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  : شروط المشاركة في الصفقة 4الفصل 
  : صلوحية العروض 5الفصل 

  : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض6الفصل 
  : الضمانات المالية 7الفصل 
  عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية  : عقد التأمين8الفصل 
  : طريقة تقديم العروض 9الفصل 

  : الوثائق المكّونة للعرض10الفصل 

  : فتح الظروف الفنّية 11الفصل 

  في الصفقة  قبل المشاركينالترشحات من  الرجوع في تقديمضبط آجال وصيغ : 12الفصل 

  : فرز العروض13الفصل 

  إسناد األعداد : منهجّية فرز العروض و 14الفصل 

  للمحامين : تعيين المحامي أو الشركة المهنّية 15الفصل 

  : إمضاء العقد والشروع في المهّمـة16الفصل 
 

 المالحق 
  تعّهدالوثيقة : 1ملحق عدد 

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة: 2 ملحق عدد

تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل  : 3 ملحق عدد
 إنجاز المهّمة  

 

( صاحب طلب  بلدية دوزتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى ) : 4 ملحق عدد
 العروض
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تصريح على الشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصّية والعاّمة  : 5 ملحق عدد
 المذكورة في الغرض

 

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية  : 6 ملحق عدد
 من كّراس الشروط  2المنصوص عليها بالفصل 

 

وكذلك   للمحامينالمحامين أو أعضاء الشركة المهنّية سميـة في إقائمة : 7 ملحق عدد
 المستشارين المحليين واألجانب المتعاقدين والمقترحين في المهّمة  

 

واالنابات   المتدخلالفريق لكافة  (جماعي أو ) فردي تصريح على الشرف: 8 ملحق عدد
 المطلوبة 

 

أنابت أو كّلفت المحامي أو الشركة المهنّية  التي الهياكل العمومية قائمة : 9 ملحق عدد
 . سنوات األخيرة  الخمسخالل  للمحامين 

 

  سيـــرة ذاتيـــة : 10 ملحق عدد

التي سبقت سنة تاريخ   خالل الثالث سنوات األخيرة  مخطط اشتغال: 11 ملحق عدد
 وعدد اإلنابات الجارّية.  القيام بطلب العروض الحالي

 

  البنـود التعاقدّيـة النموذجّيــة بين محام وهيكل عمــومي  :12 ملحق عدد
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 العنوان األّول: 
 شروط طلب العروض   

 

   العروضطلب موضوع  :األّول الفصل

نيابة  مين بجدول المحامين لالمرسّ   مهنيةمحامي مباشر أو شركة    اختيارطلب العروض في    يتمّثل موضوع
في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية    القانونّية  جميع اإلجراءات القيام ب و (  بلدية دوز)

والتعديليّ والتحكيمّية   األحكواإلدارية  تقتضيه  ما  وفق  التشريعيةـة  العمل  ام  بها  باإلج  الجاري    راءات ـالمتعلقة 
 .والتحكيم  ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و 

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزامات دارّية الخاصة بدقة الحقوق ن كراس الشروط اإلويبيّ 
 الفصل الثاني: تبويب طلب العروض

 :  طلب العروض أقساط -أ

 موّجه إلى جميع المحامين المباشرين. قسط وحيد  □

متعدّ   □ العمومي(أقساط  الهيكل  )يحّددها  يجب   :دة  الحالة،  هذه  األقساط    في  على  التنصيص 
  سنوات منذ ترسيمهم لدى االستئناف.   5الذين لم تتجاوز مّدة ممارستهم للمهنة    للمحامينالمخّصصة  

، ضمن هذا الصنف، القضاة المرّسمون لدى االستئناف والذين مارسوا مهنة  االعتباروال يؤخذ بعين  
 سنوات قبل ترسيمهم باالستئناف.  5لمّدة ال تقّل عن   ءالقضا

 

ترسيمهم   مّدة  تتجاوز  لم  الذين  للمحامين  العروض  طلب  دون    باالستئنافيخّصص  سنوات،  خمس  مّدة 
"  لفائدة بلدية دوز   2023فيفري    10استشارة تكليف محامي بتاريخ  "سواهم، في تاريخ صدور طلب العروض  

 اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية: 
يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحّدد من قبل الهيكل    الالقضايا بمختلف أنواعها التي   ✓

 األداء على القيمة المضافة. باعتبارالعمومي ما قدره مائة ألف دينار  

 

الهيكل  ✓ قبل  من  المحّدد  التقديري  المالي  مبلغها  يتجاوز  ال  التي  بالدفع  األوامر  استصدار 
ة ألف دينار على أن يحتفظ هذا األخير بحّقه في إمكانية إضافة محام  العمومي ما قدره مائ

 مرّسم لدى التعقيب إن اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.
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 تلك المتعّلقة أو المرتبطة بقضايا أداء مال. باستثناءاستصدار األذون على العرائض وذلك  ✓
 

 أقساط وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الموالية "ب" من هذا الفصل.ويمكن المشاركة في قسط واحد أو عّدة 
 

 الخمس سنوات:   باالستئنافإفراد األقساط الموّجهة إلى المحامين الذين لم تتجاوز مّدة ترسيمهم   -ب
في تاريخ صدور طلب    ،دون سواهم  ،مّدة خمس سنوات   باالستئنافذين لم تتجاوز مّدة ترسيمهم  لليخّصص  
اإلنابات المتعلقة بالمسائل  "    لفائدة بلدية دوز   2023فيفري    10استشارة تكليف محامي بتاريخ    "العروض  
 التالية: 
التي • أنواعها  بمختلف  المالي    ال  القضايا  حجمها  مبلغ  الهيكل المحّدد    التقديري يتجاوز  قبل  من 

 على القيمة المضافة. األداء باعتبارالعمومي ما قدره مائة ألف دينار  

 

د من قبل الهيكل العمومي المالي التقديري المحدّ   هاالتي ال يتجاوز مبلغاألوامر بالدفع    استصدار •
دينار   ألف  مائة  قدره  يحتفظ  ما  أن  األخيرعلى  لدى    هذا  مرّسم  محام  إضافة  إمكانية  في  بحّقه 

 ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.  اقتضت التعقيب إن 

 
 تلك المتعّلقة أو المرتبطة بقضايا أداء مال. باستثناءاألذون على العرائض وذلك  استصدار •

 

 : إجراءات القيام بطلب العروض: 3الفصل 
التالي:  ي موقع الصفقات    / )للهيكل العمومي  www.communedouz.tn سحب كراس الشروط مجانّا من موقع الواب 

  كترونية الموجودة على ذات الموقع أو اإلل  االستمارة( والتي يتّم النفاذ إليه بعد أن يتولى المترشح تعمير خانات  العمومية
 يمكن سحبه مباشرة من الهياكل العمومية دون مقابل. 

  :المشاركة في الصفقةشروط : 4الفصل 

              بـ:والمرّسمين بقسم المحامين المباشرين  مجّمع المباشرينيمكن المشاركة في إطار فردي أو في شكل    -أ
 ، التعقيب  □

   ،االستئناف □

 .الشركات المهنية □

سنوات   □ خمس  للمهنة  ممارستهم  مّدة  تتجاوز  لم  الذين  المحامين  إلى  العروض  طلب  يخّصص 
 .باالستئنافمن تاريخ ترسيمهم  انطالقا

 أو التعقيب. باالستئنافعلى حّد السواء  مفتوح لكافة المحامين المباشرين  □

روض، الحالي، إلى يرمي إلى تخصيص طلب الع  االتجاهما إذا كان  توضيح  الهيكل العمومي    علىيجب  و 
أو أّنه    باالستئنافمن تاريخ ترسيمهم    انطالقاسنوات    خمسالمحامين الذين لم تتجاوز مّدة ممارستهم للمهنة  

 أو التعقيب.  باالستئناف على حّد السواء مفتوح لكافة المحامين المباشرين

http://www.communedouz.tn/
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 : أو شركة محاماة جوز قبول مشاركة المحاميال ي-ب
عقوبة تأديبية ما لم يتم إلغاؤها من قبل المحاكم المختّصة وذلك خالل الثالث سنوات  الذي تعّرض إلى   •

 التي سبقت تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعنّية.

ولجان الفرز المحدثة بها. وتتولى   (بلدية دوز)غير أّن التثّبت من هذه الوضعيات ال يدخل ضمن مشموالت  
  بالهيئة العليا للطلب العمومي   لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينالّلجنة المختّصة  النظر في هذه المسائل، الحقا،  

  من  16ضيات الفصل ، طبقا لمقتاالقتضاءبالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين    2014جانفي    24مؤّرخ في    2014لسنة    764عدد    األمر

 .بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
التي   الموجود في • تلك  أو  العمل  بها  الجاري  والتراتيب  بالتشريع  المنصوص عليها  المنع  إحدى حاالت 

أو بأحد    الهيكل العموميتنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس  
  للمحامين ة  أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنيّ   هياكل الّتسيير أو المداولةأعضاء  

 قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها.

 ضصلوحية العرو  :5 الفصل
المشار  ملزميصبح  بمجرّ يكون  بعروضهم  تقديمها ن  يوم   د  سّتين  الموالي    ابتداء  (  ايوم  60)  المدة  اليوم  من 

 آلخر أجل محدد لقبول العروض.
 

 

 

 

 

 

 : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 6الفصل 
أقصاه   إيضاحات في أجل  كتابيا  يطلب  أن  لكل مشارك  لقبول   أّيام  10يمكن  المحدد  األقصى  التاريخ  قبل 

يوجه    والمعلومات التكميلّية  ن اإليضاحات المطلوبةإعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ   يتمّ و العروض.  
( أيام قبل التاريخ األقصى  10إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة )

وذلك عن طريق البريد اإللكتروني يوّجه إلى عنوان المحامي المبّين في إستمارة سحب    المحدد لقبول العروض
  2014جانفي     24مؤّرخ في    2014سنة  ل  764عدد  من األمر    رابعلالفصل ابكّراس الشروط المشار إليها  

القضائية   والهيئات  المحاكم  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات  بضبط شروط  المتعّلق 
 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 . مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ عن طريق البريد  االقتضاءوعند  
 

قصد مزيد توضيح ملف طلب    شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس    معطيات تكميلّيةتوجيه    يمكنو 
 د لقبول العروض. ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدّ 10العروض في أجل ال يتجاوز عشرة ) 
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     :المالية اتالضمان :7الفصل 
منيعفى   العمومّية   المالية  الضمانات   تقديم   المشاركون  الصفقات  بإبرام  المتعّلقة  التراتيب  تقتضيها     . التي 
 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين :8الفصل 

مين  أفي ت  ، في تاريخ تقديم العروض،المفعول  سارية  شهادة  بتوفير  التزام  تقديم  مي المعني االمحيجب على  
 في صورة فوزه بالصفقة.  طلب العروض المشاركة في  في ملفّ  والمهنية المسؤولية المدنية

مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية ووفقا    بالتزام كفيل بالتضامن  التأمين  شهادة  تعويض يمكن  و  
تجديد شهادة   ،ترّشحه، عند قبول  على المحامي المعني  كما يجب   .المذكور  يضبط بقرار من الوزير  ألنموذج

 . د بهاقضية يتعهّ  آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم التأمين سنويا إلى حين 
 أسبوع من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بها المحامي المعني.  انقضاءويمتّد عقد التأمين إلى حين  

بالتضامن   الكفيل  التزام  التأمين ويصبح  لعقد  بالحكم  الغيا    المعّوض  اإلعالم  بآخربمجّرد  قضية    المتعّلق 
ة من قبل  معنيّ الأو شركة التأمين    العمومي( الكفيل بالتضامن   الهيكلإال إذا اعلم )يتعهد بها المحامي المعني  

العمومي التي    الهيكل  اآلجال  حدود  الوصولوذلك  الضمان    افتضاهافي  مضمونة  رسالة  مع    بمقتضى 
بالبلوغ التاريخ  اإلعالم  ثابتة  أخرى  وسيلة  بأية  القانون،أو  طبق  يف    المعني  المحامي  بأنّ   ،    التزاماته ب لم 

 . التعاقدّية

 طريقة تقديم العروض: 9الفصل 
ة المبّينــة بالفصــل )العــرض الفنــي و  وضــعيجــب   فــي فــرفين منفصــلين( مــن هــذا الكــّراس 10الوثــائق اإلداريــّ

 ثالث خارجي يكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.  يدرجان في فرف

الوصـول أو عـن طريـق  ه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد مضمون يجب أن توجّ كما 
ذا العمـــومي مقابـــل وصـــل إيـــداع. ويكـــون هـــ للهيكـــلم مباشـــرة إلـــى مكتـــب الضـــبط التـــابع البريـــد الســـريع أو تســـلّ 

للمــرة األولــى لتكليــف محــام أو شــركة  01/2023ال يفــتح استشــارة عــدد " : الظــرف مغلقــا ويكتــب عليــه  بــارة
 ". مهنية للمحاماة لنيابة بلدية دوز لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية

خـاص حسـب ترتيـب  ثانيـة فـي سـجلّ  ن للغـرض ثـمّ مها في مكتب الضـبط المعـيّ الظروف عند تسلّ ل هذه  وتسجّ 
 إلى موعد فتحها. مغلقةوصولها ويجب أن تبقى 

 .طلب العروض يقصى كّل عرض مخالف لشروط 

 كما يقصى: 

أو  ختم مكتب الضـبط المركـزي  لتحديد تاريخ الوصول إّما يعتمد  . ولهذا الغرض عرض ورد بعد اآلجال  * كلّ 
 .االقتضاءعند  للوثائق اإللكتروني اإلرسالكذلك تاريخ 

 * كّل عرض لم يكن مغلقا.

 همـن قبلـولـم يـتّم رفعهـا  أدخلهـا المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط أو تحّفظـات  * كّل عرض تضّمن تغييرات 
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 .المعني الهيكل العمومي قبل من بذلك مطالبتهأيام ابتداء من تاريخ  10خالل أجل 

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

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

 :الوثائق المكّونة للعرض: 10 الفصل
 الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها على ما يلي:يجب أن يحتوي 

 واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة 
تأشير المشارك على كـّل  --- كراس الشروط

ــاؤه فـــــــي  ــفحة وإمضـــــ صـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 التاريخ

ع  --- 1مجّمع اتفاقية إمضـــاء أعضـــاء المجمـــّ
الوثيقة مع بيـان في آخر  

ــيس  ــد رئــــ ــاريخ وتحديــــ التــــ
 مفّوض.المجّمع أو ال

 تعّهدالوثيقة 

 

إمضــــــــــاءها فــــــــــي آخــــــــــر  ---
 الوثيقة مع بيان التاريخ.

ــا --- بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك ــر ؤ إمضــــــــ ــي آخــــــــ ها فــــــــ
 الوثيقة مع بيان التاريخ

هادة أو نســـخة  أصلللل العملية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به ئالجبافي الوضعية شهادة  الشـــّ
مــن شــهادة فــي الوضــعية 
الجبائيـــــــة صـــــــالحة إلـــــــى 
ــل لقبــــــــــــــول  آخـــــــــــــر أجـــــــــــ

 .العروض

ــل رئــــيس  ــن قبـ ــاة مـ ممضـ
مكتــــب األداءات المؤهــــل 

 لذلك.

للمحــامين صــالحة فــي الحيطــة والتقاعــد  صــندوق ب انخــراط فــي خــالص شــهادة
  تاريخ تقديم العرض

 

لــم يمــض  الشــهادة أصللل
ــن  ــليمها أكثـــر مـ علـــى تسـ

 .شهر واحد

ممضــــــــــــــاة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل 
الشــــــخص المفــــــّوض لــــــه 
 وختمها مع بيان التاريخ

 يمضالشهادة لم  أصل الوطنّية  بالهيئة شهادة التسجيل
على تسليمها أكثر من 

 العميـــدممضـــاة مـــن قبـــل 
ـــة ــام للهيئــ  أو الكاتــــب العــ

 

1
متضامن/ او شركاء حسب  أو شركتين مهنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاقية مجّمع  أو أكثر محاميين في صورة تجّمع مكتبين 

 وتتضّمن الوثيقة ضرورة تعيين أحدهم كمفّوض يمثّل المجمع لدى الهيكل العمومي. الحالة
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كـــــــذلك رئـــــــيس الفـــــــرع أو  شهر واحد.   
الجهــــــــــــوي دون ســــــــــــواهم 
 وختمها مع بيان التاريخ

بالصــندوق الــوطني للضــمان االجتمــاعي )بالنســبة للمعــاونين  االنخــراطشــهادة 
 واألعوان(.

ــاء الـــــرئيس المـــــدير  نسخة من الشهادة. إمضــ
العـــام للصـــندوق الـــوطني 

ــمان  ــاعيللضــ  أو االجتمــ
ــن ــّوض  مــ ــخص المفــ الشــ

 .له مع بيان التاريخ

تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام مباشــرة أو بواســطة 
ــف إجـــراءات  ــي مختلـ ــأثير فـ ــد التـ ــدايا قصـ ــا أو هـ ــود أو عطايـ ــديم وعـ ــر بتقـ الغيـ

 مهّمة.الالتعيين ومراحل إنجاز 

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 ( 3)بالملحق عدد

ــي  ــارك فـــــ ــاء المشـــــ إمضـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 .التاريخ

يقدّ  الشرف  لدى  تصريح على  لم يكن عونا عموميا  بأّنه  المشارك  الهيكل  مه 
المعني أو  العمومي  به مّدة خمس سنوات   انقطاعهعن    مضت،  العمل  عن 

األقّل. ذلك،    على  أويجب  وفي خالف  الترخيص  مكتوب  تقديم  من   نسخة 
الحالة  ،اإلعالم العمل  ،حسب  بها  الجاري  التراتيب  طبق  وخاّصة    المطلوب 

عدد   األمر  أحكام  في    1998لسنة    1875منها   1998سبتمبر    28مؤّرخ 
العموميين   الموففين  بإسناد  المتعّلقة  واإلجراءات  الشروط  بضبط  يتعّلق 
وخاّصة   بمهامهم  مباشرة  عالقة  له  بمقابل  خاص  نشاط  لممارسة  ترخيصا 

 .منه 5الفصل 

الشرف بصّحة المعلومات التي قّدمها المحامي في عرضه حول    تصريح على
 تجربته العاّمة والخصوصّية. 

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 ( 4)     بالملحق عدد

 

 

 

 

 

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 ( 5بالملحق عدد    ) 

 

ــي  ــارك فـــــ ــاء المشـــــ إمضـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 .التاريخ

 

 

 
 

ــامي  ــاء المحــــــــــــــــ إمضــــــــــــــــ
 المترّشح.
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ه  ال  والفريــــق المتــــدّخل المقتــــرحتصــــريح علــــى الشــــرف لصــــاحب العــــرض بأنــــّ
 من كّراس الشروط.  الرابعيوجدون في إحدى الحاالت المذكورة بالفصل 

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 ( 6)  بالملحق عدد

ــي  ــارك فـــــ ــاء المشـــــ إمضـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 .التاريخ

 في فرز العروض: اعتمادهاالوثائق التي يتمّ الجوانب الفنية و 

ة  لشــركةباأو  لمكتــبباالقــارين المباشــرين  المحــامين* قائمــة إســمية فــي  المهنيــّ
 . للمحامين

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 ( 7) بالملحق عدد

ــي  ــارك فـــــ ــاء المشـــــ إمضـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 التاريخ

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج  .بإنجاز المهّمة متدخل محاميلكل * التزام 
 (8)  بالملحق عدد

ــي  ــارك فـــــ ــاء المشـــــ إمضـــــ
ــان  ــة مـــــع بيـــ آخـــــر الوثيقـــ

 التاريخ

المشـاركين فـي  للمحـامينالشركة المهنيـّة  عضاءأل أولمحامي ل  العامةتجربة  ال
ح أو االخيـرة  سـنوات  الخمـسخالل    المهمة ، واإلشـارة إن كـان المحـامي المترشـّ

موقـع شركة المحاماة عضو في شبكة دولّية مهنّية لمحامين وتعريفها مع ذكـر 
  .الواب إن وجد

 

إمضــاء المشــارك فــي  • 
آخر الوثيقـة مـع بيـان 
التــــــــاريخ مــــــــع تقــــــــديم 

 المؤّيدات.

أو  للمحــــــــــاميبالنســـــــــبة  
ة لل ــّ ــركات المهنيــــــــــــــــ شــــــــــــــــ

ــامين ــد،  للمحـ ــة العهـ حديثـ
ــات ــترط إلثبـ ــات  ُيشـ اإلنابـ

التـي أسـداها المحــامي أو 
ــاء شـــركة المحامــــاة  أعضـ
ــات الخـــــــــــــدمات و  مهمــــــــــ

ــارات ةال االستشــــــــ ــّ  قانونيــــــــ
ــي  ــهادة فــــــــــــ اإلدالء بشــــــــــــ
الغـــرض مســـندة مـــن قبـــل 
المكاتــــــــــــــــب أصــــــــــــــــحاب 
ة  المهمـــــــــــــــــــات المعنيـــــــــــــــــــّ
مصحوبة بالمؤّيدات وفقا 
ــدرج  ــوذج المــــــــــــــــ لجنمــــــــــــــــ

 (. 9بالملحق عدد ) 

 للمحـامينالشـركة المهنيـّة  ألعضـاء أو  المباشـر  محـاميلل  صوصّيةالخ  تجربـةال
)  .....ذكــــر   فــــي    االخيــــرة ســــنوات ) الخمــــس( العشــــرخــــالل المباشــــرين 
 .(ن وجد إ المطلوب االختصاص

إمضــاء المشــارك فــي  • 
آخر الوثيقـة مـع بيـان 
دات  التـــــــــاريخ والمؤيـــــــــّ
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 ذات الصلة.

