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  : طلب العروض موضوع : الفصل األول

 

شركة  وأ لدى التعقيب مباشر محام (01عدد ) اختيارفي  طلب العروضيتمثل موضوع               

ودون  الديوان الوطني للصناعات التقليدية نيابةل  المحامين المرسمين بجدول  للمحاماة من بين مهنية

القانونية في حقه والدفاع عنه لدى  ءاتاإلجرالقيام بجميع ذلك لو ي ميدان معيناشتراط التخصص ف

األحكام التشريعية والتعديلية وفق ماتقتضيه  واإلداريةالمحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكمية 

الجاري بها العمل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية والمدنية والعسكرية والتجارية والجبائية والجزائية 

 والتحكيم. 

 دقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين.ويبين عقد النيابة ب 

  :  شروط المشاركة : 2الفصل 

 المشاركة في طلب العروض: تفتح

 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض. -

تاريخ للشركات المهنية للمحاماة شرط أن تتضمن محامي مرسم بجدول المحامين لدى التعقيب في  -

 صدور طلب العروض.

 

عن المباشرة  لإليقافوال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعرضوا 

العاجل ما لم يتم الغاؤه من قبل المحكمة المختصة خالل  بالنفاذو محلّى بات أبمقتضى قرار تأديبي 

 .لقبول العروض  األقصىسنوات التي سبقت التاريخ  الثالث

ما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع ك

والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين 

يكون فيها المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي 

المحامي أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديهااو اي مانع اخر 

 من مرسوم المحاماة 32على معنى الفصل 

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على 

 حاماة.الرغم من ترسيمهم بجدول الم

التثبّت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت غير أن 

الفتح والفرز المحدثة للغرض(، وإنما يندرج ضمن صالحيات اللّجنة المختّصة  الهيكل العمومي )لجنة

ق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسي لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين

المؤّرخ في  2014لسنة  764عدد  من األمر 16الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا ألحكام الفصل 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014جانفي  24

 لتعديلية والتحكيمية.المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية وا
 

 :  كيفية المشاركة : 3الفصل 

 يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض :

 منفردا -

 .ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل -

 : توزيع طلب العروض إلى حصص:  4الفصل   

 



 

ودون اشتراط التخصص  بالتعقيبين المحامين المرسمموّجه إلى قسط وحيد  تكّون طلب العروض مني

 يكون بها على األقل محام مرسم لدى التعقيب أنالشركات المهنية للمحاماة على  أو   في ميدان معين

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ  .في تاريخ صدور طلب العروض
ما قدره مائة ألف دينار  طني للصناعات التقليديةالديوان الو حجمها المالي التقديري المحّدد من قبل 

 بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة لكامل مّدة التكليف.
 

 

 : العروض لبسحب ملف ط  :5الفصل 

 

موقع الهيئة الوطنية أو من   . tn.tuneps.www الموقعمن تحميل كراس الشروط مجانا  المشاركيتولى 

من مكتب الضبط  يمكن سحب كراس الشروط مباشرة و https://avocat.org.tnللمحامين )  

ستقالل الدندان منوبة، بدون بشارع االمقره  المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية الكائن 

 .أثناء أوقات العمل االدارية لمقاب

 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
 

من اليوم  ابتداءيوما(  60يوما ) يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين

 محدد  لقبول العروض. خر أجل الموالي آل

 

 ومالحق ملف طلب العروض: إليضاحاتا:7الفصل 

من تاريخ نشر اإلعالن ( أيام 10) عشرةيمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

جابات والتوضيحات المتصلة ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإل عن طلب العروض

بالمالحظات واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل 

( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني 10يتجاوز عشرة ) ال

كّراس الشروط المشار  باإللكترونية لسح رةاالستماللمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في 

المتعلّق  2014جانفي 24المؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد 4إليها بالفقرة الثانية من الفصل 

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

 .كيميةواإلدارية والعسكرية والتعديلية والتح

كما يجوز عند االقتضاء،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة 

 المترشحين.

