق يف الغرض بني الطرفني يتّم عرضه مسبقا على اللجنة املختّصة للم
 ااحمدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي.

ويف خالف ذلك، ويف صورة تعّذر توفري مرتشح جديد يستجيب ملقتضيات كراس الشروط الذي مّت على أساسه 
حّق فسخ  اعلى املرتّشح املقرتح، فله موافقتهاأويف صورة عدم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد اختيار املتعاقد مع 

قد الصفقة بعد إصدار تنبيه يف الغرض للمتعاقد معه عن طريق عد  تنفيذ وإمهاله أبجل إضايف أقصاه ةس ع
 ( يوما إن مل يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح اخللل مقارنة مع العرض املقّدم من قبله.15عشرة )

 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 تفسخ هذه االتفاقية، آليا يف احلاالت التالية:، ،8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخرية والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف املشار إليها ابلفصل السابع أعاله. -
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 .أو اإلحالة على عدم املباشرة وفاة ااحمامي أو حل الشركة املهنية للمحاماة -
 للتبغ و الوقيدتوّجه له الوكالة الوطنية عدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية. ويف هذه الصورة  -

دعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حمّدد ال يقّل عن عشرة تيها بواسطة رسالة مضمونة الوصو  تنب
فسخ العقد للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أايم ابتداء من اتريخ تبليغ التنبيه. وابنقضاء هذا األجل، ميكن 

 حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.دون أّي إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازه 
يف التقاضي أو  هاإخال  صاحب العقد ابلتزامه وإهدار حقالوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إذا ثبت لدى  -

ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام 
 .العقد واجنازه

-  
الوكالة جاع الواثئق اليت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابّيا من قبل ويتوىل احملامي إر 

 .الوطنية للتبغ و الوقيد
 
 

 

 :10الفصل 
تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونّية أو واقعية اثبتة لذلك ، الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد يف صورة قرار 

يف قضّية ال زالت جارية، ففي هذه احلالة، تصرف له وجواب أتعابه كاملة اليت حتتسب طبق أحكام الفصل الثالث 
 2011أوت  20املؤرّخ يف  2011لسنة  79من املرسوم عدد  40من هذه االتفاقية وذلك عمال أبحكام الفصل 

 واملتعّلق بتنظيم مهنة ااحماماة.
 
 

  :  فّض النزاعات املتعلقة هبذه االتفاقية : 11الفصل 
تتوىّل يف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجواب، املساعي الصلحية. وهلذا الغرض 

مؤرّخ يف  2014لسنة  764( من األمر عدد 7)مكاتبة الّلجنة ااحمّدثة مبقتضى الفصل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى ااحماكم واهليئات  2014جانفي   28

 التحكيمية. القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و

مواصلة اإلجراءات القانونية اليت يراها وابنقضاء أجل شهر دون فصل اخلالف وداّي، فيمكن للطرف األحرص 
 للدفاع عن حقوقه لدى ااحمكمة املختّصة.

 
 

  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .ااحماميحتمل مصاريف التسجيل على 

 :: صحة العقد13الفصل 
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 املدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد. ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل
 
 
 

 : حمّل املخـابرة:14الفصل 
عنّي كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله. غري أنّه ميكن ألحد الطرفني تغيري ذلك مبقتضى رسالة 

 عن طريق إعالم بواسطة عد  التنفيذ.مضمونة الوصو  مع اإلعالم ابلبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
 

 حــّرر بـ......... يف ..................                                                                 
 

 اإلمضــاءات  
                             الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

 احملـــــــــامي                                                                                      
 

 أو                                                                                             
                                                                                       
  شركة احملــامـــاة                   
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 اجلزء الثاين :
مل تتجاوز مّدة ترسيمه  بتكليف حمام  كراس الشروط املتعلق 

الوكالة الوطنية للتبغ  سنوات لنيابة( 05)ابالستئناف مخس 
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ر اهليئات القضائية و اإلدارية سائو  الوقيد لدى احملاكمو 
 "التعديلية و التحكيميةو 

 

 2024-2023- 2022 لسنوات

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفهرس

 
 2 الفصل األول : موضوع طلب العروض 

 2 : شروط المشاركة 2الفصل 
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 2 : كيفّية المشاركة3الفصل 
 2 : توزيع طلب العروض إلى حصص4الفصل 
 3 : مكونات طلب العروض5الفصل 
 3 : صلوحية العروض 6الفصل 
 4 : سحب ملف طلب العروض7الفصل 
 4 : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض8الفصل 
 4 : الضمانات المالية9الفصل 
 4 : عقد التأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية10الفصل 
 5 : طريقة تقديم العروض 11الفصل 
 5 : الوثائق المكّونة للعرض12الفصل 
 8 : فتح الظروف الفنّية13الفصل 
المشاركين في : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل 14الفصل 
 الصفقة

9 

 9 : تقييم العروض15الفصل 
 9 إسناد األعداد : منهجّية تقييم العروض و16الفصل 

 13 : تعيين المحامي 17لفصل ا
 13 : إمضاء العقد والشروع في المهّمـة18الفصل 

 14 المالحق

 
 

 طلب العروض الفصل األّول: موضوع
 

لنيابة الوكالة ، من بني املرّسني دجدو  ااحمامني، ينمباشر  حماميني( 02اختيار)يتمّثل موضوع طلب العروض يف    
و القيام دجميع اإلجراءات القانونّية يف حقها والدفاع عنها لدى ااحماكم وسائر اهليئات الوطنية للتبغ و الوقيد 

التشريعية اجلاري هبا العمل املتعلقة ابإلجـراءات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية وفق ما تقتضيه األحكـام 
 .اإلداريّـة واملدنّية والعسكرية والتجاريّة واجلبائّية واجلزائّية والتحكيم

 ويبنّي عقد النيابة بدقة احلقوق وااللتزامات ااحممولة على الطرفني املتعاقدين.  
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 : شروط املشاركة 2الفصل 
 

والذين مل تتجاوز مّدة  للمحامني املرمسني جبدول احملامني لدى االستئنافتفتح املشاركة يف طلب العروض    
كما ال ميكن مشاركة ااحمامني املوجودين يف إحدى   ، دون سواهم.( سنوات5ترسيمهم ابالستئناف مّدة مخس )

و تلك اليت تنشأ بسبب تضارب املصاحل حاالت املنع املنصوص عليها ابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل أ
املرتبطة ابلعالقة املباشرة بني ااحمامي ورئيس اهليكل العمومي أو أبحد أعضاء هياكل الّتسيري أو املداولة أو تلك 

من  32اليت يكون فيها ااحمامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على معىن الفصل 
 مرسوم ااحماماة.

وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيني املباشرين أو املتقاعدين على الرغم من    
 ترسيمهم دجدو  ااحماماة.

