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 طلب العروضموضوع األّول: الفصل
 

 ،للمحاماة مهنيةمباشر أو شركة  محام   01عدد اختيار طلب العروض في  يتمّثل موضوع
 جميع اإلجراءاتالقيام بو المجلس الجهوي بباجة نيابة ل ،مين بجدول المحامينالمرسّ من بين 
واإلدارية والتحكيمّية دى المحاكم وسائر الهيئات القضائية ل في حقه والدفاع عنه القانونّية
اإلدارّيـة  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما والتعديليّ 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ و 

المحمولة على الطرفين  وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةكراس الشروط و ن ويبيّ 
 المتعاقدين.

 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمكن المشاركة
 في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب المحامين لدى للمحامين المرسمين بجدول -1

 .يكون بها على األقل محامي مباشر لدى التعقيب أنعلى  للشركات المهنية للمحاماة -2

ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات 
أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات 

 .1التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
ما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها ك

بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 
بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو 

يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي المداولة أو تلك التي 
 من مرسوم المحاماة. 32على معنى الفصل  أخرمانع  أي أو دعوى ضّد جهة تعمل لديها

                                                 

1 
)لجنة  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن

بالهيئة العليا  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر
 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 
 المحاماة.المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول 

 

 المشاركة كيفية: 3الفصل 
ضمن شركة مهنية للمحاماة  أومنفردا  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 
 تخضع للتشريع الجاري به العمل. 

 

 إلى حصص طلب العروض توزيع: 4الفصل 
 

 موّجه إلى  قسط وحيد يتكّون طلب العروض من
لشركات المهنية او  في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب المرسمين لدىالمحامين جميع 
      .للمحاماة

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري 
ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على  المجلس الجهوي بباجةالمحّدد من قبل 

 .القيمة المضافة لكامل مّدة التكليف

 :طلب العروضسحب ملف : 5الفصل 
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات 

وموقع الهيئة الوطنية أ )www.marchespublics.gov.tn(العمومية
اإللكترونية  االستمارةعد أن يتولى تعمير ب  https://avocat.org.tn                 للمحامين

يمكن سحب كراس  ، فإنهالموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك
 بدون مقابل.دائرة المجلس الجهوي بوالية باجة  الشروط مباشرة من 

 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 
من  ابتداء( ايوم 60) المدة سّتين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخاليوم الموالي 

 

   العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات:7الفصل 
نشر من تاريخ  ( أيام7سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 . طلب العروض عن اإلعالن

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
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اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 
كراس الشروط في أجل ال  ساحبييوجه إلى جميع واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، و 

يد البر  عبروذلك  ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض10يتجاوز عشرة )
سحب ل اإللكترونية االستمارةالمبّين في  لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلاإللكتروني 

 2014لسنة  764عدد من األمر  4الفصل الفقرة الثانية من بكّراس الشروط المشار إليها 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي 24مؤّرخ في ال

 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه ،االقتضاءعند كما يجوز 

 .لكافة المترشحين
إلى المترشحين الذين سحبوا  معطيات تكميلّيةتوجيه  للمجلس الجهوي بباجة يمكنو ،هذا

قبل  أيام (10عشرة )أدناه قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل  شروطالكراس 
 العروض. إنتهاء أجل تقديم

 

 : المالية اتالضمان:8الفصل 
 بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .الصفقات العمومّية
 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:9الفصل 
 

المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
 آخر أجل لتقديم العروض.في تاريخ  المفعول سارية
تجديد شهادة التأمين سنويا  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم إلى حين 
من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 

 .)ة(المعني أو شركة المحاماة تعّهد بها المحامي
 المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع الغيا عقد التأمينويصبح 

معنّية الشركة التأمين )ة(. وإذا تم إعالم المعني أو شركة المحاماة قضية يتعهد بها المحامي
بمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل المجلس الجهوي بباجة من قبل 
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تعطي تاريخا ثابتا لهذا أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعّللة و 
، التعاقدّية )ها(التزاماتهب)لم تف( لم يف )ة(المعني أو شركة المحاماة المحامي بأنّ  اإلعالم،
وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل . عقد التأمين انقضاءعلى  االعتراضيتم 

 بباجة .المجلس الجهوي يسّلمها  في الغرضبشهادة 
 

 طريقة تقديم العروض: 10الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

( من هذا الكـّراس 12المبّينة بالفصل ) وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلدارّية نضم  ي  
عبـارة :   يكتـب عليـه يخـتم و ثالـ  خـارجي  يدرجان في ظرفومختومين  في ظرفين منفصلين

مباشـــر أو شـــركة مهنيـــة محـــام   اختيـــار متعلـــق ب عـــدد .... لســـنة .... طلـــب عـــروضال يفـــتح 
لـــدى المحـــاكم وســـائر الهيئـــات القضـــائية والتحكيميـــة  المجلـــس الجهـــوي بباجـــة نيابـــةلللمحامـــاة 