بالنســـــــــــبة للمكاتـــــــــــب أو  
ة  ــّ ــركات المهنيــــــــــــــــ الشــــــــــــــــ

ــامين ــد،  للمحـ ــة العهـ حديثـ
ــات ــترط إلثبـ ــات  ُيشـ اإلنابـ

التـي أسـداها المحــامي أو 
ــاء شـــركة المحامــــاة  أعضـ
ــات الخـــــــــــــدمات و  مهمــــــــــ

ة االستشـارات التــي  قانونيـّ
المحــــــامين  أحــــــدأنجزهــــــا 
ــف ــن بصـــــــ ته مشـــــــــاركا مـــــــ

الصـــــــــنف األول صـــــــــلب 
أو مكتـــــــــــــــب المحامـــــــــــــــاة 

ــا ة  ءأعضـ ــّ ــركة المهنيـ الشـ
، اإلدالء للمحــــــــــــــــــــــــــــــامين

بشـــــــــهادة فـــــــــي الغـــــــــرض 
مســندة مــن قبــل المكاتــب 
ــحاب المهمــــــــــــــــات  أصـــــــــــــ

ة أو المؤيـــــــــــدات  المعنيـــــــــــّ
وفقـــــــــــــــــــا  ذات الصـــــــــــــــــــلة

ــدرج  ــوذج المــــــــــــــــ لجنمــــــــــــــــ
 (. 8بالملحق عدد ) 

ة أعضـاء  بمـا فـي ذلـك الخبـراء  الفريـق المتـدّخلالسيرة الذاتّية للمحـامي أو لكافـّ
ين واألجانــب ة المحليــّ دة بنســخ مــن الشــهائد العلميــّ ن ذكــر إهــؤالء مــع كــّل ل مؤيــّ

 ح موقع واب وعنوان ذلك.مترشّ محامي الكان لل

طبقـــــا لجنمـــــوذج المـــــدرج 
 9بالملحق عدد 

إمضـــــــــــاء ب االكتفـــــــــــاء
ــيرة  صـــــــــــــــاحب الســـــــــــــ

ة و  إمضــــــــــــاء بالذاتيــــــــــــّ
المشــــــارك فــــــي آخــــــر 
ــان  ــع بيـــــــ الوثيقـــــــــة مـــــــ

 التاريخ.

 

 :الفنّيةفتح الظروف : 11الفصل 
ة المحتوية علــى العــروضتفتح الظروف   ةال لجنـةالمـن قبـل  الفنيــّ  بمقـّرر مـن تحـدث  وفرزهـا العـروض فـتح ل خاصـّ

وال تفتح  .الهيكل العمومي خالف ذلك ارتأىإال إذا  علنّية . وتتّم عملية الفتح في جلسةالعمومي الهيكل  رئيس
علـى عـارض أن يـدخل  ال يمكـن أليّ . كمـا دة لقبـول العـروض إاّل العروض الواردة فـي اآلجـال القانونيـة المحـدّ 

 أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا. عرضه
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الخارجي للعرض  يتّم الشروع في عملّية الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف -
 الوثائق اإلدارّية المطلوبة. كلّ  والتثّبت من وجود 

ي  - علــى التصــريح بوجــود الوثــائق المطلوبــة دون  واالقتصــارفــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفنــّ
  .تعدادها

أعمــال للعارضـين الحاضـرين بالتـدّخل فـي سـير  يسـمحفـي صـورة مـا إذا كـان فـتح العـروض علنيــا فـال إال أنـّه و 
 و إضافة أّي وثيقة.أال يمكن لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم كما  .لجنة الفتح ألّي سبب من األسباب 

ة ،االقتضـاءعنـد  ،يمكــن، الوثـائق التـي تـدخل فــي تقيـيم العـرض الفنـّي للمشـارك وباسـتثناء  بفــتح  للجنـة الخاصـّ
ام 10فـي أجـل  إتمـام ملفـاتهمإلـى  أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم يقّدموا كّل الوثائق المطلوبـة  الظروف  أيـّ
 .الهيكـــل العمـــوميمـــن تـــاريخ جلســة فـــتح الظـــروف وذلـــك عــن طريـــق البريـــد أو بإيـــداعها بمكتــب ضـــبط  عمــل

ــا ــالي: ويمكـــــــــــــــــن ارســـــــــــــــــال هـــــــــــــــــذه الوثـــــــــــــــ ــد االلكترونـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالعنوان التـــــــــــــــ ئق عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق البريـــــــــــــــ
 commune.douz2015@gmail.com بمكتب الضبط او ارسالها عن  ،الحقا ،على ان تودع األصول

 .تاريخ االرسال االلكتروني في هذه الحالة ويعتمد  .السريع د طريق البري

  :الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقةضبط آجال وصيغ : 12الفصل 
حي  الـذ   يفي كّل الحـاالت، يمكـن للمحـام مقابـل وصـل  ،بطلـب كتـابيّ  هيسـحب فـي طلـب عـروض أن هقـّدم ترشـّ

عشــرة  أقصــاه خمســةفــي أجــل  مــع اإلعــالم بــالبلوغ أو عــن طريــق البريــد  (بلديــة دوز)يقــّدم مباشــرة إلــى  ،تســليم
دون الحاجــة إلــى  وذلــك (بلديــة دوز)مــن قبــل عليــه العــروض المعلــن  لقبــول( يومــا مــن تــاريخ آخــر أجــل 15)

 .االنسحاب هذا تبرير 
  .بها ملزمينويبقوا  في أعمال الفرز، عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء

الهياكــل  كــلّ  المشــاركة فــي الصــفقات التــي تنظمهــايحــرم مــن  ،أو شــركة المحامــاة محــاميالتراجــع وفــي صــورة 
فــي مــن تــاريخ تراجعــه الكتــابي بعــد األجــل المحــّدد لــذلك  ، حســب الحالــة،( تحتســب 02العموميــة لمــّدة ســنتين )

الـذي بقـي دون رّد  النهـائي عـدم الـرّد مـن طرفـه علـى إعالمـه بقبولـهتاريخ أو مـن الفقرة األولى من هذا الفصل  
 أيام عمل. (10)اوزت عشرةلمّدة تج

 فرز العروض: 13 الفصل
ة المشــار إليهــا بالفصــل  هــذه اللجنــة تتــوّلى مــن هــذا الكــّراس،  11بعــد فــتح العــروض مــن قبــل الّلجنــة الخاصــّ

 .من هذا الكراس 14 الفصلمن قرة األولى بالففرز العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجّية المدرجة كذلك  

 منهجّية فرز العروض: 41.1 الفصل
المحامي أو الشركة المهنّية للمحامين الذين تجاوزت مّدة ممارستهم   الختيارمنهجّية الفرز المعتمدة  □

 .باالستئنافمن تاريخ ترسيمهم   انطالقا للمهنة خمس سنوات 

mailto:commune.douz2015@gmail.com
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علــى  ،حصـريا ،باالعتمـاد  للمحـامينمهنيـّة الشـركة الأو  المحـامي الختيـاريـتّم فـرز العـروض وترتيبهـا 
 :ةــالمقاييس التالي

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز  العدد 

 نقطة 40 للمحامينلشركة المهنّية ا عضاءأل أو لمحاميل العامةالمراجع  1

ذكـــــر ات المعنيـــــة )ـالمحـــــامين الشـــــركاء والمترشـــــحين فـــــي اإلنابـــــأو محـــــامي ال ربةـتجـــــ 2
 ختصاص المطلوب أو المشابه(اال

 نقطة 20

 نقطة 10 المؤهالت العلمّية للمحامي  3

 ةطنق 30 وعددها أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية حجم المهام الموكولة للمحامي 4

 نقطة 100 المجمللللللوع العلللللام

 

 وتقصى وجوبا:

فترة اإلمهال أو كذلك التي  انقضاءالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للفرز الفني بعد  -
 من هذا الكراس. 10تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة والمحّددة في الفصل 

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

 أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.تقديم ي يتوّلى أحد المشاركين فيها العروض الت -

ة، فــإّن  حاتهم ال يــتّم إال  اســتبعادهموبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبيــّ ورفــض ترشــّ
 2014جـانفي   24مـؤّرخ فـي  2014لسنة  764األمر عدد المتابعة المحدثة بمقتضى المراقبة و  من قبل لجنة

يتعلــق بضــبط شــروط وإجــراءات تكليــف المحــامين بنيابــة  الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم والهيئــات القضــائية 
بالتنسـيق مـع مـن لـه النظـر  المهنيـة ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهمواالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية 

 15، تطبيقـا لمقتضـيات الفصـل االقتضاءي  المختّص عند في الهيئة الوطنية  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهو 
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد 

 

 :منهجية إسناد األعداد: 42.1 الفصل
 : المبدأ العام في إسناد األعداد:1.2.14

 في صورة ضرورة وجود محامي متخّصص في ميدان معّين     

ة   -أ خللالل الخمسللة   للمحللامينالمراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيللّ
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 :نقطة(  40) سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
 الخمــسخــالل  المحامــاةالمحــامي أو أعضــاء شــركة التــي أســداها  اإلنابــات بحســب عــدد المراجــع تســند أعــداد 

 تاريخ تقديم العروض. إلى 2018  جانفي غرةبين  الممتدةأي من الفترة سنوات األخيرة 

اإلنابـات التـي أسـداها المحـامي  وباإلضافة إلى عدد السنوات المشار إليها في الفقرة السابقة، تحتسب التجربة بعـدد 
خــالل تلــك الفتــرة والتــي يجــب أن ال تقــل عــن  المحــامي المترشــحالملفــات التــي أنجزهــا  أو أعضــاء شــركة المحامــاة

 .تلك الملفات بصرف النظر عن الطور الذي أنجزت فيه ذلك  خمس سنوات و

 .حســبما يــراه المترشــح المشــارك فــي طلــب العــروض  نابــات أو رســائل التكليــفعّينــة اإل اعتمــاد كــذلك يمكــن و 
 .كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابةتقديم  أو شركة المحاماة يتولى المحاميوبصفة عامة 

 .رفضها شكال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تمّ وال 

ع  تحتســب المراجــع لمختلــف  شــركات المحامــاةبــين عــّدة محــامين أو فــي صــورة تقــديم عــرض فــي إطــار مجمــّ
 .المشار إليه في الجدول السابق األقصى مع وجوب التقيد بالسقف العددي أعضاء المجّمع

العدد المسند بعنوان المراجع والخدمات القانونية المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من   احتساب وبهدف  
ح بغايــة حجــب أســماء األطــراف وتقــديمها بشــكل يحــول دون   نصــوص األحكــام بعــد معالجتهــا مــن قبــل المترشــّ

( مـن 2فقـرة )أ.إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهـذه األحكـام والمراجـع طبـق الصـيغ المحـددة فـي ال
 .هذا الفصل

 
 

عدد 
اإلنابات  
لدى  
 المحاكم

ملف   40أقل من 
خالل   أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  45و 40 ما بين
خالل   ملف أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  50و 46ما بين 
خالل   ملف أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  55و 51ما بين 
خالل   ملف أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  60و 56ما بين 
خالل   ملف أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ طلب 

 ضالعرو 

ملف    60أكثر من 
خالل   أو إنابة

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

العللللللللللللدد 
المسلللللللند 
بعنللللللللوان 
المراجلللللع 

 العامة

 

 
0 
 

 

05 15 25 35 40 
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 الخصوصلليةلمترشللحين فللي اإلنابلللات المحامي أو المحللامين الشللركاء وا تجلربة -ب

 20)ذكلللر االختصلللال المطللللوب أو المشلللاب ( ) *خلللالل الخمسلللة سلللنوات األخيلللرة
     نقطة(.