 

 :كيفية املشاركة3الفصل 
 .بصفة منفردةميكن للمحامي املباشر املشاركة يف طلب العروض 

 :توزيع طلب العروض إىل حصص4الفصل 
احملامني الذين مل تتجاوز مّدة ترسيمهم ابالستئناف مجيع قسط وحيد موجه إىل  العروض منيتكّون طلب    

  على أن يكون حمّل خمابر م والية تونس.، يف اتريخ صدور طلب العروض.( سنوات، دون سواهم5مخس )
 : مكوانت طلب العروض  5الفصل 

 

 طلب العروض اإلانابت املتعلقة ابملسائل التالية: يشمل  
القضااي مبختلف أنواعها اليت ال يتجاوز مبلغ حجمها املايل التقديري ااحمّدد من قبل اهليكل العمومي ما  -

 قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة املضافة طيلة مدة التكليف.
 أو/و

لوكالة الوطنية للتبغ و ااستصدار األوامر ابلدفع اليت ال يتجاوز مبلغها املايل التقديري ااحمّدد من قبل  -
حتتف  ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة املضافة لكامل مدة التكليف، على أن  الوقيد

يف إمكانية إضافة حمام مرّسم لدى التعقيب إن اقتضت ضرورة مواصلة  احبّقه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
 اإلجراءات أو القضية ذلك.

 أو/و
 صدار األذون على العرائض وذلك ابستثناء تلك املتعّلقة أو املرتبطة بقضااي أداء ما .است -
 

  
 :سحب ملف طلب العروض: 6الفصل 
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يتوىل املرتشح حتميل كراس الشروط جماان من موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية    
(www.marchespublics.gov.tn)  ( وموقع اهليئة الوطنية للمحامنيhttps://avocat.org.tn ) أو

مبوقع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بعد أن يتوىل تعمري اإلستمارة اإللكرتونية املوجودة للغرض على املوقع املذكور. 
لصفقات ابلوكالة الوطنية للتبغ وابإلضافة إىل ذلك، فإنه ميكن سحب كراس الشروط مباشرة من الكتابة القارة ل

 تونس بدون مقابل.-الوردية-1080أكتوبر  15شارع -الوقيد و 
 

 صلوحية العروض: 7الفصل 
يوما( ابتداءا من اليوم املوايل للتاريخ  60يصبح املشاركون ملزمني بعروضهم مبجّرد تقدميها ملدة سّتني يوما )   

 األقصى ااحمدد لقبو  العروض.
 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::8الفصل 

( أايم من اتريخ نشر اإلعالن عن 7مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات يف أجل أقصاه سبعة )ميكن لكل     
 طلب العروض. 

ويتّم إعداد ملحق مللف طلب العروض يتضّمن اإلجاابت والتوضيحات املتصلة ابملالحظات واإلستفسارات اليت    
( أايم قبل التاريخ األقصى 10جاوز عشرة )يطلبها املرتشحون، ويوجه إىل مجيع ساحيب كراس الشروط يف أجل ال يت

ااحمدد لقبو  العروض وذلك عرب الربيد اإللكرتوين للمحامي أو للشركة املهنية للمحاماة املبنّي يف اإلستمارة 
 2014لسنة  764من األمر عدد  4اإللكرتونية لسحب كرّاس الشروط املشار إليها ابلفقرة الثانية من الفصل 

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى ااحماكم  2014في جان 28املؤرّخ يف 
 .واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 كما جيوز عند االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض املشار إليه عن طريق الربيد السريع لكافة املرتشحني.   
ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد توجيه معطيات تكميلّية إىل املرتشحني الذين سحبوا كراس الشروط هذا، و   

 قبل انتهاء أجل تقدمي العروض.أايم ( 10قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض يف أجل أدانه عشرة )
 

 الضماانت املالية ::9الفصل 
 اليت تقتضيها الرتاتيب املتعّلقة بتنظيم الصفقات العمومّية.يعفى املشاركون من تقدمي الضماانت املالية    
 

 

 :املسؤولّية املدنّية واملهنّية علىعقد أتمني :10الفصل 
 

املسؤولية املدنية واملهنية، ساري املفعو  يف  علىيتعني على كل مشارك يف طلب العروض تقدمي عقد أتمني    
 اتريخ آخر أجل لتقدمي العروض. 

الصفقة، جتديد شهادة التأمني سنواي إىل حني اإلعالم ابحلكم املتعّلق آبخر  على ااحمامي صاحبكما جيب     
 قضية م تع ه د هبا.

  .ويسري عقد التأمني إىل حني انقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضّية تعّهد هبا ااحمامي   
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ّلق آبخر قضية يتعهد هبا اية من يوم اإلعالم ابحلكم املتعويصبح عقد التأمني الغيا ابنقضاء أسبوعني بد   
قبل انقضاء األجل املذكور الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  وإذا مت إعالم شركة التأمني املعنّية من قبل.  ااحمامي

اترخيا اثبتا أعاله وذلك مبقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصو  مع اإلعالم ابلبلوغ أو أبية وسيلة أخرى تعطي 
التعاقديّة، يتم االعرتاض على انقضاء عقد التأمني. ويف هذه احلالة، ال  هلذا اإلعالم، أبّن ااحمامي مل يف ابلتزاماته

 الوقيد.تسّلمها الوكالة الوطنية للتبغ و يصبح عقد التأمني الغيا إالّ بشهادة يف الغرض 
 طريقة تقدمي العروض:  11الفصل 

ي ضم ن العرض الفين والواثئق اإلداريّة ومجيع مؤيدا ا املبّينة ابلفصل و  ،ض على مرحلة واحدةتم تقدمي العرو ي   
( من هذا الكرّاس يف نيرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف نيرف اثلث خارجي خيتم ويكتب عليه عبارة :   12)

 الوطنية للتبغ و الوقيد.متعلق بتكليف حماٍم إلانبة الوكالة  2021لسنة  37ال يفتح طلب عروض عدد 
توّجه الظروف ااحمتوية على العروض الفنية والواثئق اإلدارية ومجيع املؤيدات عن طريق الربيد مضمون الوصو  أو    

عن طريق الربيد السريع أو تسّلم مباشرة إىل مكتب الضبط املركزي التابع للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدـ مقابل 
لظروف عند تسّلمها يف مكتب الضبط املعنّي للغرض ّ  ويف مرحلة اثنية تسّجل يف تسّجل او وصل إيداع.

 السجّل اخلاص ابلصفقات العمومية حسب ترتيب وصوهلا وجيب أن تبقى خمتومة إىل موعد فتحها.
 

 يقصى آلّيا: 
 * كّل عرض ورد بعد اآلجا .

 * كّل عرض مل يكن مغلقا وال حيمل ختم ااحمامي.
 كما يقصى:

كّل عرض تضّمن تغيريات أو حتّفظات أدخلها املشارك على بنود كرّاس الشروط ومل يتّم رفعها خال  األجل *  
 اإلضايف املمنوح له من قبل اهليكل العمومي.

 * كّل عرض تضّمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق مزّورة. 
 

 األسباب املطالبة بتعويض.وال ميكن للمشاركني الذين مّت إقصاء عروضهم ألّي سبب من 
جيب أن حتّرر العروض بكاملها ابحلرب مبا يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط. ويقصى كل 

 عرض ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة.
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 الواثئق املكّونة للعرض:: 12الفصل
 املصاحبة هلا على ما يلي:جيب أن حيتوي الظرف املتضّمن للعرض وواثئق التعّهد واملؤيّدات 

 واجبات املشارك العمليات املطلوبة بيان الوثيقة العدد

 الواثئق اإلدارية 

01 

ختم وإمضاء املشارك على كّل صـفحة وإمضـاؤه  --- كراس الشروط
 يف آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

02 
 وثيقة التعّهد

 

وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان  إمضـاء املشـارك (1طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد)
 التاريخ .