 .   2024-2023-2022واالدارية والتعديلية لمدة ثالث سنوات 
عــن طريــق وجميــع المؤيــدات  والوثـائق اإلداريــةتوّجـه الظــروف المحتويــة علــى العــروض الفنيــة 

الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضـبط التـابع  البريد مضمون 
 مقابل وصل إيداع. ـوالية باجة ل

وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 
إلـى  مختومـةحسـب ترتيـب وصـولها ويجـب أن تبقـى  الخـاص بالصـفقات العموميـةسـجّل الفي 

 موعد فتحها.
 آلّيا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .وال يحمل ختم المحامي * كّل عرض لم يكن مغلقا

 كما يقصى:
لـم يـتّم المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط و * كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها 

 .من قبل الهيكل العمومي الممنوح له اإلضافيجل األ خالل ارفعه
 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
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 .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 

 اس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.بكر 
يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق  الوثائق المكّونة للعرض::  11الفصل

 ما يلي: التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها على
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 اإلدارية  الوثائق
المشارك علـى كـّل صـفحة  ختم وإمضاء --- كراس الشروط

وإمضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان 
 .التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

في آخر الوثيقة وختمه  إمضاء المشارك
 مع بيان التاريخ .

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

في آخر الوثيقة ء المشارك وختمه إمضا
 . مع بيان التاريخ

من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوق ب انخراط شهادة

 

أو نسخة  الشهادة أصل
 .مطابقة لألصل من الشهادة

الشــخص المفــّوض لــه ممضــاة مــن قبــل 
 .التاريخوختمها مع بيان 

 لمحامينا بجدول ترسيمالمهنية في شهادة 

 أو

 بجدول المحامين. قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة

الشهادة المهنية أو  أصل
نسخة مطابقة لألصل منها أو 
من قرار ترسيم الشركة 

 المهنية للمحاماة. 

 أو الكاتـــب العـــام للهيئــــة العميـــد إمضـــاء
رئــــــيس الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــواهم أو 

 .مع بيان التاريخوختمه 

 االجتمــاعي   بالصــندوق الــوطني للضــمان  االنخــراطشــهادة 
أو تقـــــديم تصـــــريح علـــــى األعـــــوان() بالنســـــبة للمعـــــاونين و 

 الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

من مطابقة لألصل نسخة 
 الشهادة.

إمضــاء الــرئيس المــدير العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان   مـــــن أو االجتمـــــاعيال

مــع بيــان وختمــه الشــخص المفــّوض لــه 
 .التاريخ

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

إمضـــــاء الـــــرئيس المـــــدير العـــــام لشـــــركة 
التــــامين أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 ريخ.وختمه مع بيان التا

تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام 
مباشــرة أو بواســطة الغيــر بتقــديم وعــود أو عطايــا أو هــدايا 
قصد التأثير في مختلـف إجـراءات التعيـين ومراحـل إنجـاز 

 مهّمة.ال

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

مه المشارك بأّنه لم يكن عونا تصريح على الشرف يقدّ 
عن  انقطاعهعن ى مضأو والية باجة عموميا لدى 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4)بالملحق عدد

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ
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 العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل.

أو نسخة مطابقة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
 (حسب الحالة) اإلعالم نسخة من مكتوب أو لألصل منه

وخاّصة منها أحكام  تراتيب الجاري بها العملا للطبق
مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875األمر عدد من  5الفصل 

بضبط الشروط واإلجراءات  المتعلق 1998سبتمبر  28
المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة 

 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم. نشاط خاص

 

 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضم نة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو  

لألنموذج المدرج طبقا 
 (7بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

شركة مهنية للمحاماة(  أومشارك )منفرد  التزام لكل محام
جميع القيام بو  المجلس الجهوي بوالية باجة نيابة ب

لدى المحاكم  في حقهوالدفاع عنه القانونّية اإلجراءات
 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالملحق عدد    )

في آخر الوثيقة وختمه إمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

كـــــل محـــــام مشـــــارك  مضـــــاءبإالتعريـــــف 
علــــــــــــى أن يكــــــــــــون تــــــــــــاريخ التعريــــــــــــف 
باإلمضـــــاء وجوبـــــا بعـــــد صـــــدور إعـــــالن 

 .ضطلب العرو 

أو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمس  اةشركة المهنّية للمحاملل المنتمين للمحامين
 .خيرةسنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالملحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
لشركة المهنّية المنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو ا

الستكمال  في إطار دورات التكوين المستمر اةللمحام

المدرج  طبقا لألنموذج
 ( 10بالملحق عدد  )

فـــي آخـــر الوثيقـــة وختمـــه إمضـــاء المشـــارك 
. يقـــّدم المحـــامي المترشـــح مـــع بيـــان التـــاريخ

 نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة
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تنسيق مع التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بال الخبرة
المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 

 الدولية للمحامين.
 .في الدورة المعنية

 

المنتمين  المحامينأو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 اة.لشركة المهنّية للمحامل

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11)بالملحق عدد 

إمضــاء إمضــاء صــاحب الســيرة الذاتّيــة و 
ـــــة الشـــــركة  صـــــاحب العـــــرض ـــــي حال )ف
 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