 

 الضمانات المالية ::8الفصل 
 يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

 

 :وليّة المدنيّة والمهنيّةعقد تأمين عن المسؤ:09الفصل 

 

 لمسؤولية المدنية والمهنية، سارييتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن ا

 المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين 

د بها.اإلعالم بالحكم ال  متعلّق بآخر قضية ُمتَعهَّ



 

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها 

 .يةمحامي أو شركة المحاماة المعنال

ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية يتعهد 

الديوان الوطني . وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل يةمي أو شركة المحاماة المعنمحابها ال
قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول للصناعات التقليدية 

مي أو شركة مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأن المحا

عقد التأمين.  انقضاءالمحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف(بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم االعتراض على 

الديوان الوطني للصناعات وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض يسلّمها 

 التقليدية

 ض على مرحلة واحدة. يتم تقديم العروطريقة تقديم العروض : 10الفصل 

ن العممرض الفنممي والوثممائق اإلداريّممة وجميممع مؤيممداتها المبيّنممة بالفصممل ) ( مممن هممذا الكممّراس فممي 12يُضمممَّ

ظرفين منفصلين و يدرجان في ظرف ثالث خارجي ويكتب عليه عبارة : " ال يفتح طلمب عمروض عمدد 

المديوان الموطني   لنيابمةللمحامماة   أو شمركة مهنيمة ي لمدى التعقيمبمحمام باختيارمتعلق  2022.... لسنة 

 .2025-2022للسنوات  للصناعات التقليدية 

توّجه الظمروف المحتويمة علمى العمروض الفنيمة والوثمائق اإلداريمة وجميمع المؤيمدات عمن طريمق البريمد 

مضمممون الوصممول أو عممن طريممق البريممد السممريع أو تسمملّم مباشممرة إلممى مكتممب الضممبط التممابع لمم  الممديوان 

الديوان الوطني للصنناعات التقليدينة شنارع اقسنتقالل  على العنوان التالي  اعات التقليديةلصنالوطني ل

علنى  2022 جويلينة 05 الثالثنا وذلك في أجل أقصنا  ينو   مقابل وصل إيداع،   الدندان منوبة 2011

علننى  2022 جويليننة 05 العننروض فنني جلسننة علنيننة يننو  الثالثننا  وتفننت  العاشننرة اننباحا.السنناعة 

 .الساعة الحادية عشر اباحا بقاعة اقجتماعات

تسّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثمّم وفمي مرحلمة ثانيمة تسمّجل فمي السمجّل و

 الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

 يقصى آليّا:

مكتمب الضمبط المركمزي خمتم ض يعتمد لتحديمد تماريخ الوصمول لهذا الغر * كّل عرض ورد بعد اآلجال

 للديوان الوطني للصناعات التقليدية.

  * كّل عرض لم يكن مغلقا

رفعهما علمى بنمود كمّراس الشمروط ولمم يمتّم * كّل عرض تضمّمن تغييمرات أو تحفّظمات أدخلهما المشمارك 

 .ت التقليديةالديوان الوطني للصناعاخالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل 

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

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

يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

 ض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.الشروط. ويقصى كل عر

 

 الوثائق المكّونة للعرض: :  11الفصل

 مايلي: يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها على
 

 

 



 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 الوثائق اقدارية

لممى كممّل ع وإمضمماء المشمماركخممتم  --- كراس الشروط

صفحة وإمضاؤه فمي آخمر الوثيقمة 

 مع بيان التاريخ.

 وثيقة التعّهد

 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (1بالملحق عدد)

وختممه فمي آخمر  إمضاء المشمارك

 الوثيقة مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

 (2بالملحق عدد)

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 ثيقة مع بيان التاريخ .الو

نسخة من بطاقة التعريف  بطاقة تعريف جبائية

 الجبائية.

--- 

بصمممممندوق الحيطمممممة والتقاعمممممد  شمممممهادة انخمممممراط

 صالحة في تاريخ تقديم العرض. للمحامين

 

لم  الشهادةمن  نسخة

يمض على تاريخ تسليمها 

 أكثر من شهر

ممضاة من قبل الشخص المفّوض 

 ريخ.له وختمها مع بيان التا

 المحامين بجدول شهادة مهنية في ترسيم

 أو

قمممرار ترسممميم الشمممركة المهنيمممة للمحامممماة بجمممدول 

 المحامين.

أصل الشهادة المهنية أو 

قرار ترسيم الشركة 

لم يمض  المهنية للمحاماة

على تسليمها أكثر من 

 شهر

الكاتمب  والعميمد أ ممضاة ممن قبمل

العممممام للهيئمممم ة أو رئمممميس الفممممرع 

اهم وختمممه مممع الجهمموي دون سممو

 بيان التاريخ.

شمممهادة االنخمممراط بالصمممندوق الممموطني للضممممان 

االجتممماعي    ) بالنسممبة للمعمماونين واألعمموان(أو 

تقمممديم تصمممريح علمممى الشمممرف بعمممدم االسمممتعانة 

 بمعاونين أو أعوان.