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان  (2طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد) بطاقة إرشادات عاّمة حو  املشارك 03
 التاريخ .

نسخة مطابقة لكصل من بطاقة  بطاقة تعريف جبائية 04
 التعريف اجلبائية. 

--- 

05 
 بصندوق احليطة والتقاعد للمحامنيشهادة اخنراط 

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 لكصل من الشهادة.

يضاة من قبل الشخص املفّوض له وختمهـا مـع 
 بيان التاريخ.

 شهادة مهنية يف ترسيم دجدو  ااحمامني 06
 

هنية أو نسخة مطابقة أصل الشهادة امل
 .لكصل منها

 

للهيئــة أو رئـيس إمضاء العميد أو الكاتـب العـام 
الفـــــرع اجلهــــــوي دون ســــــواهم وختمــــــه مــــــع بيــــــان 

 التاريخ.

07 
شهادة اإلخنراط ابلصندوق الـوطين للضـمان اإلجتمـاعي ) ابلنسـبة للمعـاونني 

 واألعوان( أو تصريح على الشرف بعد تشغيل معاونني أو أعوان.
ــــرئيس املــــدير العــــام للصــــندوق  نسخة مطابقة لكصل من الشهادة. الــــوطين إمضــــاء ال

للضـــمان اإلجتمـــاعي أو مـــن الشـــخص املفـــّوض 
 له وختمه مع بيان التاريخ.

إمضاء الرئيس املـدير العـام لشـركة التـامني أو مـن  نسخة مطابقة لكصل من العقد. املسؤولّية املدنّية واملهنّية علىعقد أتمني  08
 الشخص املفّوض له وختمه مع بيان التاريخ.

09 
يلتـــزم مبوجبـــه املشـــارك بعـــدم القيـــام مباشـــرة أو بواســـطة تصـــريح علـــى الشـــرف 

الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات التعيني 
 ومراحل إجناز املهّمة.

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان  (3طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد)
 التاريخ.

10 

تصريح على الشرف يقّدمه املشارك أبنّه مل يكن عوان عموميا لدى الوكالة 
مّدة ةس  هباالوطنية للتبغ و الوقيد، أو مضت عن انقطاعه عن العمل 

 سنوات على األقّل. 

ويف خالف ذلك، جيب تقدمي الرتخيص أو نسخة مطابقة لكصل منه أو 
تيب اجلاري هبا العمل نسخة من مكتوب اإلعالم )حسب احلالة( طبقا للرتا

 طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد
(4) 

 

 

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان 
 التاريخ.
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املؤرّخ  1998لسنة  1875من األمر عدد  5وخاّصة منها أحكام الفصل 
املتعلق بضبط الشروط واإلجراءات املتعّلقة إبسناد  1998سبتمرب  28يف 

املونيفني العموميني ترخيصا ملمارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة مباشرة 
 مبهامهم.

12 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى

 من كرّاس الشروط 2احلاالت اإلقصائّية املنصوص عليها ابلفصل 

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد    
(5) 

 إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.

 والواثئق اليت يتّم اعتمادها يف فرز العروض:اجلوانب الفنية  

تصريح على الشرف بصّحة البياانت واملراجع العاّمة و/أو اخلصوصّية  01
 املضم نة ابلعرض.

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد    
(6) 

 إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.

02 
 ااحمامي )منفرد(

 

عدد  طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق 
(7) 

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان 
 التاريخ.

03 

الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد والقيام بنيابة  (التزام لكل حمام مشارك )منفرد
لدى ااحماكم وسائر  اوالدفاع عنها دجميع اإلجراءات القانونّية يف حقه

 ة.اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديليّ 

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد    
(8) 

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان 
 التاريخ.

التعريف إبمضاء كل حمام مشارك على أن يكون 
اتريـــــخ التعريـــــف ابإلمضـــــاء وجـــــواب بعـــــد صـــــدور 

 إعالن طلب العروض. 

اخلمس سنوات خال   قائمة املراجع املبّينة للتجربة العامة للمحامي املباشر 04
 األخرية.

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد  
(9) 

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان 
 التاريخ.

05 

قائمة يف الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها ااحمامي املباشر يف إطار 
دورات التكوين املستمر الستكما  اخلربة اليت تنظمها اهليئة الوطنية 
للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل 

 الدولية للمحامني. 

عدد  طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق 
(10 ) 

إمضــــاء املشــــارك وختمــــه يف آخــــر الوثيقــــة مــــع بيــــان 
التــــــاريخ ، يقــــــّدم ااحمــــــامي املرتشــــــح نســــــخة مطابقــــــة 

 .لكصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنية
 

 .السرية الذاتّية للمحامي 06
طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد 

 إمضاء صاحب السرية الذاتّية مع بيان التاريخ. ( 11)

جدو  التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزا  منشورة  07
 لدى ااحماكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية.  

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد 
(12) 

إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان 
 التاريخ.

الوكالة الوطنية للتبغ  املربم بني ااحمامي املباشر من جهة، ومشروع عقد النيابة  08
 من جهة اثنية.و الوقيد 

طبقا لكمنوذج املدرج ابمللحق عدد 
(13) 

وختمـه يف  (إمضاء صـاحب العـرض )حمـام منفـرد
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

وبقية املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنية واليت تندرج  1ميّثل عدم تقدمي امللحق رقم مالحظة:
ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض وجيوز للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بشرط احرتام مبدأ املساواة 

يا كتاب  أايم من اتريخ جلسة فتح العروض، 07، يف أجل ال يتجاوز طلب عند االقتضاءتبني املشاركني أن 
 استكما  بياانت ومستندات وتوضيحات تتعلق ابلعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها.



50 

 

 فتح الظروف:: 13الفصل 
حتدث لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد جلنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها مبقرر من املدير العام      

 للوكالة.

 واثئق اإلدارية والعروض الفنّية.ااحمتوية على الجتتمع اللجنة املذكورة لفتح الظروف اخلارجية والظروف      

ـــة.  وتكـــون جلســـة فـــتح العـــروض      ـــدعوة إىل حيـــث غـــري علنّي ـــاريخ واملكـــان ااحمـــّددْين بـــنص إعـــالن ال تعقـــد يف الت
 املنافسة. 

  ااحمّددة لقبو  العروض.ال تفتح إالّ العروض الواردة يف اآلجا  القانونية 
 .ال ميكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغيريات وإاّل اعترب هذا العرض الغيا 

ــة الفــتح طبقــا للتسلســل الرتتيــيب لتــاريخ الــورود وذلــك بفــتح الظــرف اخلــارجي للعــرض   يــتّم الشــروع يف عملّي
 والتثّبت من وجود كّل الواثئق اإلداريّة املطلوبة.