أو المباشر  لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
اة من جهة، والمجلس الجهوي لشركة المهنّية للمحاما

 من جهة ثانية.بباجة 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالملحق عدد 

صـــاحب العـــرض )محـــام منفـــرد إمضـــاء 
 أو وكيــل شــركة مهنيــة للمحامــاة( وختمــه

 .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّلمالحظة:

 ويجوز قصا  العرضإل موجباالجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

 عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام طبشرباجة والية للمجلس الجهوي ب

بيانات  استكمال كتابيا ح العروض،تأيام من تاريخ جلسة ف 07، في أجل ال يتجاوز االقتضا 

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

 :فتح الظروف: 12الفصل 
العروض يتم تعيينها بمقرر  تقييملجنة خاصة بفتح و  المجلس الجهوي بوالية باجةتحدث لدى 

 المجلس الجهوي . رئيس والي باجة من 

الوثائق اإلدارية المحتوية على الخارجية والظروف الظروف تجتمع اللجنة المذكورة لفتح 
 .الفنّية العروضو 

علنية وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين  تكون جلسة فتح العروض
 بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة.

  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سـير أعمـال اللجنـة ألّي سـبب
ل لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل عروضــهم أو  مــن األســباب. كمــا ال يخــو 

 إدخال أّي إضافات عليها. 
  ّدة لقبول العروضال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحد. 
  ّأيــة تغييــرات وإال أعتبــر هــذا  عرضــهعلــى عــارض أن يــدخل  ال يمكــن ألي
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 العرض الغيا.

الظـرف  وذلـك بفـتحيتّم الشـروع فـي عملّيـة الفـتح طبقـا للتسلسـل الترتيبـي لتـاريخ الـورود  -
 الوثائق اإلدارّية المطلوبة. كلّ  وجود والتثّبت منالخارجي للعرض 

التصــريح بوجــود الوثــائق  واالقتصــار علــىفــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض الفّنــي  -
 .لمطلوبة دون تعدادهاا

ـــــي للمشـــــارك الوثـــــائق وباســـــتثناء عنـــــد  ،مكـــــنن ييالتـــــي تـــــدخل فـــــي تقيـــــيم العـــــرض الفّن
أن تــدعو كتابّيــا المشــاركين الــذين لــم يقــّدموا وفرزهــا  بفــتح الظــروف للجنــة الخاّصــة ،االقتضــاء

مـن تـاريخ جلسـة فـتح  عمـل أّيـام 07ال يتجاوز في أجل إتمام ملفاتهمإلى  كّل الوثائق المطلوبة
حتـى ال والية باجـة  بمكتب ضبط  مباشرة أو بإيداعها السريع الظروف وذلك عن طريق البريد

 .تقصى عروضهم
ـــــــــــا إرســـــــــــاليمكـــــــــــن  ـــــــــــق هـــــــــــذه الوث ـــــــــــد االلكترونـــــــــــيئق عـــــــــــن طري ـــــــــــالعنوان التـــــــــــالي:  البري ب

beja.gouvernorat@portail-region-beja.gov.tn الحقــــا ،تــــودع األصــــول أنعلــــى، 
 .السريع دعن طريق البري إرسالها أوبمكتب الضبط 

 .رسال االلكترونيتاريخ اإل هذه الحالة ويعتمد في
 

ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي :  13الفصــل 
 :الصفقة

مقابــل وصــل  ،بطلــب كتــابيّ  هيســحب فــي طلــب عــروض أن هقــّدم ترّشــحي الــذ ييمكــن للمحــام
مـع  أو عـن طريـق البريـد مصـالح دائـرة المجلـس الجهـوي بواليـة باجـة يقّدم مباشرة إلـى  ،تسليم

العـروض  لقبـول( يومـا مـن تـاريخ آخـر أجـل 15عشـرة ) أقصاه خمسةأجل  بالبلوغ فياإلعالم 
هــــذا دون الحاجــــة إلــــى تبريــــر  وذلــــكالمجلــــس الجهــــوي بواليــــة باجــــة مــــن قبــــل عليــــه المعلــــن 
 .االنسحاب
 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء

إال بمطلب معلل يقّدمه  األجل المذكور انقضاءغير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 
بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7على معنى الفصل السابع )المترّشح للجنة المختّصة 
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 الموافقة عليه.
أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 

 كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمهايحرم من  ،عملية الفتح إتمامإجازة من اللجنة وبعد 
من تاريخ تراجعه الكتابي بعد  ، حسب الحالة،( تحتسب02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

عدم الرّد من طرفه على تاريخ أو من في الفقرة األولى من هذا الفصل األجل المحّدد لذلك 
 أيام عمل. (10)عشرة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت  النهائي إعالمه بقبوله

 العروض تقييم:14 الفصل
تتـوّلى مـن هـذا الكـّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليهـا بالفصـل 

 الفصــلبالمدرجــة  حــدى المنهجّيــاتالعــروض المقبولــة وترتيبهــا وفقــا إل تقيــيم كــذلكهــذه اللجنــة 
 .من هذا الكراس 14