إمضمممماء الممممرئيس المممممدير العممممام  نسخة من الشهادة.

للصممممممندوق المممممموطني للضمممممممان 

االجتممممممماعي أو مممممممن الشممممممخص 

مفممممّوض لممممه وختمممممه مممممع بيممممان ال

 التاريخ.

إمضمممماء الممممرئيس المممممدير العممممام  نسخة من العقد عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

لشمممركة التمممامين أو ممممن الشمممخص 

المفممممّوض لممممه وختمممممه مممممع بيممممان 

 التاريخ.

تصممريح علممى الشممرف يلتممزم بموجبممه المشممارك 

وعمود بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم 

أو عطايممما أو همممدايا قصمممد التمممأثير فمممي مختلمممف 

 إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج 

 (3بالملحق عدد)

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن 

الوطني للصناعات  نالديواعونا عموميا لدى 

عن انقطاعه عن العمل به  ، أو مضتلتقليديةا

 مدّة خمس سنوات على األقّل.

طبقا لألنموذج المدرج 

 (4بالملحق عدد)

 

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ.

 



 

وفي خالف ذلك، يجب تقديم الترخيص أو نسخة 

مطابقة لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم 

)حسب الحالة( طبقا للتراتيب الجاري بها العمل 

من األمر عدد  5وخاّصة منها أحكام الفصل 

سبتمبر  28ي المؤّرخ ف 1998لسنة  1875

المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات  1998

المتعلّقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا 

لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة 

 بمهامهم.

  

 وجود في إحدىتصريح على الشرف بعدم ال

 2بالفصل الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها 

 من كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 

 (5بالملحق عدد    )

إمضاء المشارك وختممه ممع بيمان 

 التاريخ.

 الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم اعتمادها في فرز العروض:

ة البيانات والمراجع تصريح على الشرف بصحّ 

نة بالعرض. /أووالعاّمة   الخصوصيّة المضمَّ

طبقا لألنموذج المدرج 

 (6بالملحق عدد    )

إمضاء المشارك وختممه ممع بيمان 

 التاريخ.

 قائمة إسمية في:

 المحامي )منفرد( 

 أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة.

طبقا لألنموذج المدرج 

 (7بالملحق عدد  )

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 يان التاريخ.الوثيقة مع ب

طبقا لألنموذج المدرج  تدخل النجاز المهمة. التزام لكل محام

 (8بالملحق عدد    )

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ.

 

للتجربة العامة للمحامي قائمة المراجع المبيّنة 

للشركة المهنيّة  أو للمحامين المنتمين المباشر

 نوات األخيرة.خالل الخمس س للمحاماة

طبقا لألنموذج المدرج 

 (9بالملحق عدد  )

في آخر  إمضاء المشارك وختمه

 الوثيقة مع بيان التاريخ.

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي 

المنتمين  المحامي المباشر أو المحامين تابعها

للشركة المهنيّة للمحاماة في إطار دورات 

التي تنظمها  برةالتكوين المستمرالستكمال الخ

الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد 

األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 

 الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 

 ( 10بالملحق عدد  )

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

الوثيقمممة ممممع بيمممان التممماريخ. يقمممدّم 

المحممامي المترشممح نسممخة مطابقممة 

فممي  دة المشمماركةلألصممل مممن شممها

 الدورة المعنية.

 

 السيرة الذاتيّة للمحامي المباشر أو المحامين

 المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة.

طبقا لألنموذج المدرج 

 ( 11بالملحق عدد )

إمضممماء صممماحب السممميرة الذاتيّمممة 

وإمضممماء صممماحب العمممرض )فمممي 

حالة الشركة المهنية للمحاماة( مع 

 بيان التاريخ.

في القضايا موضوع اإلنابات  عهداتجدول الت

الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

طبقا لألنموذج المدرج 

 (12بالملحق عدد )

إمضاء المشمارك وختممه فمي آخمر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ.



 

 

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

ويجوز للديوان الوطني للصناعات العرض  ءموجبا إلقصاوالتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

 07وز ، في أجل ال يتجااحترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند االقتضاء بشرطالتقليدية 

كتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض  أيام من تاريخ جلسة فنح العروض،

 أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. الفنية شريطة

 

وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية 

 والتعديليّة. 