 ااحمتوي على العرض الفيّن واالقتصار على التصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها.فتح الظرف  

وابستثناء الواثئق  اليت تدخل يف تقييم العرض الفيّن للمشارك، ميكن، عنـد االقتضـاء، للجنـة اخلاّصـة بفـتح 
وبـة إىل إمتـام ملفـا م يف أجـل ال يتجـاوز الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّـا املشـاركني الـذين مل يقـّدموا كـّل الواثئـق املطل

ضــبط الأاّيم عمــل مــن اتريــخ جلســة فــتح الظــروف وذلــك عــن طريــق الربيــد الســريع أو إبيــداعها مباشــرة مبكتــب  07
 حىت ال تقصى عروضهم.املركزي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد،

علـى أن . RNTA@rnta-mtk.com.tnيل: ميكن إرسا  هذه الواثئق عن طريق الربيـد االلكـرتوين ابلعنـوان التـا
-أكتـوبر  15تودع األصو ، الحقا، مبكتب الضبط أو إرساهلا عـن طريـق الربيـد السـريع علـى العنـوان التـايل: شـارع 

 تونس. 1080-الوردية

 ويعتمد يف هذه احلالة اتريخ اإلرسال االلكرتوين.      
 من قبل املشاركني يف الصفقة:: ضبط آجال وصيغ الرجوع يف تقدمي الرتشحات  14الفصل 

ميكن للمحامي الذي قّدم ترّشحه يف طلب عروض أن يسحبه بطلب كتـاّ ، مقابـل وصـل تسـليم، يقـّدم مباشـرة إىل 
( يومــا مــن 15الوكالـة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد أو عــن طريــق الربيــد مــع اإلعــالم ابلبلــوغ يف أجــل أقصــاه ةســة عشــرة )

املعلــن عليــه مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد و ذلــك دون احلاجــة إىل تربيــر  اتريــخ آخــر أجــل لقبــو  العــروض
 هذا االنسحاب.

 وابنقضاء هذا األجل، تؤخذ بعني االعتبار عروضهم يف أعما  التقييم، ويبقوا ملزمني هبا.
رتّشح للجنة املختّصة غري أنّه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إال مبطلب معلل يقّدمه امل

 هبدف املوافقة عليه.  2014لسنة  764( من األمر 7على معىن الفصل السابع )



51 

 

املشاركة يف الصفقات اليت تنظمها  ويف صورة تراجع ااحمامي دون إجازة من اللجنة وبعد إمتام عملية الفتح، حيرم من 
ن اتريخ تراجعه الكتا  بعد األجل ااحمّدد لذلك ( حتتسب، حسب احلالة، م02اهلياكل العمومية ملّدة سنتني ) كلّ 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد اتريخ يف الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من 
 ( أايم عمل.10ملّدة جتاوزت عشرة )

 

 تقييم العروض: 15الفصل
مــن هــذا الكــرّاس، تتــوىّل هــذه اللجنــة كــذلك  13بعــد فــتح العــروض مــن قبــل الّلجنــة اخلاّصــة املشــار إليهــا ابلفصــل 
 من هذا الكراس. 16لفصل ابتقييم العروض املقبولة وترتيبها وفقا إلحدى املنهجّيات املدرجة 

 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد 16الفصل 

 لعروض:: منهجّية تقييم ا 1.16
يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار ااحمـامي أو الشـركة املهنيّـة للمحـامني ابالعتمـاد، حصـراي، علـى املقـاييس 

 التاليــة:
 

 العدد األقصى املسند معايري الفرز العدد

 نقطة 50 املراجع  العامة  للمحامي  1

 نقطة 20 املؤهالت العلمّية للمحامي 2

 نقطة 30 للمحامي من قبل اهلياكل العمومّية وعددها حجم املهام املوكولة 3

 نقطة 100 اجملمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجواب :

 .العروض اليت مل تتضّمن إحدى الواثئق املعتمدة للتقييم الفين 

يف  العروض اليت تنقصها الواثئق اإلدارية املطلوبة للمشاركة يف الصفقة بعد انقضاء فرتة اإلمها  وااحمّددة 
 من هذا الكراس. 12الفصل 

 كل عرض تضّمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أهنا مزّورة. 

 العروض اليت يتوىّل أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف نفس الصفقة. 

يتّم إال من قبل  وخبصوص ااحمامني الذين صدرت يف شأهنم عقوابت أتديبّية، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحا م ال   
بضبط  املتعلق 2014جانفي  28مؤرّخ يف  2014لسنة  764جلنة املراقبة واملتابعة ااحمدثة مبقتضى األمر عدد 
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شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة  اهلياكل العمومية لدى ااحماكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
بدقّة يف وضعّيا م املهنية ابلتنسيق مع من له النظر يف اهليئة الوطنية للمحامني  والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت 

 764من األمر عدد  15أو كذلك مع رئيس الفرع اجلهوي  املختّص عند االقتضاء، تطبيقا ملقتضيات الفصل 
 .2014جانفي  28مؤرّخ يف  2014لسنة 

 

 : إسناد األعداد: 2.1.16
 

 نقطة(: 50) للمحامي خالل اةمسة سنوات األخريةاملراجع العامة    -أ

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تسند أعداد املراجع حبسب عدد اإلانابت اليت أسداها ااحمامي خال  اخلمس سنوات األخرية أي من الفرتة    

 إىل اتريخ تقدمي العروض. 2016املمتّدة بني غرة جانفي 

وهبدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع املصرّح هبا، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكام بعد    
معاجلتها من قبل املرتّشح بغاية حجب أساء األطراف وتقدميها بشكل حيو  دون إمكانّية التعرف على األشخاص 

 املذكورين هبذه األحكام واملراجع. 
 

عدد 
اإلانابت 

لدى 
 ماحملاك

 45و 40ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 50و 46ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 55و 51ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 60و 56ما بني 
إانبة خالل اةمسة 

سنوات السابقة 
 العروضلتاريخ طلب 

إانبة  60أكثر من 
خالل اةمسة 
سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

العــــــــــــــــدد 
املســـــــــــــند 
ـــــــــــــوان  بعن
املراجــــــــــع 

 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقدمي العّينات من املؤيّدات:
(، 6عـدد تبعا إلمضاء املرتّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيـاانت املتعّلقـة ابلتجربـة اخلصوصـّية والعاّمـة )امللحـق 

 ال يدعى، يف مرحلة أوىل، املرتّشح املعين إىل أتييد عرضه ابملؤيّدات املصرّح هبا.

تعتمد عّينة اإلانابت أو رسائل التكليف حسبما يراه املرتشح املشارك يف طلب العروض. وبصفة عامة يتوىل ااحمامي 
 تقدمي كل وثيقة تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة.

 اب التجربة القضااي اليت مّت رفضها شكال.وال يدخل ضمن احتس
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ــــة املعطيــــات  ويكــــون ااحمــــامي مــــدعو إىل مجعهــــا وختزينهــــا حســــب الســــنوات وحســــب طبيعتهــــا بطريقــــة حتفــــ   اي
الشخصــّية والّســـر املهــين يف أقـــراص يغنطــة أو ليزريـّــة أو كــذلك يف وســـائل حفــ  إلكرتونيّـــة تراعــى فيهـــا الّضـــماانت 

ــة الســتغالهلا طبــق  مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات املســتعملة يف اجملــا  وذلــك لتقــدميها عنــد الطلــب للوكالــة الفنّي
 الوطنية للتبغ و الوقيد طبق املواصفات الفنّية املبّينة للغرض يف كراس الشروط.