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد : 14الفصل
 : منهجّية تقييم العروض: 1.14

العـروض وترتيبهـا الختيـار المحـامي أو الشـركة المهنّيـة للمحـامين باالعتمـاد،  تقييميتّم 
 حصريا، على المقاييس التاليــة:

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
ــــل الهياكــــل  3 ــــة للمحــــامي أو شــــركة المحامــــاة مــــن قب حجــــم المهــــام الموكول

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجوبا :
 .الفني للتقييمالعروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة  -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض  -
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 من هذا الكراس. 11فترة اإلمهال 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

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض 
لسنة  764ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي   24مؤّرخ في  2014
والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ،  واإلداريةالهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 

 بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية
وي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات أو كذلك مع رئيس الفرع الجه  للمحامين
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 

 

 

 : إسناد األعداد: 2.14
 

أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين خالل الخمسة  المراجع العامة للمحامي -أ
 نقطة(: 50)سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

إلى تاريخ تقديم  2017خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
 العروض.

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب  
ف أعضاء المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في المراجع لمختل

 الجدول.
العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من  احتسابوبهدف 

نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل 
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 .التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجعيحول دون إمكانّية 
 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما بين 
إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
لتاريخ السابقة 

 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العــــــــــدد 
المســــند 
ـــــوا   بعن
المراجـــع 
 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
تبعا إلمضاء المترّشـح للتصـريح علـى الشـرف بصـّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية 

المعنـــي إلـــى تأييـــد عرضـــه  أولـــى، المترّشـــح(، ال يـــدعى، فـــي مرحلـــة 6والعاّمــة )الملحـــق عـــدد 
 بها.بالمؤّيدات المصّرح 

طلب العروض. تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في 
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.

مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــ   ويكــون المحــامي
والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كـذلك فـي وسـائل  حماية المعطيات الشخصّية

طبق مواصفات تـتالءم مـع الّتجهيـزات  الستغاللهاحف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية 
طبـــق  إلـــى المجلـــس الجهـــوي بواليـــة باجـــةالمســـتعملة فـــي المجـــال وذلـــك لتقـــديمها عنـــد الطلـــب 

 ض في كراس الشروط.المواصفات الفنّية المبّينة للغر 
تـــتّم علـــى  مـــن الناحيـــة الفنّيـــة وترتيـــب العـــروض التقيـــيمويجـــب اإلشـــارة للمترّشـــحين أّن عملّيـــة 

 الّنحو الّتالي:
 وترتيــب العــروض علــى أســاس المعطيــات  لجنــة الفــتح والفــرز تقيــيمتــوّلى ت
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المبّينــــة فــــي الّتصــــاريح علــــى الّشــــرف والّســــيرة الّذاتّيــــة الممضــــاة مــــن قبــــل 
وطبقـا  وبقية المالحق المنصوص عليها بملـف طلـب العـروض المترّشحين

 .المعلنة بكّراس الشروطللمعايير والمقاييس 
  مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة  االنتهـــاءيقـــوم الهيكـــل بعـــد

المراقبـة  العمـومي إلجـراءالمختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئـة العليـا للطلـب 
لســــنة  1039مــــن األمــــر عــــدد  10الاّلزمــــة عليهــــا طبقــــا ألحكــــام الفصــــل 

أعمـــــال الّلجنـــــة  اقتضـــــتوإذا مــــا  ،2014مـــــارس  13المــــؤرخ فـــــي  2014
المذكورة طلب المؤّيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضـافية حـول مـا 

الطلــب  فــإّن هــذاتــم التصــريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة، 
 المجلس الجهوي بباجة . ه إلى المحامين المعنيين من قبليوجّ 

 

 نقطة(: 20)المؤّهالت العلمّية للمحامي  -ب 

إلـــى  وباالســـتناديهـــدف هـــذا المقيـــاس إلـــى تحديـــد العـــدد األمثـــل مـــن المتـــدخلين للقيـــام باإلنابـــة 
ناحيــــة وإلــــى  مــــن المجلــــس الجهــــوي بباجــــةالخبــــرة المتمّيــــزة فــــي الميــــدان المطلــــوب مــــن قبــــل 

 التصنيف التالي:  وذلك حسبالمؤهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى، 
 لدى التعقيب. المحامون المباشرون  -

 المحاماة.شركة أعضاء  -

 

عــــدد و إضــــافة إلــــى الشــــهادات العلمّيــــة التــــي تحّصــــل عليهــــا المحــــامي تســــند األعــــداد بحســــب 
 النحو التالي: الدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على

ـــة  - ـــابع بنجـــاح دورة تكوينيـــة  (05)تســـند بصـــفة آلي نقـــاط لكـــّل محـــام شـــارك فعليـــا أو ت
التــي تنظمهــا  الخبــرة المهنّيــة الســتكمال متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المســتمرّ 

ويبلـغ سـقف النقـاط بهـذا العنـوان  للمحـامين األعلىالهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد 
 .(10) عشرة
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( لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوينّيــة قـــام بهــا محــامي فـــي 01تســند نقطــة واحـــدة ) -
 .1(10) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن و  -
 عنية.شهادة المشاركة في الدورة الم