الهيكــل العمــومي  اختيــاريتعّلق هذا المعيار بتمييــز الجوانــب المتعّلقــة بــالخبرة الخصوصــّية فــي مقــاييس 
معــّين  المحامي باختصــاص فــي ميــدانلمحامي أو شركة محاماة. وتتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمام 

القانونيــة. وتســند األعــداد بخصــوص هــذا المعيــار حســب عــدد الملفــات وقدرتــه علــى معالجــة إشــكالياته 
التي سبق للمحامي التعهد بها في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي وذلك على النحــو المبــين 

 في الجدول الموالي:  
    

  10أقل من  
ات  إناب أو اتملف

خالل الخمسة  
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب  
 العروض

  15و 01ما بين 
خالل   إنابة ملف أو

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  20و 16ما بين 
خالل   إنابة ملف أو

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  25و 21ما بين 
خالل   إنابة ملف أو

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  30و 26ما بين 
خالل   إنابة ملف أو

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

ملف    30أكثر من 
خالل   إنابة أو

الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

العلللدد المسلللند 
بعنللللللللللللللللللللللوان 
المراجلللللللللللللللللللع 

 الخصوصية
0 05 10 15 18 20 

طلب عروض يقوم به الهيكل العمومي، تقتصر التجربة المطلوبـة  ألولبصفة استثنائية وبالنسبة   *
 على ثالث سنوات فقط.

وتجدر المالحظة بخصوص هذا المعيار أّنه ال يطّبق إال في الحالة التي يرى فيهـا الهيكـل العمـومي 
ص فــي ميــدان معــّين ضــمن قائمــة المحــامين الــذين ســيكّلفون بنيابتــه. وفــي هــذه  ضــرورة وجــود محــامي متخصــّ
الحالة يجب أن يؤسس لجوء الهيكـل العمـومي إلـى معيـار التخصـص علـى مقـاييس موضـو ّية ووجيهـة يثبتهـا 

 واقعه وطبيعة نزاعاته.

إال أّنه، وفي الحالة التي ال يوجد فيها لـدى الهيكـل العمـومي مبـررا لطلـب محـامين متخصصـين فإنـّه 
المراجع العاّمة المشار إليها أعاله ومعيـار المـؤهالت  معياريتّم توزيع النقاط بعنوان هذا المعيار مناصفة بين 

  العلمّية المبّين في الفقرة الموالّية "ب".
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 تقديم العّينات من المؤّيدات:  صيغ.  أ
ة )الملحـق  تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية والعامـّ

 عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها. تأييد  المترّشح المعني إلى مرحلة أولى،، في (، ال يدعى5عدد 

وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية المعطيـات الشخصـّية حسب السنوات  وتخزينها  إال أّنه مدعو إلى جمعها
مانات الفنيـّة  والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيـّة تراعـى فيهـا الضـّ

للهيكــل طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد الطلــب  الســتغاللها
 كراس الشروط. المبّينة للغرض في المواصفات الفنّيةالعمومي طبق 

 عملّية الفرز وترتيب العروض تتّم على الّنحو الّتالي:جب اإلشارة للمترّشحين أّن يو 

رف  يتـــوّلى الهيكـــل العمـــومي فـــرز وترتيـــب العـــروض علـــى أســـاس المعطيـــات المبّينـــة فـــي الّتصـــاريح علـــى الشـــّ
ويقـوم الهيكـل ة الممضاة من قبل المترّشحين وطبقا للمعايير والمقاييس المحّددة فـي هـذا الفصـل. والّسيرة الّذاتيّ 

ة للمراقبــة والمتابعــة  االنتهــاءبعــد  بالهيئــة العليــا للطلــب مــن هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلــى الّلجنــة المختصــّ
المـؤرخ  2014لسـنة  1039مـن األمـر عـدد  10إلجراء المراقبة الاّلزمـة عليهـا طبقـا ألحكـام الفصـل العمومي  

دات الطلــــب أعمــــال الّلجنــــة المــــذكورة  اقتضــــت وإذا مــــا  .2014 مــــارس 13فــــي  المضــــمنة بالتصــــاريح أو مؤيــــّ
ه إلــى  هــذا الطلــب فــإّن  ،مــا تــم التصــريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــةمؤيــدات إضــافية حــول  يوجــّ

. المعنـيالمطلـوب مـن قبـل الهيكـل عـدد الضـعف  ي وال يشـمل سـوى المحامين المعنيين من قبل الهيكل العمـوم
 .الفرز قائمة حسب األولوية التي يفرزها الترتيب األولي الذي أنتجته أعمالالويتم ضبط 

 :نقطة(  10)  الت العلمّية للمحاميالمؤهّ  -ت

إلــى الخبـــرة  وباالســتناد باإلنابـــة مــن المتــدخلين للقيــام  األمثـــليهــدف هــذا المقيــاس إلـــى تحديــد العــدد 
المتمّيزة في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي مـن ناحيـة وإلـى المـؤهالت العلميـة للمترشـح مـن ناحيـة 

 وذلك حسب التصنيف التالي:  أخرى،
 

 .التعقيب  لدىالمباشرون  ون المحام -

 .االستئناف لدىالمباشرون ن و المحام -
 
 

. أو جـزء منهـا اإلنابـةلمـدة ن المتعاقـد معهـم مـن قبـل المحـامي أو شـركة المحامـاة و مستشـار الخبراء و ال -
 التنصيص علـى أعضـاء الفريـق المقتـرح مـن المتعاقـدين )الخبـراء،على المترشح    لهذا الغرض، يجب و 
 (.... المطلوبة باإلنابةفي العالقة  واختصاصاتهم االقتضاءون المحليون واألجانب عند مستشار ال

 



 

17 

 

ة وتســند األعــداد بحســب  ل عليهــا المحــامي وعــدد الــدورات التكوينيــّ ة التــي تحصــّ الشــهادات العلميــّ
 على النحو التالي: التي تلّقاها أو شارك فيها المحامي

 
ة فـي  05تسـند بصـفة آليـة   - نقـاط لكـّل محـام شـارك فعليـا أو تـابع بنجـاح دورة تكوينيـة متخّصصـة خاصـّ

 .للمحامينإطار دورات التكوين المستمّر التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى 

طة الهياكـل الدوليـّة تسند نقطة واحدة لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في إطـار أنشـ -
 للمحامين أو في هياكل أخرى. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة.

وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لجصـل مـن شـهادة المشـاركة 
 في الدورة المعنية.

ة، يؤخـذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، وعنـدما يتعلــّق األمــر بتكليـف محــامين بقضــايا فـي الخــارج مــن قبـل الهيا كــل العموميــّ
مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضّية أو اللغة المتّفق عليها في العقد   االعتباربعين  

 انضـــواءإضـــافة إلـــى هـــذه المقـــاييس،  االعتبـــار. ويمكـــن، كـــذلك، األخـــذ بعـــين اإلنجليزيـــةاللغـــة  االقتضـــاءأو عنـــد 
 شركة المحاماة في شبكة مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه. المحامي أو

 ويتّم ذلك على النحو التالي:
 

 الميزات التفاضلّية 

 5 - - - - - )ب( شهادة دكتوراه في القانون 

 المحّليون واألجانب  مراجع الخبراء
 ةن بالمهمللّ ون المكلفللووالمستشللار 
فلللللي شلللللبكة  االنضلللللواءأو كلللللذل  

  دولّية لمكتب محاماة

- - - - - 5 

 10 المجموع  

 
لسـنة  1823العنوان الثاني من األمر عدد في الشهادة التي نّص عليها شهادة الدكتوراه    تتمّثل(  ب ) 

لـه عالقـة قانوني  اختصاص والنصوص التي نقحته أو تّممته في  06/09/1993المؤّرخ في   1993
 .بالمهّمة

عدد السنوات  ،لخبرته في التعقيب  تضافبأن وذلك تحتسب الخبرة بصفة تراكمية  ،للتعقيب بالنسبة  و 
 . االستئناففي مرحلة المترّشح المحامي ات واألعمال التي قام بها والملفّ 
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حجللم المهللام الموكولللة للمحللامي أو شللركة المحامللاة مللن قبللل الهياكللل  -ج
 (ةطنق  30)العمومّية وعددها  

حينأكثر فرر  إعطاء يهدف هذا المعيـار إلـى  المتفرّريين. لركلب دقردر مرا يكروح المحرامي المترشر   للمترشرّ

 متفّريا للمهّمة دقدر ما يرتفع العدد المسند إليه دهكا العنواح والعكس دالعكس وذلب على النحو التالي:

فري تراريخ  االدتردائيفري الطرور  لفائدة هيكرل عمرومي ،نقطة عن كّل قضيّة جارية  نصف  يتّم حكف  -

 تقديم الترّش  للمشاركة في طلب العروض.

في تراريخ تقرديم   االستئناففي طور    يلفائدة هيكل عموم  جاريةنقطة عن كّل قضيّة  نصف  يتّم حكف    -

 الترّش  للمشاركة في طلب العروض.

فري  التعقيرب  لدى محكمرة أو خا   لفائدة هيكل عموميجارية نقطة عن كّل قضيّة نصف  يتّم حكف    -

 تاريخ تقديم الترّش  للمشاركة في طلب العروض.