 الّتايل:وجيب اإلشارة للمرتّشحني أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على الّنحو 

  تتــوىّل جلنــة الفــتح والفــرز تقيــيم وترتيــب العــروض علــى أســاس املعطيــات املبّينــة يف الّتصــاريح
علــى الّشـــرف والّســرية الّذاتيّـــة املمضــاة مـــن قبـــل املرتّشــحني وبقيـــة املالحــق املنصـــوص عليهـــا 

 مبلف طلب العروض وطبقا للمعايري واملقاييس املعلنة بكرّاس الشروط.
 ـــة ا ـــه امللفـــات إىل تقـــوم الوكال ـــغ و الوقيـــد بعـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه األعمـــا  بتوجي لوطنيـــة للتب

الّلجنة املختّصة للمراقبة واملتابعة ابهليئـة العليـا للطلـب العمـومي إلجـراء املراقبـة الاّلزمـة عليهـا 
. وإذا 2014جــانفي  28املــؤرخ يف  2014لســنة  764مــن االمــر عــدد  6طبقــا ألحكــام الفصــل 

مــا اقتضــت أعمــا  الّلجنــة املــذكورة طلــب املؤيّــدات املضــمنة ابلتصــاريح أو مؤيــدات إضــافية 
حـــو  مـــا مت التصـــريح بـــه خبصـــوص املـــؤهالت العلميـــة واملهنيـــة، فـــإّن هـــذا الطلـــب يوّجـــه إىل 

 ااحمامني املعنيني من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
 

 نقطة(: 20) املؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب 

يهــدف هـــذا املقيـــاس إىل حتديـــد العـــدد األمثـــل مـــن املتـــدخلني للقيـــام ابإلانبـــة وابالســـتناد إىل اخلـــربة املتميّـــزة يف       
امليدان املطلوب من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من انحية وإىل املؤهالت العلمية للمرتشـح مـن انحيـة أخـرى، 

 ف.الستئناابوذلك حسب ترسيمهم 
 

إضافة إىل الشهادات العلمّية اليت حتّصل عليها ااحمامي تسند األعداد حبسب عدد الدورات التكوينّية اليت    
 تلّقاها أو شارك فيها على النحو التايل:

نقـــاط لكـــّل حمـــام شـــارك فعليـــا أو اتبـــع بنجـــاح دورة تكوينيـــة متخّصصـــة يف إطـــار  05تســـند بصـــفة آليـــة  
الســتكما  اخلــربة املهنيّــة الــيت تنظمهــا اهليئــة الوطنيــة ابلتنســيق مــع املعهــد األعلــى دورات التكــوين املســتمّر 

 (.10للمحامني ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة نقاط )
( لكــّل مشــاركة انجحــة يف دورة تكوينّيــة قــام هبــا حمــامي يف إطــار أنشــطة اهلياكــل 01تســند نقطــة واحــدة ) 

 .1(10نقاط هبذا العنوان عشرة نقاط )الدولّية للمحامني. ويبلغ سقف ال
                                                 

1
 دد   بددا   امي ددا   ّّة م ددذ، عاإلددف،  يى ددي ذ ع دد    دد ،  ّددم   عنددا ي علّق ددم  ب ددي  لحقمددب  اددي ي  لخدديعي  ددي    ددي  

 قّادي م   داإ ع ّديم  يم  اي  اي ي  ي عطي  أنشدةذ   امي دا   او م دذ   العلبي   ّ  هف    ّّمي    فيعي دو  ت تحةعنم ذ
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إلثبــات املشــاركة يف هــذه الــدورات، يقــّدم ااحمــامي املرتشــح نســخة مطابقــة لكصــل مــن شــهادة املشــاركة يف 
 الدورة املعنية.

 نقطة( 30حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل اهلياكل العمومّية وعددها ) -ح
  ـــر فـــرص املتفـــرغني. لـــذلك بقـــدر مـــا  للمرتشـــحنييهـــدف هـــذا املعيـــار إىل إعطـــاء أكث

ذا العنـوان و بقـدر مـا يرفـع العـدد املسـند اليـه هبـيكون ااحمـامي املرتشـح متفرغـا للمهّمـة 
  العكس ابلعكس و ذلك على النحو التايل:

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكل عمومي يف الطور االبتـدائي يف اتريـخ تقـدمي الرتّشـح   -
 نقطة. 15للمشاركة يف طلب العروض على أال تتجاوز 

يتّم حذف نصف نقطة عـن كـّل قضـّية جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي يف طـور االسـتئناف يف اتريـخ تقـدمي الرتّشـح  -
 نقطة. 15للمشاركة يف طلب العروض على أال تتجاوز 

 :تعيني احملامي: 17الفصل
الوكالـة الوطنيـة للتبـغ و الوقيـد تقريـرا مفّصـال حـو  معـايري اختيـار املرتّشـحني تعّد جلنة الفتح والتقيـيم ااحمدثـة لـدى     

ونتائج أعما  التقييم على ضوء ذلك توّضـح فيـه كيفيّـة ترتيـب املرتّشـحني وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض إن حصـل 
 ذلك.
للمتابعـة واملراقبـة ااحمدثـة ابهليئـة العليـا  و توّجه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد وجواب هـذا التقريـر إىل اللجنـة املختّصـة   

إلجــراء  2014جـانفي  28واملـؤرّخ يف  2014لسـنة  764مـن األمـر عـدد  7للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام الفصـل 
 من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند االقتضاء. 8مراقبتها عليها طبقا ملقتضيات الفصل 

 األعما ، توّجه اللجنة املذكورة قرارها إىل اهليكل العمومي املعين لتنفيذه.وبعد االنتهاء من هذه 

 : إمضاء العقد والّشروع يف املهّمة: 18الفصل 
يتّم إعالم ااحمامي الذي مّت اختياره من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد يف العنوان املبنّي بوثيقة التعّهد. وجيـب عليـه 

أمهّيتهـا وضـرورة  الطرفـانوميكن إضـافة بنـود يـرى للغة العربية طبق النموذج املصاحب هلـذا. إمضاء العقد ااحمرر اب
 . توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

 وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم ااحمامي ليتوىل اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق
 املهّمة مبجرد تسلم اإلذن بذلك.

                                                                                                                                                         

عنا  ال لخيء   قغذ  ىنجقمزعذ.   ّاي ي   ّليش ح  قغذ   ّاحّذ   ّنشة ة أ ي اي   لخم ذ أو   قغذ   ّلف م عقماي  ي   ّلا أو 

وعّح ،  ف  ،  بإلف  ّم   العلبي  ع ي ذ ع   هفه   ّليعمس،  نخة ء   ّاي ي  ي شبحذ  انم ذ دو م ذ  ّحيتب  اي دية  د  

 عا ه.
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 املشاركة يف الصفقات اليت تنظمها كلّ حيرم من هنائيا لإلانبة  اختيارهوقع الذي إال أنّه، يف صورة نكو  ااحمامي 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي اتريخ ( حتتسب من 02اهلياكل العمومية ملّدة سنتني )

 ( أايم عمل.10جتاوزت عشرة )دون رّد ملّدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 املالحق
 

 وثيقة التعّهد: 1ملحق عدد 
 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك: 2ملحق عدد 
تصريح على الشرف بعدم التأثري يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز : 3ملحق عدد 

 املهّمة 



56 

 

 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
 صاحب طلب العروض

: تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى احلاالت اإلقصائّية املنصوص 5ملحق عدد 
 من كّراس الشروط 4عليها ابلفصل 