 

 

ــاة مــن قبــل الهياكــل العمومّيــة  -ج حجــم المهــام الموكولــة للمحــامي أو شــركة المحام
 نقطة( 30)وعددها 

 

 
 
 
 

 

                                                 

1
ل الهياكددل العموميّددة، يؤبددض، باإلضددافة إلددى ذلددك، بعددين عندددما يتعلّددق ابمددر بتكليددب محددامي بقضددايا فددي ال ددارج مددن قبدد

للمحدامين مددإ إلمدام قام بها محامي في إطار أنشدطة الهياكدل الدوليّدة  االعتبار ضمن هضا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

قتضا  اللغة اإلنجلييية. المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند اال

ويمكن، كضلك، اببض بعين االعتبار إضافة إلى هضه المقاييس، انضوا  المحامي أو شركة المحاماة فدي شدبكة مهنيّدة دوليّدة 

 لمكاتب محاماة من عدمه.
 

يهـــدف هـــذا المعيـــار إلـــى إعطـــاء أكثـــر فـــرص للمترّشـــحين المتفـــّرغين. لـــذلك بقـــدر مـــا يكـــون 
والعكـــس المحـــامي المترشـــح متفّرغـــا للمهّمـــة بقـــدر مـــا يرتفـــع العـــدد المســـند إليـــه بهـــذا العنـــوان 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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االبتـدائي هيكـل عمـومي فـي الطـور  جاريـة، لفائـدةعـن كـّل قضـّية  نصـف نقطـةيتّم حـذف   -
 .نقاط (10 )يتجاوز أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  في
 االسـتئناف فـييتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي فـي طـور  -

 نقاط. (10)يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في 
ذات معنوّيـــة أو  يـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضـــّية جاريـــة لفائـــدة هيكـــل عمـــومي أو -

علـى  طلـب العـروضريخ تقديم الترّشح للمشاركة فـي في تا محكمة التعقيب لدى خاصةمادّية 
 نقاط. (10)يتجاوز  أال

 :شركة محاماةأو  المحامي تعيين: 51الفصل
 

تقريــرا مفّصـــال حــول معـــايير  المجلـــس الجهــوي بباجـــة لــدى  والتقيــيم المحدثـــةالفـــتح  تعــّد لجنــة 
كيفّيـة ترتيـب المترّشـحين فيـه علـى ضـوء ذلـك توّضـح التقيـيم المترّشـحين ونتـائأ أعمـال  اختيار

 .حصل ذلكوأسباب إقصاء بعض العروض إن 
لمتابعـة والمراقبـة المختّصـة لجنـة إلـى الل هذا التقريـروجوبا باجة والية المجلس الجهوي ب وّجهيو 

لســـنة  764مـــن األمـــر عـــدد  7طبقـــا ألحكـــام الفصـــل بالهيئـــة العليـــا للطلـــب العمـــومي المحدثـــة 
مــن  8إلجــراء مراقبتهــا عليهــا طبقــا لمقتضــيات الفصــل  2014 جــانفي 24والمــؤّرخ فــي  2014

توّجـه  األعمال،من هذه  االنتهاءوبعد . االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها األمر السالف الذكر
 .اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه

 : والّشروع في المهّمة العقد إمضاء: 61الفصل 
المجلس الجهـوي بواليـة باجـة  من قبل  ااختياره ي تمّ الت أو شركة المحاماة المحاميإعالم  يتمّ 

طبـــق  المحـــرر باللغـــة العربيـــة عقـــدالد. ويجـــب عليـــه إمضـــاء ن بوثيقـــة التعّهـــفـــي العنـــوان المبـــيّ 
وذلك وضرورة توضيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضافة بنود يمكنو . النموذج المصاحب لهذا

 . باجة بوالية المجلس الجهوي حسب مقتضيات وواقع نشاط 
اتخاذ  يتولىل المحامي أو شركة المحاماة، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و 

 .بذلك ذناإلكل اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم 
يحرم إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 

( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ من 



17 

 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة تاريخ 
 ( أيام عمل.10)

مؤرخ في  2014لسنة  764عدد  األمرمن  10تطبيقا لمقتصيات الفصل عدد:  17الفصل 
طبقا فان األتعاب المتعلقة بالمهام موضوع طلب العروض الحالي تضبط  2014جانفي  28
 وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة . الصادر عنمشترك القرار لل

المكلف بعملية الخالص هو السيد  المحاسب المختص:المحاسب المختص: 81الفصل 
 باجة . اليةقابض المجلس الجهوي لو 

ف بكراس الفي صورة وقوع سهو أو إخت  :المراجع والنصوص القانونية العامة: 91الفصل  
دارية الخاصة يبقى الطرفان خاضعان للتراتيب القانونية الجاري بها العمل الشروط اإل
  :وخاصة منها

  .المحاسبة العموميةمجلة  -
المتعلق بشروط واجراءات  2114جانفي  28المؤرخ في  2114لسنة  764عدد  األمر -