 

 في صورة عدم ضرورة وجود محامي متخّصص في ميدان معّين     

ة للمحللامين خللالل   المراجللع  -أ العامللة  للمحللامي أو ألعضللاء الشللركة المهنيللّ
 نقطة(:  50)  الخمسة سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تســند أعــداد المراجــع بحســب عــدد اإلنابــات التــي أســداها المحــامي أو أعضــاء شــركة المحامــاة خــالل الخمــس 

 إلى تاريخ تقديم العروض.  2018جانفي سنوات األخيرة أي من الفترة المممتّدة بين غرة 

ت التـي أسـداها المحـامي اإلنابـاوباإلضافة إلى عدد السنوات المشار إليها في الفقرة السابقة، تحتسب التجربة بعـدد 
خــالل تلــك الفتــرة والتــي يجــب أن ال تقــل عــن  الملفــات التــي أنجزهــا المحــامي المترشــح أو أعضــاء شــركة المحامــاة

 .تلك الملفات خمس سنوات و ذلك بصرف النظر عن الطور الذي أنجزت فيه 

شــارك فــي طلــب العــروض. عّينــة اإلنابــات أو رســائل التكليــف حســبما يــراه المترشــح الم اعتمــاد ويمكــن كــذلك 
 وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ع بــين عــّدة محــامين أو شــركات المحامــاة تحتســب المراجــع  لمختلــف فــي صــورة تقــديم عــرض فــي إطــار مجمــّ
 أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول السابق.

العدد المسند بعنوان المراجع والخدمات القانونية المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من   احتساب وبهدف  
ح بغايــة حجــب أســماء األطــراف وت قــديمها بشــكل يحــول دون نصــوص األحكــام بعــد معالجتهــا مــن قبــل المترشــّ
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( مـن 2إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهـذه األحكـام والمراجـع طبـق الصـيغ المحـددة فـي الفقـرة )أ.
 هذا الفصل.

 

عدد 
اإلنابات  
لدى  
 المحاكم

ملف   40أقل من 
أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  45و 40ما بين 
ملف أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  50و 46ما بين 
ملف أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

  55و 51ما بين 
ملف أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  

لسابقة لتاريخ  ا
 طلب العروض 

  60و 56ما بين 
ملف أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  

السابقة لتاريخ طلب 
 العروض

ملف    60أكثر من 
أو إنابة خالل  
الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ  
 طلب العروض 

العللللللللللللدد 
المسلللللللند 
بعنللللللللوان 
المراجلللللع 

 العامة

 

 
0 
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 المؤّيدات:أ. صيغ تقديم العّينات من  
ة )الملحـق  تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية والعامـّ

 (، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها. 5عدد 

ظ حماية المعطيـات الشخصـّية إال أّنه مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحف
مانات الفنيـّة  والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيـّة تراعـى فيهـا الضـّ

طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد الطلــب للهيكــل  الســتغاللها
 بّينة للغرض في كراس الشروط.العمومي طبق المواصفات الفنّية الم

 ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عملّية الفرز وترتيب العروض تتّم على الّنحو الّتالي:

رف  يتـــوّلى الهيكـــل العمـــومي فـــرز وترتيـــب العـــروض علـــى أســـاس المعطيـــات المبّينـــة فـــي الّتصـــاريح علـــى الشـــّ
ير والمقاييس المحّددة فـي هـذا الفصـل. ويقـوم الهيكـل والّسيرة الّذاتّية الممضاة من قبل المترّشحين وطبقا للمعاي

ة للمراقبــة والمتابعــة بالهيئــة العليــا للطلــب  االنتهــاءبعــد  مــن هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلــى الّلجنــة المختصــّ
المـؤرخ  2014لسـنة  1039مـن األمـر عـدد  10العمومي إلجراء المراقبة الاّلزمـة عليهـا طبقـا ألحكـام الفصـل 

دات المضــــمنة بالتصــــاريح أو  اقتضــــت . وإذا مــــا 2014رس مــــا 13فــــي  أعمــــال الّلجنــــة المــــذكورة طلــــب المؤيــــّ
ه إلــى  مؤيــدات إضــافية حــول مــا تــم التصــريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة، فــإّن هــذا الطلــب يوجــّ

كـل المعنـي. المحامين المعنيين من قبل الهيكل العمـومي وال يشـمل سـوى ضـعف العـدد المطلـوب مـن قبـل الهي
 .ويتم ضبط القائمة حسب األولوية التي يفرزها الترتيب األولي الذي أنتجته أعمال الفرز
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 نقطة(:  20)  المؤّهالت العلمّية للمحامي-ب  

إلــى الخبـــرة  وباالســتناد يهــدف هــذا المقيــاس إلـــى تحديــد العــدد األمثـــل مــن المتــدخلين للقيــام باإلنابـــة 
قبل الهيكل العمومي مـن ناحيـة وإلـى المـؤهالت العلميـة للمترشـح مـن ناحيـة   المتمّيزة في الميدان المطلوب من

 أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 
 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب. -

 .االستئنافالمحامون المباشرون لدى  -
 
 

الخبراء والمستشـارون المتعاقـد معهـم مـن قبـل المحـامي أو شـركة المحامـاة لمـدة اإلنابـة أو جـزء منهـا.  -
ولهذا الغرض، يجب على المترشح التنصيص علـى أعضـاء الفريـق المقتـرح مـن المتعاقـدين )الخبـراء، 

 ...(. لوبةفي العالقة باإلنابة المط واختصاصاتهم االقتضاءالمستشارون المحليون واألجانب عند 

 

ة  ل عليهــا المحــامي وعــدد الــدورات التكوينيــّ ة التــي تحصــّ وتســند األعــداد بحســب الشــهادات العلميــّ
 التي تلّقاها أو شارك فيها المحامي على النحو التالي:

 
ة فـي  10تسـند بصـفة آليـة   - نقـاط لكـّل محـام شـارك فعليـا أو تـابع بنجـاح دورة تكوينيـة متخّصصـة خاصـّ

 إطار دورات التكوين المستمّر التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين.

ة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة ا - ة تســند نقطتــان لكــّل مشــاركة ناجحــة فــي دورة تكوينيــّ لهياكــل الدوليــّ
 للمحامين أو في هياكل أخرى. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة.

وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لجصـل مـن شـهادة المشـاركة 
 في الدورة المعنية.

ة، يؤخـذ، باإلضــافة إلــى ذلــك، وعنـدما يتعلــّق األمــر بتكليـف محــامين بقضــايا فـي الخــارج مــن قبـل الهياكــل ا لعموميــّ
العقد مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضّية أو اللغة المتّفق عليها في   االعتباربعين  
 انضـــواءإضـــافة إلـــى هـــذه المقـــاييس،  االعتبـــار. ويمكـــن، كـــذلك، األخـــذ بعـــين اإلنجليزيـــةاللغـــة  االقتضـــاءعنـــد  أو

 المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه.
 ويتّم ذلك على النحو التالي:
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 الميزات التفاضلّية 

 10 - - - - - شهادة دكتوراه في القانون )ب(

مراجع الخبراء المحّليون واألجانب 
ة  والمستشللارون المكلفللون بالمهمللّ

فلللللي شلللللبكة  االنضلللللواءأو كلللللذل  
 دولّية لمكتب محاماة 

- - - - - 10 

 20 المجموع  

 
لسـنة  1823)ب( تتمّثل شهادة الدكتوراه في الشهادة التي نّص عليها العنوان الثاني من األمر عدد  

لـه عالقـة قانوني  اختصاص والنصوص التي نقحته أو تّممته في  06/09/1993المؤّرخ في   1993
 بالمهّمة.

قيب، عدد السنوات وبالنسبة للتعقيب، تحتسب الخبرة بصفة تراكمية وذلك بأن تضاف لخبرته في التع
 . االستئنافوالملّفات واألعمال التي قام بها المحامي المترّشح في مرحلة 

 
حجلللم المهلللام الموكوللللة للمحلللامي أو شلللركة المحاملللاة ملللن قبلللل الهياكلللل    -ح

 نقطة( 30العمومّية وعددها )  

 
حين المتفــّرغين. لــذلك بقــدر مــا إعطــاء يهــدف هــذا المعيــار إلــى  يكــون أكثــر فــرص للمترشــّ

ة بقــدر مــا يرتفــع العــدد المســند إليــه بهــذا العنــوان والعكــس  المحــامي المترشــح متفّرغــا للمهمــّ
 بالعكس وذلك على النحو التالي:

يـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضــــّية جاريـــة، لفائـــدة هيكـــل عمـــومي فـــي الطــــور   -
 في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض. االبتدائي

 االسـتئنافصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائـدة هيكـل عمـومي فـي طـور يتّم حذف ن  -
 في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض.

يـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضـــّية جاريـــة لفائـــدة هيكـــل عمـــومي أو خـــاص لـــدى  -
 محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض.
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المحامي أو الشركة المهنّية للمحامين الذين للم تتجلاوز ملّدة  الختيارمنهجّية الفرز المعتمدة  □
 .باالستئنافمن تاريخ ترسيمهم  انطالقاممارستهم للمهنة خمس سنوات 

 

المقـاييس يتّم فرز العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنيـّة للمحـامين باالعتمـاد، حصـريا، علـى 
 التاليــة:

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز  العدد 

 نقطة 50 العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين المراجع 1

 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي  3

 نقطة 30 للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العمومّية وعددها حجم المهام الموكولة 4

 نقطة 100 المجمللللللوع العلللللام

 

 تقصى وجوبا:

فترة اإلمهال أو كذلك التي  انقضاءالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للفرز الفني بعد  -
 من هذا الكراس. 10تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة والمحّددة في الفصل 

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

 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة. -

ة، فــإّن  حاتهم ال يــتّم إال  اســتبعادهموبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات تأديبيــّ ورفــض ترشــّ
 2014جـانفي   24مـؤّرخ فـي  2014لسنة  764من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

ى المحــاكم والهيئــات القضــائية يتعلــق بضــبط شــروط وإجــراءات تكليــف المحــامين بنيابــة  الهياكــل العموميــة لــد 
واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنيـة بالتنسـيق مـع مـن لـه النظـر 

 15، تطبيقـا لمقتضـيات الفصـل االقتضاءفي الهيئة الوطنية  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند 
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد 

 

 منهجية إسناد األعداد:: 2.14 الفصل
 : المبدأ العام في إسناد األعداد:1.2.14

ة للمحللامين خللالل  -أ المراجللع  العامللة  للمحللامي أو ألعضللاء الشللركة المهنيللّ
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 نقطة(:  50)  الخمسة سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
عــدد اإلنابــات التــي أســداها المحــامي أو أعضــاء شــركة المحامــاة خــالل الخمــس تســند أعــداد المراجــع بحســب 

 إلى تاريخ تقديم العروض.  سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين تاريخ ترسيمه بجدول المحاماة ......

ي أسـداها المحـامي اإلنابـات التـوباإلضافة إلى عدد السنوات المشار إليها في الفقرة السابقة، تحتسب التجربة بعـدد 
خالل تلك الفتـرة والتـي يجـب أن ال تقـل عـن خمـس سـنوات و ذلـك بصـرف النظـر عـن  أو أعضاء شركة المحاماة

 الطور الذي أنجزت فيه.