او اةصوصّية  : تصريح على الشرف بصّحة البياانت  واملراجع العاّمة و/6ملحق عدد 
 املذكورة يف العرض

 : قائمة إمسيـة يف احملامي )املنفرد( 7ملحق عدد 
لدى احملاكم و سائر الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد : التزام احملامي )املنفرد( بنيابة 8ملحق عدد 

 اهليئات القضائّية والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
خالل اةمس سنوات  بّينة للتجربة العامة للمحامي املباشرقائمة املراجع امل: 9ملحق عدد 

 األخرية
قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر يف إطار : 10ملحق عدد 

دورات التكوين املستمر اليت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى 
 اهلياكل الدولية للمحامني.للمحامني أو يف إطار أنشطة 

 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 
جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة : 12ملحق عدد 

 لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية
 .الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدو عقد النيابة املربم بني احملامي : 13ملحق عدد 

 
 

 1ملحق عدد 
 

 وثيقة التعّهد
 ....................)االسم واللقب واخلطة(....................................................... إين املمضي أسفله -
 ...........................................................................املتصرف ابسم وحلساب:................ -
 ........................املنخرط بصندوق احليطة و التقاعد  حتت عدد: .............................................. -
 .............................................ذكر العنوان ابلكامل(...............................)املعنّي حمل خمابرته بـ -
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واملكّونة مللف طلب العروض املتعّلق إبانبة ااحمامي )حتدده الوكالة الوطنية للتبغ و  1وبعد االطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها
 الوقيد( :

 ملف طلب العروض(1)
 وثيقة التعهد اليت متّثل وثيقة االلتزام( 2) 
 النيابة.عقد ( 3) 

 وبعد أن قّدرت على مسؤولييت طبيعة وشروط اخلدمات املزمع اجنازها. 
 أتعّهد و ألتزم مبا يلي: 

 ( قبو  املهّمة موضوع طلب العروض املسندة يل دون حتّف .1 
ة طبق الرتاتيب القانونّية يف ( اجناز اخلدمات القانونّية املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله، مقابل األجرة ااحمّدد2

 امليدان.
( ... حتددها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد( تسليم التقارير اخلاّصة ابإلانابت لدى ااحماكم موضوع الصفقة خال  مدة قدرها )3

 ة اخلاصة.( وفقا ملا تنص عليه كراس الشروط اإلداريحتّدده الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدمن اتريخ ........... )
 ن جزءا من العقد.( تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية اخلاصة اليت تكوّ 4
من اليوم املوايل آلخر  ابتداء( اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة )حتددها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد( ............ يوما 5

 أجل حمدد لقبو  العروض.
فسخ العقد بصفة آلية فإنه يتم  يف حالة تضارب مصاحل أو أّي حجر قانوين. ويف صورة ثبوت خالف ذلك،( أشهد أنين لست 6

 وأحتمل مسؤولييت القانونية املرتتبة عن ذلك.
 

تدفع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد املبالغ املستوجبة مبوجب عقد الصفقة وحتويلها إىل احلساب املفتوح ابلبنك أو الربيد: 
 ............................ حتت عدد: .......................... )ذكر اهلويّة البنكية أو الربيدية(

 
 

 حرر بـ .................. يف......................                                             
 ()إمضاء وختم املشارك                                                 

 
 )يكتب املشارك خبط اليد عبارة   صاحل للمشاركة يف طلب العروض (

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 رمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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 2 ملحق عدد

 
 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

 
 .....................................واللقب:.................................................................االسم 

 ........................اتريخ الرتسيم يف ااحماماة:.....................................................................
 ............................................................................................عنوان املقّر :............

 ..........موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونّية: ...................................... عنوان
 . ......................................................................هلاتف:......................................ا

 .......................................:..................................................وين للمحامي العنوان اإللكرت 
 .................اجلبائي:.................................................................................رقم املعّرف 

 ....................الشخص املفّوض إلمضاء واثئق العرض)االسم واللقب واخلطة(.......................................
 

 حّرر بـ .................. يف......................                                         
 ()إمضاء وختم املشارك                                                 
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 3ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثري
 يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز املهّمة 

 
 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 ...............................................................بتاريخ...........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية حتت عدد 

 .............................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

يام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد أصرّح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم الق

 .الصفقة لفائديت التأثري يف خمتلف إجراءات إسناد

 

 ..........................................يف  .............................حّرر بـ                                                 

 )إمضاء وختم املشارك(                                                    
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 4ملحق عدد 
 

 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 صاحب طلب العروض

 
 

 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 ...........................................................بتاريخ.........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية  حتت عدد 

 ..................................................................................................عنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( امل

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

 علىأو مضت  الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أصرّح على شريف أيّن مل أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات
 عن العمل هبا مّدة ةس سنوات على األقّل. انقطاعي

 

، فرتفق نسخة مـن مكتـوب اإلعـالم 1998لسنة  1875)ويف صورة القيام إبعالم اهليكل طبق أحكام األمر عدد 

 مؤّشر عليه من قبل اهليكل يوّضح بدقّة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء.(
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 ............................يف ............................. حّرر بـ                                        

 )إمضاء وختم املشارك(                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى
 الشروطمن كرّاس  2احلاالت اإلقصائّية املنصوص عليها ابلفصل 

 
 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب( 

 ...........................................................بتاريخ ..........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية  حتت عدد 

 .................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 
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 املسّمى فيما يلي  املشارك 

 إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابملرسوم املنظّم ملهنة ااحماماة. يف اوجدأصرّح على شريف أيّن ال 

يف إحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا ابلفقــرة األخــرية مــن الفصــل الثــاين مــن كــراس شــروط  أوجــدكمــا أصــرّح أنّنــا ال 

 طلب العروض.

 

 ............................يف............................. حّرر بـ         

 مضاء وختم املشارك( )إ
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 6ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بصّحة البياانت 
 واملراجع العاّمة و/ او اةصوصّية املذكورة يف العرض

 
 

 ................................................................................................................إيّن املمضي أسفله )االسم والّلقب( 

 ..............................................................بتاريخ.........................................املسّجل ابهليئة الوطنّية حتت عدد 

 ....................................................................................................املعنّي حمّل خمابرته بـ )العنوان الكامل( 

 املسّمى فيما يلي  املشارك 

 أصرّح على الّشرف بصّحة البياانت واملراجع اخلصوصّية والعاّمة اليت قّدمتها يف هذا العرض.
وأحتّمل مسؤولّييت القانونّية يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي لّلجنة املكّلفة ابلفرز ملا يثبتها من 

 واثئق بعد طلبها ميّن ملّدة تتجاوز عشرة أاّيم.
 