دارية والعسكرية تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإل
  .والتعديلية والتحكيمية

 .تنظيم الصفقات العمومية المتعلق ب 2114مارس  13المؤرخ في  1139مر عدد األ  -
 

بعد مصادقة السيد  التدخل الصفقة حيز التنفيذ إ ال  :المصادقة على الصفقة: 20الفصل 
 .رئيس المجلس الجهوي بعد أخذ الرأي بالموافقة من قبل لجنة المراقبة المختصة باجةوالي 
   

 
 الوالــــي                                                                      اطلعت ووافقت     

 
 رئيس المجلس الجهوي                                                              صاحب الصفقة 
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات : 2ملحق عدد   عامة حول المشاركبطاقة ا 

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

 صاحب طلب العروض والية باجة تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
قصائّية : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4المنصوص عليها بالفصل تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

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

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

 
و ا

 
 المحامي )المنفرد( ا

 المحامي )المنفرد  التزام: 8ملحق عدد 
عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 
و ا

 
لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية  المجلس الجهوي بباجةا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
شركة لل للمحامين المنتمينا

  اةالمهنّية للمحام
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
 
المنتمين  المحامينلمحامي المباشر ا

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

 
على للمحامين ا

 
نشطة الهياكل الدولية للمحامين.بالتنسيق مع المعهد اال

 
 ار ا

 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

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

و المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
 
والمجلس الجهوي اة ، لشركة المهنّية للمحاماا

 .بباجة
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 1 ملحق عدد
 

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

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

 ............................................ ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 .....................(...................................................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ..........................بصفتي : ............................................................................... -
أو شركة محاماة بإنابة المحامي طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  1اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 المحددة من طرف المجلس الجهوي بوالية باجة :
 .ملف طلب العروض(1)
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال(2) 
 عقد النيابة.(3) 

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

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

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

وفقا لما  اإلعالم به  تاريخ من أيام 03 لصفقة خالل مدة قدرهاموضوع ا التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطت
 .العقدالتي تكّون جزءا من بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي(  60) مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5
صورة ثبوت في قانوني. و حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6

 .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتم، فإنه ذلك خالف
 

 البريد:أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ  المجلس الجهوي بباجةيدفع 
 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية.......................... ) عدد:............................ تحت 

 

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

 مشارك(الوختم إمضاء )                                                 
 

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

 

                                                 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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  2ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ....................................:............................................... المحـاماةواللقب أو إسم شركة  االسم
 ..................................المحاماة:..............................................................تاريخ الترسيم في 

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

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

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

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 

 المشارك(وختم  إمضاء)                                                 
 
 

 به.  ةتقديم الوثيقة الخاّص عضو  جب على كلّ ي، محاماة  ةشركصورة مالحظة: في 
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

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

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

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

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

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

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 

 
 والية باجةلدى  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
 صاحب طلب العروض

 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

  والية باجة . أو إطارات أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 سنوات على األقّل.( 05) أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس  
 

، فترفدق نسدخة 1998لسدنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عددد 

من مكتوب اإلعالم مؤّشدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوّضدة بدقّدة تداريخ إللدك أو اإلدالء بعالمدة 

 .(االقتضاءالبلوغ عند 

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف
 الحاالت اإلقصائّية  بعدم الوجود في إحدى 

 من كّراس الشروط 2المنصوص عليها بالفصل 

 
ّني إملميض أ سفهل )إلإمس وإلليقب(   ................................................................................................................إإ

 ................................................................................................................ .........للمحامنيممثيل إلرشكة إملهنيية 

ل ابلهيئة إلوطنيية  حتت عدد ..........................................  ...........................................................بتارخي إملسجي

 .................................................................................................إملعنيي حملي خمابرته بـ )إلعنوإن إلاكمل( 

 إملسميى فامي ييل "إملشارك"

حدى حالت  م  إملنعأ رصيح عىل رشيف أ ّني واكفية أ عضاء إلفريق إملتدخيل من إحملامني إملقرتحني ل نوجد يف إإ إملنصوص علهيا ابملرسوم إملنظي

 .هنة إحملاما مل 

حدى إحلالت إملنصوص علهيا ينا ل نوجد يف إإ  .طلب إلعروض كرإس رشوطإلفصل إلثاّن من ابلفقر  إل خري  من  كام أ رصيح أ ن

 

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

ّني إملميض أ سفهل )الامس وإلليقب(   ................................................................................................................إإ

 ........................................................................ .................................................محامنيممثيل إلرشكة إملهنيية لل

ل ابلهيئة إلوطنيية حتت عدد   ..............................................................بتارخي.........................................إملسجي

 ....................................................................................................إملعنيي حملي خمابرته بـ )إلعنوإن إلاكمل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ة إليت  ة إلبياانت وإملرإجع إخلصوصيية وإلعامي ف بصحي مهتا يف هذإ إلعرض.أ رصيح عىل إلرشي  قدي