عّينــة اإلنابــات أو رســائل التكليــف حســبما يــراه المترشــح المشــارك فــي طلــب العــروض.  اعتمــاد ويمكــن كــذلك 
 المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة 

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ع بــين عــّدة محــامين أو شــركات المحامــاة تحتســب المراجــع لمختلــف  فــي صــورة تقــديم عــرض فــي إطــار مجمــّ
 إليه في الجدول السابق. أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار

العدد المسند بعنوان المراجع والخدمات القانونية المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من   احتساب وبهدف  
ح بغايــة حجــب أســماء األطــراف وتقــديمها بشــكل يحــول دون  نصــوص األحكــام بعــد معالجتهــا مــن قبــل المترشــّ

( مـن 2األحكـام والمراجـع طبـق الصـيغ المحـددة فـي الفقـرة )أ. إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهـذه
 هذا الفصل.
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 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
ة )الملحـق  تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية والعامـّ

 (، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها. 5عدد 

ظ حماية المعطيـات الشخصـّية إال أّنه مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحف
مانات الفنيـّة  والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيـّة تراعـى فيهـا الضـّ

طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد الطلــب للهيكــل  الســتغاللها
 بّينة للغرض في كراس الشروط.العمومي طبق المواصفات الفنّية الم

 ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عملّية الفرز وترتيب العروض تتّم على الّنحو الّتالي:

رف  يتـــوّلى الهيكـــل العمـــومي فـــرز وترتيـــب العـــروض علـــى أســـاس المعطيـــات المبّينـــة فـــي الّتصـــاريح علـــى الشـــّ
والّسيرة الّذاتّية الممضاة من قبل المترّشحين وطبقا للمعايير والمقاييس المحّددة فـي هـذا الفصـل. ويقـوم الهيكـل 

ة للمراقبــة والمتابعــة بالهيئــة العليــا للطلــب مــن هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلــى الّلجنــة المخ االنتهــاءبعــد  تصــّ
المـؤرخ  2014لسـنة  1039مـن األمـر عـدد  10العمومي إلجراء المراقبة الاّلزمـة عليهـا طبقـا ألحكـام الفصـل 

دات المضــــمنة بالتصــــاريح أو  اقتضــــت . وإذا مــــا 2014مــــارس  13فــــي  أعمــــال الّلجنــــة المــــذكورة طلــــب المؤيــــّ
ه إلــى مؤيــدات إضــافية حــول مــا تــم الت صــريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة، فــإّن هــذا الطلــب يوجــّ

المحامين المعنيين من قبل الهيكل العمـومي وال يشـمل سـوى ضـعف العـدد المطلـوب مـن قبـل الهيكـل المعنـي. 
 .ويتم ضبط القائمة حسب األولوية التي يفرزها الترتيب األولي الذي أنتجته أعمال الفرز

 نقطة(:  20)  علمّية للمحاميالمؤّهالت ال-ب  

إلـى الخبـرة فـي  وباالسـتناد يهدف هذا المقياس إلى تحديـد العـدد األمثـل مـن المتـدخلين للقيـام باإلنابـة 
الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلى المؤهالت العلمية للمترشح من ناحيـة أخـرى، وذلـك 

 حسب التصنيف التالي: 
 

 .لمحامون المباشرون لدى االستئنافا -
 
 

منهـا. الخبراء والمستشـارون المتعاقـد معهـم مـن قبـل المحـامي أو شـركة المحامـاة لمـدة اإلنابـة أو جـزء  -
           ولهـــــذا الغـــــرض، يجـــــب علـــــى المترشـــــح التنصـــــيص علـــــى أعضـــــاء الفريـــــق المقتـــــرح مـــــن المتعاقـــــدين

 ) الخبراء، المستشارون المحليون...(.

 

ة  ل عليهــا المحــامي وعــدد الــدورات التكوينيــّ ة التــي تحصــّ وتســند األعــداد بحســب الشــهادات العلميــّ
 حو التالي:التي تلّقاها أو شارك فيها المحامي على الن
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 األعداد التفصيلّية 

شهادة الماجستير أو الدرسات المعّمقة 
 أو المتخّصصة في القانون 

     05 

 10 - - - - - (أشهادة دكتوراه في القانون )

 05 - - - - -  الدورات التكوينّية المتخّصصة ) ب(

 20 المجموع  

 
لسـنة  1823تتمّثل شهادة الدكتوراه في الشهادة التي نّص عليهـا العنـوان الثـاني مـن األمـر عـدد  ( أ)

 .قانوني اختصاص والنصوص التي نقحته أو تّممته في  06/09/1993المؤّرخ في  1993

 

الدورة التكوينية المتخّصصة في إطار دورات التكوين المستمّر التـي تنظمهـا الهيئـة الوطنيـة  ( ب )
وإلثبــات المشــاركة فــي هــذه الــدورات، يقــّدم المحــامي المترشــح  .بالتنســيق مــع المعهــد االعلــى للمحــامين

 نسخة مطابقة لجصل من شهادة المشاركة
 

حجلللم المهلللام الموكوللللة للمحلللامي أو شلللركة المحاملللاة ملللن قبلللل الهياكلللل    -خ
 نقطة( 30العمومّية وعددها )

 
حين المتفــّرغين. لــذلك بقــدر مــا يكــون إعطــاء يهــدف هــذا المعيــار إلــى  أكثــر فــرص للمترشــّ

ة بقــدر مــا يرتفــع العــدد المســند إليــه بهــذا العنــوان والعكــس  المحــامي المترشــح متفّرغــا للمهمــّ
 بالعكس وذلك على النحو التالي:

فـي  البتـدائيالفائـدة هيكـل عمـومي فـي الطـور  يتّم حذف نقطـة عـن كـّل قضـّية جاريـة،   -
 تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض.

فــي  االســتئنافيــتّم حــذف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي فــي طــور  -
 تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض.
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ّالمطب قةّعلىّالقضاياّالتيّالّيقتضيّفيهاّالقانونّإنابةّمحام:ّّاالستثنائية:ّفيّالقواعد2.2.14ّّ

المعرايير والمقراييس المرككورة فري   اعتمراد يقرع  دالنسبة لإلنادات التي ال يقتضي فيها القانوح وجوديّة المحامي فإنّه  

يجرب أح يسرتبعد مرن  المراجع العاّمة للمحرامي الرك المتعلّق د معيارال داستثناء  1.2.14و  1.14الفقرتين السادقتين  

 معايير فرز المحامين المتعلّقة دالقضايا المككورة في هكه الفقرة.

 : شركة محاماةأو  المحاميتعيين : 51 الفصل
ال حــول معــايير  تعــّد لجنــة الفــرز المحدثــة لــدى الهيكــل العمــومي  حين ونتــائم أعمــال  اختيــارتقريــرا مفصــّ المترشــّ
 .حصل ذلككيفّية ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن فيه فرز على ضوء ذلك توّضح ال
ةو  ه الهياكـــل العموميـــّ ة لجنـــة إلـــى الل هـــذا التقريـــروجوبـــا  توجـــّ بالهيئـــة العليـــا لمتابعـــة والمراقبـــة المحدثـــة المختصـــّ

 2014 جــانفي 24ؤّرخ فــي والمــ 2014لســنة  764مــن األمــر عــدد  7طبقــا ألحكــام الفصــل  للطلــب العمــومي
  .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها من األمر السالف الذكر 8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 

 .من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه االنتهاءوبعد 

 : والّشروع في المهّمة العقد إمضاء: 61الفصل 
( فــي العنــوان ميالعمــو الهيكــل  اســمذكــر مــن قبــل ) ااختيارهــ الــذي تــمّ  أو شــركة المحامــاة المحــاميإعــالم  يــتمّ 
 يمكـن. و طبـق النمـوذج المصـاحب لهـذا المحرر باللغة العربيـة عقد الد. ويجب عليه إمضاء ن بوثيقة التعهّ المبيّ 

رفين إضــافة حســب مقتضــيات وواقــع نشــاط الهيكــل وذلــك وضــرورة توضــيحها  تهــايــرى الطــرفين أهميّ  بنــود  للطــّ
 العمومي. 

اتخاذ كل اإلجراءات   يتولىل  المحاماةالمحامي أو شركة  ، يتم إعالم  ئهوإمضا  العقد على إثر المصادقة على  و 
 .بذلك ذناإلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقالضرورية لضمان 

وقع   التي  المحاماة  أو شركة  المحامي  نكول  في صورة  أّنه،  الفقرة    اختيارهاإال  أحكام  فتطبق  لإلنابة  نهائيا 
 من هذا الكراس. 12األخيرة من الفصل 
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  1 ملحق عدد

 تعّهد الوثيقة  
 .......................................................  1)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله -

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

 .................  .................... .. تحت عدد:الحيطة والتقاعد  صندوق ب  منخرطال -
 ...................................................  (العنوان بالكامل ذكر)  المعّين محل مخابرته بـ -
 ................................................................................... بصفتي: ...... -

ذكرها   الوثائقجميع  على    االطالعبعد  و  لو  2اآلتي  المتعّلق  ملف  المكّونة  العروض  بإنابة  طلب 
 العمومي(: الهيكلالمحامي )يحدده 

 ملف طلب العروض ( 1 ) 
 االلتزام  وثيقةمّثل  تي  توثيقة التعهد ال (2) 

 ) البنود التعاقدّية(  الخاصة كراس الشروط اإلدارية  ( 3 ) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق  
 وألتزم بما يلي:  أتعّهد 

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

الّثمن المحّدد طبق  ، مقابل  أعالهالوثائق المذكورة  مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة  2
 .التراتيب القانونّية في الميدان 

المحاكم  تسليم(  3 لدى  باإلنابات  الخاّصة  قدرها  التقارير  مدة  خالل  الصفقة  الهيكل )يحددها    موضوع 
اإلدارية   نص عليه كراس الشروطتوفقا لما    العمومي(  الهيكل........... )يحّدده    تاريخ من  العمومي( ...