 

 ............................يف ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم املشارك(
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 7ملحق عدد 
 

  املعطيات الشخصية للمحامي املنفرد
 
 

 االسم و اللقب:................................................................................ - 1

 الشهادة احملرز عليها:........................................................................... - 2

 اتريخ الرتسيم ابهليئة:............................................................................ - 3

 
 ع ر االسم واللقب الشهادة احملرز عليها اتريخ الرتسيم ابهليئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

  

 ............................يف............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم املشارك(
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 8ملحق عـدد
 

 التزام احملامي 
 بنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

 لدى احملاكم و سائر اهليئات القضائّية والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية 
 

ألتزم  أقّر أبينّ ……………………………………………….............................................…………إين املمضي أسفله )االسم والّلقب( 

 إبجناز املهّمة.كما أقّر بصحة كافّة املعلومات الواردة هبذا العرض:

 
 سم و اللقباال

 
 الرتسيم

 
 حمل املخابرة

 

 بهإمضاء ااحمامي معرف 
 

 
 

   

 

 ............................يف............................. حّرر بـ  
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 )إمضاء وختم املشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ملحق عـدد 
 

 

 قائمة املراجع املبّينة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل اةمس سنوات األخرية
 

 إىل اتريخ فتح العروض( 2016 جانفي 1)من  
 

 العاّمةجدول أتليفي للمراجع 
 

 الطور
 

 
 ااحمكمة

 موضوع اإلانبة
 عدد االانابت 



67 

 

 

 لتجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................ا
    
    
    
    

 

 لتجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................ا
    
    
    
    

 سنة ................. لتجربة العامة للمحامي املباشرا
    
    
    
    

 لتجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................ا
    
    
    
    

 لتجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................ا
    
    
    
    

 العدد اجلملي لإلانابت املصرح هبا خالل اةمس سنوات ..................

 
 للمراجع العاّمةجدول تفصيلي 

 
 

 الطور اتريخ بداية وانتهاء املهمّة
 

 عدد القضيّة
 
 ااحمكمة
 

 موضوع اإلانبة
 الشخص اخلاص أواهليكل العمومي  
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 ............................يف............................. حّرر بـ        

 )إمضاء وختم املشارك( 

 

 ميكن نسخ اجلدول إلضافة املراجع والقضااي املقرتح التنصيص عليها ابلعرض 
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 10ملحق عـدد 
دورات التكوين املستمر اليت تنظمها اهليئة الوطنية قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر يف إطار 

 للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.
 

 

 ع ر احملور السنة
 للمحامنيالدورات التكوينية و شهادات استكمال اةربة املنظمة من قبل اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى 

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  6 

  7 

 يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية الدورات التكوينية للمحامي
  

 
1 

  
 

2 
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3 

  
 

4 

  5 

  6 

  7 

  

 ............................يف............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم املشارك(
 .املرتشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنيةيقّدم احملامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11ملحق عدد 
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 ............................................................................................................................................اإلسم واللقب: * 
 .................................................................................................................................* اتريخ الوالدة ومكاهنا: 

 ....................................................................................................................*اتريخ الرتسيم ابهليئة الوطنّية : 
 .........................................................................................................................:ابالستئناف* اتريخ الرتسيم 
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 .........................................................................* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات القانونّية: 

 
 الشـهــائد العلميــة املتحّصل عليها املرتشح :

 

 الشهـادة العلميّة املؤسسة اجلامعية سنة التـخـرّج
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 ملّخص اةربة العامّة يف احملاماة :
 

 
النتائج احملّققة أو نتائج 

 املنجزةاألعمال 

 
 اتريخ إجناز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

القطاع  اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف
 بنيابتها اةاص اليت قام احملامي 
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 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
 
 
 
 

 وجد أو املادّة املطلوبة( إنملّخص اةربة اةصوصية يف مهنة احملاماة ) ذكر االختصاص 
 

 
النتائج احملّققة أو نتائج 

 األعمال املنجزة

 
 اتريخ إجناز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع 
 اةاص اليت قام احملامي بنيابتها
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 نشاطه يف العالقة ابملهّمة املرتّشح إليها:املعطيات اإلضافية اليت يرى املرتشح أمهية ذكرها يف  -

 التكوين يف اللغات 

 

 جيد جدا جيد متوسط اللغة
 

 ممتاز

     

     

     

     
 

 
 

  معني قبل الرتسيم يف احملاماة.اةربة يف ميدان 
-  
-  
-  

 

 اإلنضواء يف شبكة دوليّة ملكتب حماماة 

 
-  
-  
-  

 

 إمضاء صاحب السرية الذاتية          
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 ............................يف............................. حّرر بـ                                                       

 )إمضاء وختم املشارك(                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12ملحق عدد 
 

جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة لدى احملاكم 
 وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية

 
 اجلاريةاإلانابت 

اآلجال التقريبية 
إلنتهاء اإلانابت 

 اجلاريّة

املالحظات اإلضافية 
والتوضيحية اليت يراها 
املرتشح أّّنا ضروريّة 

لذكرها لتحديد جدول 
 التعهدات

موضوع  عدد اإلانابت
 اإلانابت

احملاكم أو اهليئات 
املنشورة أمامها 

 القضااي
 

 شخص خاص اهليكل العمومي الطور
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 إمضاء  وختم  املرتشح            
 

 ............................يف............................. حّرر بـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13ملحق عدد 
 

عقد النيابة املربم بني حمامي مل تتجاوز مّدة ترسيمه 
الوكالة الوطنية للتبغ  و مّدة مخس سنواتابالستئناف 

 1الوقيدو 
 

                                                 

 عّح  ع ي ذ  صةل أإليإ و    حسب  لةق بيت   ّقب أو  ىني يت وإلصةصم يتاي.1
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 : تعريف املهّمـة:الفصل األّول
 تتمّثل مهمة: 

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

والدفاع ا والقيام دجميع اإلجراءات القانونّية يف حقه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.طبق هذه االتفاقية يف نيابة 
عنه)ها( لدى ااحماكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية سواء يف تونس أو كذلك خارجها 

 .عند اإلقتضاء
 

 التشريع والرتاتيب املطّبقة ابلعقد::  2الفصل  
كما خيضع صاحب العقد وأعوانه إىل التشريع الساري   .اجلاري هبا العملختضع هذه الصفقة للتشريع والرتاتيب 

 .ن اجلبائي والضمان اإلجتماعياملفعو  يف امليدا
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب ااحماماة خبصوص املهاّم املشار إليها ابلفصل األّو  أعاله طبق أحكام القرار املشرتك الصادر عن 

ملكلف ابلتجارة واليت تشمل أيضا معاليم نشر القضااي والطوابع اجلبائية واملصاريف املكتبّية وزير العد  والوزير ا
 ومبلغ أتمني أحكام االستئناف والتعقيب.

 

( قضااي كحد أقصى يف نفس الطور واليت تعد مرتبطة ببعضها 05قضااي كحد أدىن وةسة ) (02)يتم جتميع 
املادة أو نظرا لطبيعة القضااي أو تشاهبها أو تداوهلا أو سهولة معاجلتها ابلنظر إىل وحدة املوضوع أو السبب أو 

 واليت تعترب أتعاب قضية واحدة.
 

أن ااحمامي قد بذ  العناية الالزمة وحقق نتائج إجيابية ابلنظر إيل  اإذا ما تبني هل للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدميكن 
د له منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملحق يف الغرض بني الطرفني سنتة املتعهد هبا ودرجة تشعبها، أن القضي

يتّم عرضه مسبقا على اللجنة املختّصة للمتابعة واملراقبة ااحمدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه 
 املنحة ضمن السقف ااحمّدد للمحامي.