امي المباشر مشروع عقد النيابة المبرم بين المح

أو الشركة المهنيّة  أو مجمع المحامين المباشرين

الديوان الوطني للصناعات للمحاماة من جهة، و)

 من جهة ثانية. التقليدية

طبقا لألنموذج المدرج 

 (13بالملحق عدد )

إمضمماء صمماحب العممرض )محممام 

منفممممرد أو وكيممممل شممممركة مهنيممممة 

للمحاماة( وختمه فمي آخمر الوثيقمة 

 خ.مع بيان التاري



 

 فت  الظروف:: 21الفصل    

من عروض يتم تعيينها بمقرر لجنة خاصة بفتح وتقييم ال  للديوان الوطني للصناعات التقليدية تحدث لدى

 المدير العام .

المحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 الفنيّة.

علنية. وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّدْين بنص إعالن  تكون جلسة فتح العروض

 الدعوة إلى المنافسة.

 لتممدّخل فمممي سمممير أعمممال اللجنمممة ألّي سمممبب ممممن ال يسمممح للحاضمممرين المشممماركين با

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخمال أّي إضمافات  األسباب. كما ال يخوَّ

 عليها. 

 .ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض 

 لعممرض ال يمكمن ألّي عممارض أن يممدخل علمى عرضممه أيممة تغييمرات وإال أعتبممر هممذا ا

 الغيا.

يتّم الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ المورود وذلمك بفمتح الظمرف الخمارجي  -

 للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتموي علمى العمرض الفنّمي واالقتصمار علمى التصمريح بوجمود الوثمائق المطلوبمة  -

 دون تعدادها.

يمكممن، عنممد االقتضمماء، للجنممة  التممي تممدخل فممي تقيمميم العممرض الفنّممي للمشممارك الوثممائق ءوباسممتثنا

الخاّصة بفمتح الظمروف وفرزهما أن تمدعو كتابيّما المشماركين المذين لمم يقمدّموا كمّل الوثمائق المطلوبمة إلمى 

يمد أيّمام عممل ممن تماريخ جلسمة فمتح الظمروف وذلمك عمن طريمق البر 07إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجماوز

حتمممى ال تقصمممى  المممديوان الممموطني للصمممناعات التقليديمممة السمممريع أو بإيمممداعها مباشمممرة بمكتمممب ضمممبط 

 عروضهم.

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

 

حبه المذي قمدّم ترّشمحه فمي طلمب عمروض أن يسم للمشمارك ) محمامي أو الشمركة المهنيمة للمحامماة(يمكن 

أو عمن طريمق  المديوان الموطني للصمناعات التقليديمة بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقدّم مباشرة إلمى 

( يوما من تاريخ آخمر أجمل لقبمول العمروض 15البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة )

 إلى تبرير هذا االنسحاب.وذلك دون الحاجة الديوان الوطني للصناعات التقليدية  المعلن عليه من قبل 

 االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها. وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين

إال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح للجنة  غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور

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

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 

( تحتسب، حسب الحالة، من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمها

عدم الردّ تاريخ قرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في الف

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

 تقييم العروض :41الفصل



 

م ممن همذا الكمّراس، تتمولّى همذه اللجنمة كمذلك تقيمي 12بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصمة المشمار إليهما بالفصمل 

 من هذا الكراس. 14الفصلبالعروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى المنهجيّات المدرجة 

 : منهجيّة تقييم العروض: 1.14

 وفقا للمراحل التالية :وترتيب العروض  تتولّى لجنة الفتح والفرز تقييم

  ة الذّاتيّة الممضماة ممن على أساس المعطيات المبيّنة في التّصاريح على الّشرف والّسيرتقييم وترتيب العروض

وطبقما للمعمايير والمقماييس المعلنممة  وبقيمة المالحمق المنصمموص عليهما بملمف طلمب العممروض قبمل المترّشمحين

 .أسفله

 بعد االنتهماء ممن همذه األعممال بتوجيمه الملفمات إلمى اللّجنمة المختّصمة  الديوان الوطني للصناعات التقليدية يقوم

ممن  10يا للطلب العمومي إلجمراء المراقبمة الالّزممة عليهما طبقما ألحكمام الفصمل للمراقبة والمتابعة بالهيئة العل

. وإذا مما اقتضمت أعممال اللّجنمة الممذكورة طلمب 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 

المؤيّممدات المضمممنة بالتصمماريح أو مؤيممدات إضممافية حممول ممما تممم التصممريح بممه بخصمموص المممؤهالت العلميممة 

 الديوان الوطني للصناعات التقليدية. ه إلى المحامين المعنيين من قبلنية، فإّن هذا الطلب يوجّ والمه

يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنيّة للمحامين باالعتماد، حصمريا، علمى المقماييس 

 التالي  ة:

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 نقطة 50 لعامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامينالمراجع  ا 1

 نقطة 20 المؤهالت العلميّة للمحامي 2

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العموميّة  3

 وعددها

 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــا 

 

 وتقصى وجوبا :

 .الفني إحدى الوثائق المعتمدة للتقييمالعروض التي لم تتضّمن  -

العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهال  -

 من هذا الكراس. 11والمحدّدة في الفصل 

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

 ين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.العروض التي يتولّى أحد المشارك -

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

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

ءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات يتعلق بضبط شروط وإجرا 2014

القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق 

مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند 

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

 

 : إسناد األعداد: 2.14

 



 

المراجنننع العامنننة للمحنننامي أو ألعضنننا  الشنننركة المهنيّنننة للمحنننامين خنننالل ال مسنننة سننننوات    -أ

 نقطة(: 50)األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.

دد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل الخمس تسند أعداد المراجع بحسب ع

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2017سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي 

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص 

بل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة األحكام بعد معالجتها من ق

 التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.

 

عدد 

اإلنابات 

لدى 

 المحاكم

و  40ما بين 

إنابة  50

خالل ال مسة 

سنوات 

السابقة 

لتاريخ طلب 

 العروض

 51ما بين 

إنابة  60و

خالل ال مسة 

سنوات 

لتاريخ  السابقة

 طلب العروض

 61ما بين 

إنابة  70و

خالل ال مسة 

سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 71ما بين 

إنابة  80و

خالل ال مسة 

سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

 81أكثر من 

إنابة خالل 

ال مسة 

سنوات 

السابقة لتاريخ 

 طلب العروض

العنننننننندد 

المسننننند 

بعنننننوان 

المراجع 

 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. ايغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:

تبعا إلمضاء المترّشمح للتصمريح علمى الشمرف بصمّحة البيانمات المتعلّقمة بالتجربمة الخصوصميّة والعاّممة 

(، ال يدعى، فمي مرحلمة أولمى، المترّشمح المعنمي إلمى تأييمد عرضمه بالمؤيّمدات المصمّرح 6)الملحق عدد 

 بها.

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

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

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلميّة للمحامي)  -ب 

إلى تحديد العدد األمثل ممن المتمدخلين للقيمام باإلنابمة وباالسمتناد إلمى الخبمرة المتميّمزة  يهدف هذا المقياس

ممن ناحيمة وإلمى الممؤهالت العلميمة  المديوان الموطني للصمناعات التقليديمةفي الميمدان المطلموب ممن قبمل 

 للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 

 المحامون المباشرون لدى التعقيب. -

 أعضاء شركة المحاماة. -

إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها المحامي تسند األعمداد بحسمب وعمدد المدورات التكوينيّمة 

 التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:



 

شمارك فعليما أو تمابع بنجماح دورة تكوينيمة متخّصصمة فمي  متعهمدنقماط لكمّل  05تسند بصفة آليمة  -

للمحمامين تنظمهما الهيئمة الوطنيمة  المهنيمة التميإلسمتكمال الخبمرة  لتكوين المسمتمرّ إطار دورات ا

 (.10للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) األعلىبالتنسيق مع المعهد 

( لكّل مشاركة ناجحة فمي دورة تكوينيّمة قمام بهما محمامي فمي إطمار أنشمطة 01تسند نقطة واحدة ) -

 .(10حامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )الهياكل الدوليّة للم

 

إلثبممات المشمماركة فممي هممذه الممدورات، يقممدّم المحممامي المترشممح نسممخة مطابقممة لألصممل مممن شممهادة 

 المشاركة في الدورة المعنية.
 نقطة( 30حجم المها  الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العموميّة وعددها ) -ت

 

المتفّرغين. لذلك بقدر ماا يكاون المحاامي المترشاح  للمتعهدينالمعيار إلى إعطاء أكثر فرص  يهدف هذا
 متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي:

فمي تماريخ تقمديم  ياالبتمدائطمور اليتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي فمي  -

 نقاط. 10الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

في تماريخ تقمديم  االستئنافيطور اليتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في  -

 نقاط. 10الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

 ة لفائدة هيكل عمومي أو ذات معنويّمة أو ماديّمة خاصمة لمدىيتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جاري -

 نقاط. 10محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 51الفصل

 

مفّصال حول معايير  الفتح والتقييم المحدثة لدى الديوان الوطني للصناعات التقليدية تقريرا تعدّ لجنة 

اختيار المترّشحين ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلك توّضح فيه كيفيّة ترتيب المترّشحين وأسباب 

 إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.

وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة الديوان الوطني للصناعات التقليدية  ويوّجه

والمؤّرخ  2014لسنة  764من األمر عدد  7عليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل المحدثة بالهيئة ال

من األمر السالف الذكر وإعادة  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 2014جانفي  24في 

 النظر فيها، عند االقتضاء.

 يوان الوطني للصناعات التقليديةالدوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى 

 لتنفيذه.

 :إمضا العقد والّشروع في المهّمة: 61الفصل 

  

فمي  الديوان الوطني للصمناعات التقليديمة يتّم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تّم اختيارها من قبل 

طبمق النمموذج المصماحب  يمةالعنوان المبيّن بوثيقة التعّهد. ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغمة العرب

ويمكنن إضنافة بننود ينرى الطنرفين أهميّتهنا وضنرورة توضنيحها وذلنك حسنب مقتضنيات وواقنع لهذا. 

 . الديوان الوطني للصناعات التقليديةنشاط 

ليتولى اتخاذ كل  وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة

 .كاإلذن بذلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقان اإلجراءات الضرورية لضم

 



 

 

 

 

 

لمالحقا  
 
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

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

 ومراحل إنجاز المهّمة 

الديوان الوطني العمل لدى  تصريح على الشرف بعدم مباشرة: 4ملحق عدد 

 للصناعات التقليدية

: تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة 5ملحق عدد 

 من كّراس الشروط 4المنصوص عليها بالفصل 

: تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او 6ملحق عدد 

 الخصوصيّة المذكورة في العرض

: قائمة إسمي ة في المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في 7د ملحق عد

 صورة تجّمع( أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة 

المحامي )المنفرد( أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة  : التزام8ملحق عدد 

بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية 

 إلداريّة والتعديليةوا

أو  المباشر قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي: 9ملحق عدد 

 للشركة المهنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة للمحامين المنتمين

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي : 10ملحق عدد 

لشركة المهنيّة للمحاماة في إطار دورات التكوين المنتمين ل المباشر  أو المحامين

المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى 

 للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 سي   رة ذاتي   ة: 11ملحق عدد 

ارية والتي ال في القضايا موضوع اإلنابات الج جدول التعهدات: 12ملحق عدد 

تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية 

 والتعديليّة

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين : 13ملحق عدد 

 والديوان الوطني للصناعات التقليديةالمباشرين أو الشركة المهنيّة للمحاماة ، 

 



 

 
 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 ...........................)االسم واللقب والخطة(...................................... إني الممضي أسفله -

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

 ..................................... ...................... تحت عدد: قاعد الحيطة و الت صندوق ب منخرطال -
 ..........................(........................................بالكامل نذكر العنوا)المعّين محل مخابرته با -
 ..........................................بصفتي : .......................................................... -

بإنابة المحامي طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لاآلتي ذكرها و  الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 : للديوان الوطني للصناعات التقليدية

 .ملف طلب العروض(1)
 .موثيقة االلتزامّثل تي توثيقة التعهد ال(2) 

 عقد النيابة.(3) 

 .لخدمات المزمع انجازها اطبيعة وشروط يمسؤوليت ّدرت علىأن ق وبعد 
 وألتزم بما يلي: أتعّهد

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

طبق  ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 لقانونّية في الميدان.التراتيب ا

 اإلعالم به  تاريخ من( أيام 10) موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما 

 قد.ن جزءا من العالتي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. ابتداء من اليوم الموالي يوما( 60) دمدة اإلبقاء على شروط هذا التعه( 5
صورة في قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6

 تي القانونية المترتبة عن ذلك.العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليفسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفثبوت 
 البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ  الديوان الوطني للصناعات التقليديةيدفع 

 (أو البريدية الهوية البنكيةذكر أو البريد: ............................ تحت عدد: .......................... )
 

 ........................................ فيحرر با 
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

 

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

 



 

 
 

 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

إسم شركة المحااماة واللقب أو  سماال
..............................................................................:..... 