 الخاصة.
 .العقد جزءا من  نّّ التي تكوبكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال ( 4
آلخر أجل  يوما ابتداء من اليوم المواليالعمومي( ...  الهيكل)يحددها  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد ( 5

    محدد لقبول العروض.
في  قانوني. و حجر    تضارب مصالح أو أيّ   ةلافي ح  مثلها ليست(التي أشركة  ال )أو أنّ لست  أنني  شهد  أ(  6

  .وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك  بصفة آلية العقد فسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت 
 

 

1  
لمجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج  بارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل ا 

 . النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعدالبيانات المتعلقة 
 

2
 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء  
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أو البريد:   البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى  و بموجب عقد الصفقة    المستوجبةالمبالغ  العمومي    الهيكليدفع  
 ( أو البريدية البنكية ذكر الهوّية............................ تحت عدد: .......................... )

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  بخط اليد  بارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك يكتب ال) 
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  2 ملحق عدد
 

 حول المشارك  بطاقة إرشادات عامة 
 

 ................................................................  :المحـاماةشركة  اسمواللقب أو  االسم
 .........................................................................  تاريخ الترسيم في المحاماة:

 ...........  ............................................................................ :عنوان المقرّ 
 موقع الواب إذا كاح للمحامي موقع واب: ....................................................................  عنوان

 .............................................................................................   :لهاتفا
 ....... ............. .................................. :اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة العنوان
 ...............................................................................  :المعّرف الجبائيرقم 
 ............................ ....... خطة(االسم واللقب وال) إلمضاء وثائق العرض ض شخص المفوّ ال
 

 ...................... ر بـ .................. فيحرّ                                          
 (المشاركوختم  مضاءإ)                                                 

 
 

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

 تصريح على الشرف بعدم التأثير 
 مهّمة  ال في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

 
 ................................................................................................................ واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 .......... ......................... ....................................... ..................................... ...........للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 .................... ......... ............بتاريخ ...........................................عدد  الوطنّية تحتالمسّجل بالهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

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

   .الصفقة لفائدتي إسناد عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

 ..........................................في  .............................حّرر در                                         

 المشارك(    وختم  )إمضاء                                                                   
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 4ملحق عدد  
 

 لدى )الهيكل العمومي(  بعدم مباشرة العملتصريح على الشرف  
 صاحب طلب العروض 

 
 

 ................................................................................................................ واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ......... ...... ........................................ ..................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 .......................... ... ..............بتاريخ .........................................تحت عدد   المسّجل بالهيئة الوطنّية

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

 الهيكل العمومي(   اسم ذكر  ) أعمل ضمن أعوانأصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.  انقطاعيأو مضت عن  

 

، فترفق نسخة مــن 1998لسنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

ة تــاريخ ذلــك أو اإلدالء بعالمــة البلــو   ح بدقــّ مكتوب اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوضــّ

 .(االقتضاءعند  

 

 ............................في ............................. حّرر در                                         

 المشارك(   وختم  )إمضاء                                                                 
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 5ملحق عدد  
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات  

 والمراجع الخصوصّية والعاّمة المذكورة في الغرض 
 
 

 ................................................................................................................ واللّقب(  االسمالممضي أسفله )إنّي 

 ...................................... ........................................................................ ........... للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 ........................................... بتاريخ .........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

ال على  هذا  أصّرح  في  قّدمتها  التي  والعاّمة  الخصوصّية  والمراجع  البيانات  بصّحة  ّشرف 
 العرض.

خ  ثبوت  في صورة  القانونّية  مسؤولّيتي  المكلّفة  وأتحّمل  للّجنة  تقديمي  لعدم  تبعا  أو  ذلك  الف 
 وز عشرة أّيام. ابالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتج 

 

 

 ............................في ............................. حّرر در                                         

 المشارك(  وختم  )إمضاء                                                                 
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 6ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى 
 من كّراس الشروط 4الحاالت اإلقصائّية المنصول عليها بالفصل   

 
 ................................................................................................................ واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ......... ............................... ........................................................................ ......... للمحامينممثّل الشركة المهنّية 

 ..................... ........... ........بتاريخ  .......................................... المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتــدّخل مــن المحــامين المقتــرحين ال نوجــد فــي 

 .مهنة المحاماةالمنصوص عليها بالمرسوم المنّظم ل  المنعإحدى حاالت  

الفصل الثــاني بالفقرة األخيرة من   كما أصّرح أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصوص عليها

ة  كراس شروطمن   او  طلب العروض وإّنني لست بصدد إنابة بـ )المؤّسسة أو المنشــأة العموميــّ

 ................................................................(  الهيكل العمومي

 ............................ في.............................  حّرر در                                        

 المشارك(    وختم  )إمضاء                                                                  
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   7عدد   ملحق
 

 المحامين  سميلة في إقائمة 
 المحليين واألجانب وكذل  المستشارين  للمحامينلشركة المهنّية أعضاء اأو 

 ة  في المهمّ   قترحينالمتعاقدين والم
 

 ع ر  واللقب  االسم الشهادة المحرز عليها  تاريخ الترسيم بالهيئة 

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

                                                                                                        ............................ في.............................  حّرر در                                            

 المشارك(   وختم  )إمضاء 
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 8 علدد  ملحق
 

 المتدخل الفريق لكافة  (جماعي)أو على الشرف فردي   تصريح
 المطلوبة  االناباتو 

 

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

السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم   المتدخل والمتكّون من  أقّر بصحة    بإنجاز المهّمة.  )ألتزم(   يلتزمالفريق  كما 

 المعلومات الواردة بهذا العرض:  كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 ق ار

 
 غير ق ار 

  المحكمة المرسّم بها الخبير
إن كان خبيرا محلي ّا لدى  

 المحاكم 

 

 1ي إمضاء المحام
 أو الخبير 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

                                             

                                                                                                         ............................  في.............................  حّرر در

      

 المشارك(  وختم  )إمضاء                                                                        

 
 .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1ّ
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 9علدد  ملحق
 

 للمحامين المحامي أو الشركة المهنّية أو كّلفت   تباأنالتي الهياكل العمومية قائمة 
 سنوات األخيرة الخمسخالل 

 (العروض إلى تاريخ فتح  ..... جانفي  1)من 
 

مالحظات حول هذه  
يقدّمها المترشّح    المهام

   حسب ما يراه 
 المهمّة  انتهاءتاريخ  

 

  انتهاءتاريخ  
 المهمّة

 
 المحكمة

 
 ة نابموضوع اإل

 

أو شركة القطاع  الهيكل العمومي  
 الخاص

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

                                                

                                                                                                        ............................ في.............................  حّرر در 

 المشارك(    وختم  )إمضاء                                                                    

 عروض االول  يجب االقتصار على فترة التجربة بثالث سنوات فقط في طلب ال  :مالحظة
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   10عدد   ملحق
 

 سي   رة ذاتي   ة 
 

   ................................................................................... واللقب:  االسم* 
 ............... ............. ........................................ * تاريخ الوالدة ومكانها: 

 .................................. تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية: *
 ....................................................  :االستئناف تاريخ الترسيم بقسم  *

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

 ...................................................... * عنوان موقع الواب إن وجد: 

 
 : ل عليها المترشح المتحصّ  الشلهللائد العلميللة

 

 العلميّة   الشه ادة الجامعية المؤسسة   جسنة الت خ رّ 

 
 
 
 

  

 

 : المحاماة في  العامّة  الخبرةملّخص 
 

 

النتائج المحقّقة أو  
 نتائج األعمال المنجزة

 

 هذه األعمال  إنجاز  تاريخ  

 

ميدان النزاع أو  
الدراسات  

الق انونيّة  
 المنجزة 

  المؤسسة أوالهيكل العمومي أو  
  شركةال العمومية أو    المنشأة

التي    القطاع الخاص   الناشطة في
ق ام المحامي أو شركة المحاماة  

 بنيابتها 
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 الدراسات والبحوث 
- 
- 
- 

 أو الماّدة المطلوبة(   ان وجد االختصالذكر )المحاماة   مهنة في الخصوصّية ملّخص الخبرة
 

 

النتائج المحقّقة أو  
 نتائج األعمال المنجزة

 

هذه األعمال    إنجاز  تاريخ
 أو مدّة إنجازها 

 

النزاع أو  ميدان  
الدراسات  

الق انونيّة  
 المنجزة 

  المؤسسة أوالهيكل العمومي أو  
العمومية أو الشركة    المنشأة

التي    الناشطة في القطاع الخاص 
ق ام المحامي أو شركة المحاماة  

 بنيابتها 

 
 
 
 

   

 

شاطه في العالقة بالمهّمة  نأهمية ذكرها في  المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح   -

 المترّشح إليها: 

   . في اللغات  ن التكوي  •

 . لمحاماة الترسيم في اقبل  ن معي ن خبرة في ميداال •

 ... في شبكة دوليّة لمكتب محاماة   االنضواء •

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية      

                                                       

                                                                                                    ............................ في.............................  حرّر ب                                         

 المشارك(    وختم  )إمضاء                                                       
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   11عدد   ملحق
 سنوات األخيرة  الثالثةخالل  مخطط اشتغال 

 تاريخ القيام بطلب   سنةالتي سبقت 
  اإلنابات الجاريّةعدد و  العروض الحالي

 
 

 سنة ..... 
 )السنة األولى(

 سنة ..... 
 )السنة الثانية( 

 سنة ..... 
 )السنة الثالثة( 

 
  اإلنابات الجارية

 
 

اآلجال 
التقريبية  
 النتهاء

اإلنابات 
 الجاريّة 

 
 
 

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي يراها  
المترشح أنّها ضروريّة 
لذكرها لتحديد مخطط  

 االشتغال

عدد  
القضايا  
موضوع  
اإلنابات  
موزعة  
حسب 
 طورها

أهم  
المحاكم أو  
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

عدد  
القضايا  
موضوع  
اإلنابات  
موزعة  
حسب 
 طورها

أهم  
المحاكم أو  
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

أهم  
المحاكم أو  
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

أهم  
المحاكم أو  
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

أهم  
المحاكم أو  
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

أهم  
أو  المحاكم 
الهيئات  
المنشورة 
أمامها  
القضايا  
موضوع  
 اإلنابات 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 المترشحوختم    إمضاء                 
                                                       

 ............................  في.............................  حرّر ب            
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   12عدد   ملحق
 

 ة للالنموذجيّ  ةلود التعاقديّ لالبن
 1  بين محام وهيكل عمللومي  

 

 

 تعريف المهّمـة:  :الفصل األّول
 تتمثّل مهمة األستاذ ....... )أو شركة المحاماة( طبق هذه االتفاقية في القيام بما يلي: 

العمومي/نيابة   - الهيكل   / المنشاة  المحاكم    المؤسسة/  لدى  مصالحها  عن  ........والدفاع 

 المختصة في القضايا والملفات االتي ذكرها ...........التي تطلب منهم نيابتها فيها. 

من له النظر لدى الهياكل اإلدارية أو المحاكم أو لدى الهيئات المختصة قصد   ونيابتها لدى -

سواء    الهيكل العمومي كلفه بها  يتمثيلها أو نيابتها، حسب الحالة، في الملفات والقضايا التي  

 س أو كذلك خارجها. نفي تو 

 العقد: ب ةق المطبّ والتراتيب التشريع : 2الفصل 

بها العمللتراتيب  او  للتشريع تخضع هذه الصفقة   العقد  كما يخضع    .الجاري  وأعوانه  صاحب 
 . االجتماعي نالجبائي والضما نفي الميداالساري المفعول  إلى التشريع

 

 : األتعــاب: 3الفصل 
المهامّ  إليها بالفصل األوّ   تضبط أتعاب المحاماة بخصوص  القرار المشار  ل أعاله طبق أحكام 

 التجارة. ب  المكلف وزيرالو     وزير العدلالمشترك الصادر عن 
 

  : الهيكل العموميالموضوعة على كاهل  االلتزامات: 4الفصل 

العمومي لتزم  ي  -أ ولهذا    الهيكل  لمهّمته.  المحامي  إلنجاز  المالئمة  الظروف  بتوفير 

المحامي   من  تطلب  التي  القضايا  مؤيدات  أصول  كل  توفير  خاصة  تتولى  الغرض، 

تسلّ  مقابل وصل  التكليف  مع رسالة  يضمّ رفعها تضّمن  المحامي. كما  ن  م ممضى من 

 مومي. بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات الهيكل الع وجوبا الملف

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

 ، بأسبوع على األقل. االجتماع أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو 

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

   العمومي.