ل مسؤوليييت إلقانونيية يف صور  ثبوت خالف ذكل أ و تبعا لعدم تقدميي لليجنة إمللكيفة ابلفرز ملا يثبهتا من واثئق بعد طلهبا م ّني ملدي  وأ حتمي

م.  تتجاوز عرش  أ ّيي

 

 

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

 وختم المشارك()إمضاء  
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي )المنفرد( سميـة في إقائمة 

 اة للمحاملشركة المهنّية أعضاء اأو 

 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد(  التزام
 المجلس الجهوي بباجةأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
 

أ قري ……………………………………………….............................................…………)إلإمس وإلليقب(  إإّن إملميض أ سفهل

ن من إلس ييدإت وإلساد  إلآيت ذكرمه يلزتم بأ ني  ة.)أ لزتمإلفريق إملتدخل وإملتكوي جناز إملهمي إملعلومات إلوإرد  هبذإ  اكفيةكام أ قري بصحة  (ابإ

 إلعرض:

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 المشاركوختم  )إمضاء

 

                                                 
كما يجب التعريب باإلمضا  لكل محامي .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدبلين المعنيين اإلمضا  في ال انة الم صّ 1

 مشارك على أن يكون تاريخ التعريب باإلمضا  وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق

شركة لل للمحامين المنتمينأو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةالمهنّية للمحام

 إلى تاريخ فتح العروض( 2017 جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

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

    

    
    
    

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

    

    
    
    

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

    
    

    
    

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

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

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

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 10عـدد  ملحق
لشركة أعضاء المحامي المباشر أو قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية اة في إطار دورات التكوين المهنّية للمحام
للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية 

 للمحامين.

 ع ر المحور السنة

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

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 أنشطة الهياكل الدولية  إطارالدورات التكوينية للمحامين في  

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية المشاركةيقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة 
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 11عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 .......................................................................................................................................وإللقب: إلإمس* 

 ......................................................................................................................اترخي إلرتس مي ابلهيئة إلوطنيية : *

 ...................................................................................................................... اترخي إلرتس مي بقسم إلإس تئناف: *

 ................................................................................................................................* اترخي إلرتس مي بقسم إلتعقيب: 

ن وجد عنوإن موقع إلوإب*  .............................................................:...............................وفقا لالإجرءإت إلقانونيية إإ

 

 : ل عليها المترشحالمتحص   الشـهــائد العلميــة
 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
ص الخبرة العام ة في المحاماة  : ملخ 

 

 
نتائج النتائج المحق قة أو 
 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها
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 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

ص  أو الماد ة  ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ 
 المطلوبة(

 
 

النتائج المحق قة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 المحاماة بنيابتهاشركة 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

ة المترش ح إليها:  بالمهم 

 التكوين في اللغات. 
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 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دولي ة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

 ............................في............................. حرّر بـ                                                        

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12عدد  ملحق
 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات
واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 

 ةوالتعديليّ 
 
 

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

        

        

        

        
        

        

        

        

 
 
 
 
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 13عدد  ملحق
 
المباشر أو  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا

والمجلس الجهوي اة ، لشركة المهنّية للمحاما
 1بوالية باجة 

 

 

 : تعريف المهّمـة:األّول الفصل
 ............................................................................هممة الاس تاذ تمتثيل

 ...................................................................................... .)إلرشكة إملهنيية للمحاما ( ........................  أ و 
دلى إحملامك وسائر إلهيئات  وإدلفاع عنه يف حقه إلقانونيية ميع إلإجرإءإتإلقيام ب و  إجمللس إجلهوي بولية ابجةطبق هذه إلتفاقية يف نيابة 

دإرية وإلتعديليي وإلتحكمييية إلقضائية  قتضاء.س أ و كذكل خارهجا عند نسوإء يف تو  ةوإلإ  إلإ
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

إجلبايئ  نإلترشيع إلساري إملفعول يف إمليدإوأ عوإنه إإىل صاحب إلعقد كام خيضع  .لرتإتيب إجلاري هبا إلعملإو  ختضع هذه إلصفقة للترشيع

 .إلإجامتعي نوإلضام
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
ل أ عاله طبق أ حاكم إلقرإر إملشرتك إلصادر عن وزير إلعدل وإلوزير تضبط أ تعاب إحملاما  خبصوص  لهيا ابلفصل إل وي إملهامي إملشار إإ

 .وإلتعقيب الاس تئنافومبلغ تأ مني أ حاكم  وإملصاريف إملكتبيية إمللكف ابلتجار  وإليت تشمل أ يضا معالمي نرش إلقضاّي وإلطوإبع إجلبائية

قضاّي كحد أ قىص يف نفس إلطور وإليت تعد مرتبطة ببعضها ابلنظر إإىل وحد  إملوضوع أ و  (05) قضية كحد أ دىن ومخسة (02)يمت جتميع 

 .وإحد  وإليت تعترب أ تعاب قضية وإحد أ و إملاد  أ و نظرإ لطبيعة إلقضاّي أ و تشاهبها أ و تدإولها أ و سهوةل معاجلهتا  بإلسب
 