 

  : الوطنية للتبغ و الوقيد الوكالة: اإللتـزامات املوضوعة على كاهل   4الفصل 
تلتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بتوفري الظروف املالئمة إلجناز ااحمامي ملهّمته. وهلذا الغرض،  -ث

تتوىل خاصة توفري كل أصو  مؤيدات القضااي اليت تطلب من ااحمامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف 
 امللف وجواب مبذكرة توضيحية تلخص معطيات امللف مقابل وصل تسّلم يضى من ااحمامي. كما يضّمن

 .الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد و طلبات
متكني ااحمامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف ااحمكمة أو اهليئة أو اهليكل املعين قبل  -ج

 موعد اجللسة، أو االجتماع، أبسبوع على األقل.
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 مي واملؤيدات اليت قّدمها يف إطار نيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.عدم نشر أو توزيع تقارير ااحما -ح

املتعاقد معه  العلمّية املتعّلقة اباحمامي ال ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كشف املعطيات املالّية واملؤيدات -ث
املتعّلق  2014جانفي   28 مؤرّخ يف 2014لسنة  764من األمر عدد  15طبق أحكام الفقرة األوىل من الفصل 

بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى ااحماكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
 والتعديلية والتحكيمية.

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل 
إىل احلساب حتويل  يتّم خالص صاحب املهمة حسب الصيغ التالية يكون اخلالص عن طريق □

 اإلدارة املالّية للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.،  اخلالص و تتوىّل . اجلاري لصاحب العقد

( يوما من اتريخ إيداع 30يتّم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون )   
 ة الوطنية للتبغ و الوقيد. الفاتورة بعد صدور احلكم أو اإلعالم ابلنسخة التنفيذية للوكال
 وحتمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجرة عدو  التنفيذ

كما حتمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجرة عدو  اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم إبدارة امللكية     
مصاريف التنقل املتعّلقة ابإلانابت خارج جما  منطقة تونس  تتحّمل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدالعقارية. كما 

يف حدود كلم  30الكربى أو خارج مراكز الوالايت عندما تتجاوز مسافة التنقل اليت يقطعها ااحمامي هلذا الغرض 
 حاالت التنقل الفعلّية والثابتة للمحامي، شخصّيا، املتعّهد مبلّف اإلانبة.

بتحّمل مصاريف التنّقل  تتكّفل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدوإذا ما اقتضت ضرورة امللّف التنّقل للخارج،    
 واإلقامة حصراّي يف حدود أاّيم املهّمة دون سواها مبا فيها يومي الذهاب والرجوع.
اخلارج موضوع إتّفاق كتا  منفرد ويف كل احلاالت، جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعّلقة ابلنقل واإلقامة يف 

 ومسبق بني الطرفني وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة ابألتعاب.

الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد خالصها على أساس فواتري  إاّل أنّه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل ااحمامي ، تتوىّل 
ابألعما  موضوع االسرتجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي  مثبتة هلذه األعما  مسّلمة من املعنيني القائمني

 إلجناز املهّمة.
 

 : االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي: 6الفصل 
  

 يلتزم ااحمامي مبا يلي:
بذ  العناية الالزمة للدفاع عن مصاحل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد عند نيابته هلا أمام ااحماكم أو اهليئات  -

 القضائّية و التعديلية والتحكيمية.
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كتابيا   الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدحضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم  -
 مبآهلا يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ انعقادها.

ية للتبغ و الوقيد أو بدراسة حضور االجتماعات املخّصصة للنظر يف املسائل املتعلقة بنزاعات الوكالة الوطن -
 .هباامللفات اليت وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة اهليكل العمومي 

 وهلذا الغرض،
تتوىّل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين حلضور هذه  

 ز زمين معقو .االجتماعات وذلك قبل انعقادها ويف حيّ 
متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مقابل وصل تسّلم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حىت تبدي رأيها  -

فيها. ويف صورة عدم إبداء الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أايم عمل من 
على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات اليت  اية منهاتريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة ضمن

 يقتضيها القانون.
متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من شهادة يف خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم اخنراطه  -

 األتعاب.وذلك وجواب قبل خالص مسؤوليته املدنّية يف صندوق التأمني وما يفيد قيامه بتأمني 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي يف ....................
ويف صورة وجود قضااي جارية يف هذا التاريخ األخري ومل يتم تعيني حمامي من قبل اللجنة املختّصة للمتابعة واملراقبة 

ابهليئة العليا للطلب العمومي فيتوىل مواصلة هذه القضااي وفق قواعد العناية املهنّية وذلك إىل حني انتهاء ااحمدثة 
 طورها اجلاري، دون سواه، ومتكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من نّص احلكم الصادر فيها.

 
 
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
 التالية:تفسخ هذه االتفاقية، آليا يف احلاالت 

 انتهاء مّدة التكليف املشار إليها ابلفصل السابع أعاله. -
 وفاة ااحمامي. -
عدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية. ويف هذه الصورة توّجه له الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد  -

 يقّل عن عشرة دعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حمّدد التيها بواسطة رسالة مضمونة الوصو  تنب
الوطنية للتبغ و الوقيد فسخ العقد  للوكالةأايم ابتداء من اتريخ تبليغ التنبيه. وابنقضاء هذا األجل، ميكن 

 دون أّي إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
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يف التقاضي أو  هامه وإهدار حقإذا ثبت لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إخال  صاحب العقد ابلتزا -
ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام 

 .العقد واجنازه

الوكالة ويتوىل احملامي إرجاع الواثئق اليت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابّيا من قبل 
 .و الوقيد الوطنية للتبغ

 :9الفصل 
يف صورة قرار الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونّية أو واقعية اثبتة لذلك ، 
يف قضّية ال زالت جارية، ففي هذه احلالة، تصرف له وجواب أتعابه كاملة اليت حتتسب طبق أحكام الفصل الثالث 

 2011أوت  20املؤرّخ يف  2011لسنة  79املرسوم عدد من  40من هذه االتفاقية وذلك عمال أبحكام الفصل 
 واملتعّلق بتنظيم مهنة ااحماماة.

 

  :  فّض النزاعات املتعلقة هبذه االتفاقية : 10الفصل 
املساعي الصلحية. وهلذا الغرض إىل ، وجواب، يتم اللجوءيف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذه االتفاقية، 

 2014لسنة  764( من األمر عدد 7للتبغ و الوقيد مكاتبة الّلجنة ااحمّدثة مبقتضى الفصل)تتوىّل الوكالة الوطنية 
املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ااحمامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى ااحماكم  2014جانفي   28مؤرّخ يف 

 واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

ميكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية اليت يراها جل شهر دون فصل اخلالف وداّي، أ وابنقضاء
 للدفاع عن حقوقه لدى ااحمكمة املختّصة.

 

  : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
 حتمل مصاريف التسجيل على ااحمامي.

 :العقد : صحة12الفصل 
 املدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد. اليكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل

 : حمّل املخـابرة:13الفصل 
عنّي كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله. غري أنّه ميكن ألحد الطرفني تغيري ذلك مبقتضى رسالة 

 .عن طريق إعالم بواسطة عد  التنفيذمضمونة الوصو  مع اإلعالم ابلبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
 

 حــّرر بـ......... يف ..................
 

 اإلمضــاءات                                             
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                                                                                 الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
  احملـــــــــامي                                                                                       

                                   
 

 

   