كشف المعطيات المالّية والمؤيدات العلمّية المتعلّقة بالمحامي أو  (  )للهيكل العمومي ال يمكن    -ث

الفصل   من  األولى  الفقرة  أحكام  طبق  معه  المتعاقد  المحاماة  األمر    15بشركة   764عدد  من 
 

النموذج وذلب حسب متطلّبات الملف أو اإلنادات وخصوصيّاتها  يمكن إضافة فصول أخرى دوح إدخال تغييرات على هكا     1

  وذلب داالتفاق دين الّطرفين.
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المحامين    2014جانفي     24مؤّرخ في    2014لسنة   تكليف  المتعّلق بضبط شروط وإجراءات 
الع الهياكل  والتعديلية  بنيابة  والعسكرية  واإلدارية  القضائية  والهيئات  المحاكم  لدى  مومية 

 . والتحكيمية
 

 العقد: طرق خالص صاحب  : 5 الفصل
العمومي(   المهمةخالص صاحب    يتمّ  الهيكل  )يحددها  التالية  الصيغ  الخالص    حسب  يكون 

 عن طريق: 
 

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

 شيك، حوالة ...(  :الهيكل العموميأشكال أخرى )يحددها  □

 يتولى الخالص: 

 .المحاسب العمومي المكلف بالدفع  
 اإلدارة المالّية للمنشأة المعنّية.  

يوما    ( 30)  إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون  يتمّ 
إذا كان الحكم صادرا   بالنسخة التنفيذية   إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالممن تاريخ  

 .  لفائدة الهيكل العمومي
العمومي(  تحملو  )الهيكل  التنفيذ  على  عدول  اإلشهاد  أجرة  ومصاريف  وعدول    والخبراء 

  التنقل مصاريف . كما يتحّمل )الهيكل العمومي( تسجيل األحكامالترسيم بإدارة الملكية العقارية و

باإلنابات الواليات    المتعلّقة  الكبرى أو خارج مراكز  تتجاوز  خارج مجال منطقة تونس  عندما 

 كلم.   40لهذا الغرض  حاماةأو أعضاء شركة المالتنقل التي يقطعها المحامي مسافة 

الحالة هذه  الت نفس    ، وجوبا،تطبّق   ،وفي  بها  قل  ن تعريفة  مالمعمول  الخالص  تاريخ  قبل    نفي 

 والثابتة  وذلك في حدود حاالت التنقل الفعلّيةللشركات بالبالد التونسية    نهيئة الخبراء المحاسبي

 اإلنابة.  بملفّ  ينالمتعّهد أو ألعضاء شركة المحاماة  ، شخصّيا، للمحامي 

ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل    اقتضتوإذا ما  

 . بما فيها يومي الذهاب والرجوع واإلقامة حصرّيا في حدود أّيام المهّمة دون سواها

موضوع  المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج  وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية  

 المتعلقة باألتعاب.  االتفاقيةكتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن  اتفاق

المحاماة،   شركة  أو  المحامي  قبل  من  المصاريف  تسبقة  صورة  وفي  أّنه  الهيكل  يإالّ  تولى 
خالصالعم القائمين    هاومي  المعنيين  من  مسلّمة  األعمال  لهذه  مثبتة  فاتورات  أساس  على 

 . الطابع الفعلي إلنجاز المهّمةالتثبت من  إثروذلك   االسترجاعباألعمال موضوع 
 
 

 

 الموضوعة على كاهل المحامي أو شركة المحاماة: االلتزامات: 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي: 
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أو   - المحاكم  أمام  له  نيابته  عند  العمومي  الهيكل  مصالح  عن  للدفاع  الالزمة  العناية  بذل 

 الهياكل أو الهيئات المختصة.

  الهيكل العموميوإعالم    ،االقتضاءعند    ،حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه  -

 .انعقادهاكتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ 

بنزاعات   - المتعلقة  المسائل  في  للنظر  المخّصصة  االجتماعات  العموميحضور  أو    الهيكل 

 فيها.الهيكل العمومي بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

العموميتولى  ي الغرض،    ولهذا كتابيا  الهيكل  البريد    عنسواء    دعوته  أو  الفاكس  طريق 

 في حيّز زمني معقول. و  انعقادهاقبل  وذلك االجتماعاتلحضور هذه   يناإللكترو 
قبل   - االستشارة  أو  العريضة  مشروع  من  تسلّم،  وصل  مقابل  العمومي،  الهيكل  تمكين 

إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء الهيكل العمومي بمالحظات حولها  

أجل   أيام عمل  في  أربعة  قبله  تسلمهاتاريخ    منأقصاه  من من  ذلك موافقة ضمنية  فيعّد    ه، 

 مواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.بعلى محتواها وإذن للمحامي 

العموميتمكين   - الضمان    الهيكل  وخالص معاليم   االجتماعيمن شهادة في خالص معاليم 

التأمين    انخراطه  صندوق  قيامه  في  يفيد  قبل    المدنّيةمسؤوليته    بتأمينوما  وجوبا  وذلك 

 خالص االتعاب. 

 : االتفاقية: مّدة 7الفصل 
 

 تبدأ من ......... وتنتهي في ................ ......بـ.  االتفاقيةتضبط مّدة 
لدورة   المحامي  تجديد مهمة  يتم  ولم  التاريخ األخير  وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا 

حين   إلى  وذلك  المهنّية  العناية  قواعد  وفق  القضايا  هذه  مواصلة  فيتولى  طورها   انتهاءثانية، 
 من نّص الحكم الصادر فيها.الهيكل العمومي وتمكين ، دون سواه،  الجاري
 ة الفريق المتدّخـل: : التقيّد بتركيب8الفصل 

يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض  
 المستوى العلمي والتجربة المهنّية. و من حيث العدد 

بذلك    الهيكل العمومي  وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي إعالمإالّ أّنه  
كتابيا وتغيير األشخاص المتخلين عن المهّمة بمن لهم نفس المؤهالت العملية والمهنّية ونفس  

كتابيا على    الهيكل المعنيذلك، مسّبقا، بموافقة    ىظ التجربة من حيث عدد السنوات على أن يح 
 .بين الطرفين  مضاء ملحق في الغرضوإهذا التغيير  

توفي  تعذّر  الشروط  وفي خالف ذلك، وفي صورة  لمقتضيات كراس  يستجيب  ر مترشح جديد 
أساسه   على  تّم  موافقة  أ  المكتب  اختيارالذي  عدم  صورة  المعنيوفي  المترّشح    الهيكل  على 

عدل   للمحامي عن طريق  الغرض  في  تنبيه  إصدار  بعد  الصفقة  عقد  فسخ  حّق  فله  المقترح، 
أو    على إثره تدارك النقصيوما لم يقع  (  15)أقصاه خمس عشرة  إضافي  تنفيذ وإمهاله بأجل  

 . إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله
 
 

 :االتفاقية فسخ  :9الفصل 



 

43 

 

مّدة التكليف    بانتهاءهذه االتفاقية، آليا،    تفسخ،  8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  
 أعاله. سابعالمشار إليها بالفصل ال 

 . المحامي وجوبا بوفاة يفسخ العقد

  الهيكلوفي هذه الصورة يوجه له  .التعاقدية بالتزاماته   هإذا لم يف صاحب  العقد فسخ ايضا ويتمّ 
العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل  

  .التنبيه عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د ال يقلّ محدّ 
إجراء آخر أو تكليف من   دون أيّ  العقدالعمومي فسخ  للهيكليمكن   ،وبانقضاء هذا األجل

   .حسب اإلجراء الذي يراه مالئماه يتولى إنجاز
ثبت    العقدفسخ  كذلك    ويتمّ  العمومي  إذا  الهيكل  القيام    العقد  إخالل صاحبلدى  بعدم  بالتزامه 

في   التأثير  قصد  هدايا  أو  عطايا  أو  وعود  بتقديم  الغير  بواسطة  أو  إجراءامباشرة   ت مختلف 
 .العقد وانجازهإبرام 

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها  
  كتابيّا من قبل الهيكل العمومي.

 :10 الفصل
أو    قانونّية   المحامي دون وجود مبرراتتغيير أو عزل مكتب  الهيكل العمومي  في صورة قرار  

، في قضّية ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة لذلك  ثابتة  واقعية
هذه   الثالث من  الفصل  أحكام  تحتسب طبق  الفصل    االتفاقيةالتي  بأحكام  من    40وذلك عمال 

 . والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة 2011أوت  20المؤّرخ في   0112لسنة  79المرسوم عدد 
  : االتفاقيةفّض النزاعات المتعلقة بهذه  :11الفصل 

المساعي الصلحية. ولهذا   ،وجوبا  ،، تبّجلاالتفاقيةفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه  

مكاتبة   األحرص  الطرف  يتولى  الفصل  الغرض  بمقتضى  المحّدثة  عدد  من األمر    10اللّجنة 
في    2014لسنة    764 تكليف    2014جانفي    24مؤّرخ  وإجراءات  شروط  بضبط  المتعّلق 

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية  
 . والتحكيمية
اإلجراءات   الخالفأجل شهر دون فصل    وبانقضاء األحرص مواصلة  للطرف  فيمكن  ودّيا، 
 .لدى المحكمة المختّصة حقوقه  عنللدفاع  التي يراها القانونية

 

  : مصـاريف التسجيل: 2الفصل 
 . تحمل مصاريف التسجيل على صاحب العقد

 :لعقداصحة : 31الفصل 
 : إال بعدحيحا ص العقد اكون هذيال 

الصرف  ئهإمضا □ آمر  قبل  وا  بالنسبة  من  المحلية  للدولة  الجهوي االمج ولجماعات    ة لس 
 . إداريةمؤسسات العمومية الغير لل المدير العامو 

رئيسئه  إمضا □ قبل  العمومّية    أو العمومية  نشأة  الم  من  األغلبية  ذات  مصادقة   بعدالمنشأة 
 .أو مجلس مراقبة المنشأة مجلس اإلدارة

 المخـابرة:: محّل 41الفصل 
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عّين كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أّنه يمكن ألحد الطرفين تغيير  
  طريق   ن عكذلك  أو    ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطرف اآلخر

 فيذ. نعدل الت إعالم بواسطة 
 

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

   المحـــــــــامي                                عن الهيكل العمومي 
 اةـــمحــام الأو شركة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