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

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

 ................................: ........وفقا لإلجراءات القانونيّةموقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان
.............................................................................:............................لهاتفا

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

:....................................................................... 
المعّرف رقم 

 ............................................................................:...........................الجبائي
 خطة(..................................................االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 

 ......................ر با .................. فيحرّ 
 

 (وختم المشاركإمضاء)                                                 
 
 

 تقديم الوثيقة الخاّصة به. عضو  جب على كلّ يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة



 

 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ................................................................................................................اللّقب( إنّي الممضي أسفله )اإلسم و

 ........................................................................................... ...............................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي إسناد هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

 ..........................................في  .............................حّرر ب  

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 4ملحق عدد 

 
 

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

 
 

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

 ........................................................................ .................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 الديوان الوطني للصناعات التق ليديةأو إطارات  أعمل ضمن أعوان أصّرح على شرفي أنّي لم أكن
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

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

 خ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء.(اإلعالم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاري

 

 ............................في ............................. حّرر ب  

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 



 

 5ملحق عدد 
 
 

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

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

 ........................................................................... ..............................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شورفي أنّوي وكافّوة أعضواء الفريوق المتودّخل مون المحوامين المقتورحين ال نوجود فوي إحود  

 حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

 نوجد في إحود  الحواالت المنصووص عليهوا بوالفقرة األخيورة مون الفصول الثواني مون كما أصّرح أنّنا ال

 .كراس شروط طلب العروض

 

 ............................في............................. حّرر ب 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 و/ او الخصوصّية المذكورة في العرضوالمراجع العاّمة 
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ............................. ............................................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هذا العرض.
ورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز لما وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في ص

 يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.
 

 

 ............................في ............................. حّرر ب  

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7عدد  ملحق
 

 
 امي )المنفرد( المحسميـة في إقائمة 

 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة 

 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

 ............................في............................. حّرر ب 

 ضاء وختم المشارك()إم

 
 
 
 



 

 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد(  التزام
 (الديوان الوطني للصناعات التقليديةأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ) 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

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

المعلومات  كافّةكما أقّر بصحة  )ألتزم(بإنجاز المهّمة.المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم

 الواردة بهذا العرض:

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1به  معرف
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 ............................في............................. حّرر ب 

 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 
 

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

 عالن طلب العروض.أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إ
 



 

 9عـدد  ملحق
 

شركة المهنّية لل للمحامين المنتمينأو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةللمحام

 إلى تاريخ فتح العروض(2017جانفي 1)من  

 

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

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

    

    
    
    

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

    

    
    
    

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

    
    

    
    

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

 سنة .................ر أو المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشا
    
    
    
    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات .........................

 

 

 



 

 

 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

 
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 

 ............................في............................. حّرر ب 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 نصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح الت. 

 

 



 

 10عـدد  ملحق
المنتمين  المحامينأو  لمحامي المباشرقائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية لشركة المهنّية للمحامل
طة الهياكل الدولية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنش

 للمحامين.
 ع ر المحور السنة

 الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل  التكوينية و شهادات استكمال الخبرة  الدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  6 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  6 

  

 ............................في............................. حّرر ب 

 )إمضاء وختم المشارك(

 .يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنية
 
 
 



 

 
 11عدد  ملحق

 
 سي   رة ذاتي   ة

 

واللقب:  اإلسم* 
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح :

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية التـخـّرجسنة 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

 ان وجد أو الماّدة المطلوبة( االختصاصفي مهنة المحاماة ) ذكر الخبرة الخصوصيةملّخص 
 

 
ج النتائج المحّققة أو نتائ

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 



 

نشاطه في العالقة بالمهّمة ي يرى المترش  أهمية ذكرها في المعطيات اإلضافية الت -

 المترّش  إليها:

 التكوين في اللغات. 

 
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 .ال برة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

 اإلنضوا  في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 
 ة الذاتيةإمضاء صاحب السير 

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            

 
 
 
 
 



 

 
 

 12عدد  ملحق
 

بات الجارية والتي ال تزال منشورة في القضايا موضوع اإلنا جدول التعهدات
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 

 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        
        

        

        

        

        

        
        

 
 

 
 
 
 

 

 وختمالمترشح إمضاء  
 

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

 
 
 



 

 13عدد  ملحق
 

لشركة اأو المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 والديوان الوطني للصناعات التقليديةاة ، المهنّية للمحام

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 .........................األستاذ ................................................................. 
 أو 
 
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

 : طبق هذه االتفاقية في
ه بمقره المركزي الكائن بشارع المعين محل مخابرت الديوان الوطني للصناعات التقليديةنيابة  

لد  المحاكم  )ها(والدفاع عنه )ها(في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو منوبة االستقالل الدندان
س أو كذلك خارجها عند نسواء في تو ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية 

 .اإلقتضاء

 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع : 2الفصل  

وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .تيب الجاري بها العمللترااو تخضع هذه الصفقة للتشريع

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميدا
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك 

ير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الصادر عن وزير العدل والوز
 أوالتعقيب. ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف ومعاليم طوابع تسجيل االحكام الجبائية

 

  :اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  4الفصل 
لمهّمته. ولهذا الغرض، تتولى  يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي -أ

خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة 

التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية 

 الديوان الوطني للصناعات التقليدية.تلخص معطيات الملف وطلبات 

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

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

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

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة  ال يمكن للديوان الوطني للصناعات التقليدية -ث

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



 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764
 .م والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةبنيابة الهياكل العمومية لدى المحاك

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 

 يكون الخالص عن طريق:

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □

( يوما من 30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

ة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة تاريخ إيداع الفاتور
أجر عدول التنفيذ الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتحمل على الديوان الوطني للصناعات التقليدية 

تي طور التعقيب وتلك المنشورة لد  المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية ال في)باستثناء القضايا 
 يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات(.

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم أجرة الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتحمل على 
 بإدارة الملكية العقارية.

منطقة  مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجالكما يتحّمل الديوان الوطني للصناعات التقليدية  
أو أعضاء تونس الكبر  أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو كلم  30لهذا الغرض  شركة المحاماة
 ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

لملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة وإذا ما إقتضت ضرورة ا
 حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق 
 بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب. كتابي منفرد ومسبق

إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الهيكل العمومي 
مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع  تخالصها على أساس فالتورا

 لتثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.االسترجاع وذلك إثر ا
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

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

 و التعديلية والتحكيمية. القضائيّة

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم الهيكل العمومي كتابيا  -

 أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة. بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

يكل العمومي أو بدراسة حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات اله -

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

 ولهذا الغرض،
دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد الديوان الوطني للصناعات التقليدية يتولى  

 زمني معقول.ي لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز ناإللكترو
مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها الديوان الوطني للصناعات التقليدية تمكين  -

بمالحظات حولها الديوان الوطني للصناعات التقليدية حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 



 

ضمنية منه على  في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة

 محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي الديوان الوطني للصناعات التقليدية تمكين  -

وذلك وجوبا مسؤوليته المدنيّة وخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 التعاب.قبل خالص ا

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة 

والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العموميفيتولى مواصلة هذه  من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة
الديوان القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين 

 من نّص الحكم الصادر فيها. الوطني للصناعات التقليدية
 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد 
والمستو  العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب 

)ن( المتخلي )ن بذلك كتابيا وتغيير المحامي الديوان الوطني للصناعات التقليدية على المحامي إعالم 
( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على 
أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين 

قبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمرا
 العمومي.

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم 
أوفي صورة عدم موافقة الهيكل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على أساسه اختيار المتعاقد مع 

عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه  المعني على المترّشح المقترح، فله حّق فسخ
( يوما إن لم يقع على إثره تدارك 15عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة )

 النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 ، تفسخ هذه االتفاقية، آليا في الحاالت التالية:،8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

تنبيها العمومي  الهيكلهذه الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

عن  د ال يقلّ بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

الديوان الوطني يمكن  ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

حسب اإلجراء ه إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقدفسخ  للصناعات التقليدية

 .الذي يراه مالئما

وإهدار حق بالتزامه  العقد إخالل صاحبالديوان الوطني للصناعات التقليدية لد  إذا ثبت  -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم  هقيامفي التقاضي أو ثبت الديوان الوطني للصناعات التقليدية 

 .ازهالعقد وانجإبرام  تمختلف إجراءا وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في



 

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

 
 :10الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في صورة قرار 
رية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضيّة ال زالت جا

من المرسوم عدد  40تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 
 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79

 

  ة ::  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقي 11الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض 

عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) الديوان الوطني للصناعات التقليديةيتولى 
كليف المحامين المتعّلق بضبط شروط وإجراءات ت 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764

 .بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية 

 التي يراها للدفاع عن حقوقه لد  المحكمة المختّصة.
 

  مصـاريف التسجيل : : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
 للديوان الوطني للصناعات التقليدية.المدير العام  ئه من قبل إمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هذيال 

 

 

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

طريق إعالم بواسطة  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 فيذ.نعدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                                      الديوان الوطني للصناعات التقليدية  

                                                                                                                           
                             أو                                                                                           

 شركة المحــامـــاة                          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