 
 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  4الفصل 
ته. ولهذإ إلغرض، تتوىل خاصة توفري لك أ صول  إجمللس إجلهوي بولية ابجة يلزتم  -أ   بتوفري إلظروف إملالمئة لإجناز إحملايم ملهمي

ن إمللف  ن مع رساةل إلتلكيف مقابل وصل تسّلي ممىض من إحملايم. كام يضمي مؤيدإت إلقضاّي إليت تطلب من إحملايم رفعها تضمي

 . هوي بولية ابجة إجمللس إجل وجواب مبذكر  توضيحية تلخص معطيات إمللف وطلبات 

متكني إحملايم من إملعطيات إملطلوبة سوإء من طرفه أ و من طرف إحملمكة أ و إلهيئة أ و إلهيلك إملعّن قبل موعد إجللسة، أ و  -ب

 .الاجامتع، بأ س بوع عىل إل قل

طار نيابة  -ت هما يف إإ  . إجمللس إجلهوي بولية ابجة عدم نرش أ و توزيع تقارير إحملايم وإملؤيدإت إليت قدي

كشف إملعطيات إملاليية وإملؤيدإت إلعلميية إملتعليقة ابحملايم أ و برشكة إحملاما  إملتعاقد معه  للمجلس إجلهوي بولية ابجة ل ميكن  -ث

خ يف  2014لس نة  764عدد من إل مر  15طبق أ حاكم إلفقر  إل وىل من إلفصل  إملتعليق بضبط رشوط  2014جانفي   24مؤري

جرإءإت تلكيف إحملا دإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكمييةوإإ  .مني بنيابة إلهيألك إلعمومية دلى إحملامك وإلهيئات إلقضائية وإلإ
 
 

                                                 
 يمكن إضافة فصول أبرإ وذلك حسب متطّلبات الملب أو اإلنابات وبصوصيّاتها.1
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 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 ابجة . ليةإحملاسب إخملتص إمللكف بعملية إخلالص هو إلس يد قابض إجمللس إجلهوي لو

صدإر إل مر برصف إملبالغ إلرإجعة لصاحب  يدإع إلفاتور  بعد صدور إحلمك أ و  (30إلصفقة يف أ جل أ قصاه ثالثون )يمتي إإ يوما من اترخي إإ

أ جر عدول إلتنفيذ )ابس تثناء  إجمللس إجلهوي بولية ابجة وحتمل عىل  دلى إجمللس إجلهوي بولية ابجة إلإعالم ابلنسخة إلتنفيذية 

دإرية إليت يتحمل فهيا إحملايم معالمي تسلمي إلواثئق وإملؤيدإت( وإحملمكةطور إلتعقيب وتكل إملنشور  دلى إحملمكة إلعقارية  يفإلقضاّي   .إلإ

دإر  إمللكية إلعقارية. إجمللس إجلهوي بولية ابجة عىل وحتمل   أ جر  عدول إلإشهاد وإخلربإء ومصاريف إلرتس مي ابإ

ل   عندما تتجاوز مسافة إلتنقل إليت يقطعها  كز إلوليةمصاريف إلتنقل إملتعليقة ابلإانابت خارج مر  إجمللس إجلهوي بولية ابجة كام يتحمي

لكم يف حدود حالت إلتنقل إلفعليية وإلثابتة للمحايم، خشصييا، أ و ل عضاء رشكة إحملاما   30إحملايم أ و أ عضاء رشكة إحملاما  لهذإ إلغرض 

 مبلفي إلإانبة. إملتعهيدين

ذإ ما  قامة حرص إقتضتوإإ ل مصاريف إلتنقيل وإلإ ة دون  ّيرضور  إمللفي إلتنقيل للخارج، يتكفيل إلهيلك إلعمويم بتحمي م إملهمي يف حدود أ ّيي

 سوإها مبا فهيا يويم إذلهاب وإلرجوع.

قامة يف إ تيفاق كتايب منفرد ومس بق بني إلطرفني ويف لك إحلالت، جيب أ ن تكون إلنفقات إلتقديرية إملتعليقة ابلنقل وإلإ خلارج موضوع إإ

 وذكل برصف إلنظر عن إلتفاقية إملتعلقة ابل تعاب.

يه ويف صور  تس بقه إملصاريف من قبل إحملايم أ و رشكة إحملاما ، يتوىل إلهيلك إلعمويم خالصها عىل أ ساس فتورإ لي أ ن مثبتة لهذه  تإإ

ة. ثر إلتثبت من إلطابع إلفعيل لإجناز إملهمي  إل عامل مسليمة من إملعنيني إلقامئني ابل عامل موضوع الاسرتجاع وذكل إإ
 

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

 يلزتم إحملايم أ و رشكة إحملاما  مبا ييل:

 إلالزمة لدلفاع عن مصاحل إلهيلك إلعمويم عند نيابته هل أ مام إحملامك أ و إلهيئات إلقضائيية و إلتعديلية وإلتحكميية.بذل إلعناية  -

عالم  - كتابيا مبأ لها يف أ جل أ قصاه  إجمللس إجلهوي بولية ابجة حضور لك إجللسات بنفسه أ و بوإسطة مساعديه، عند الاقتضاء، وإإ

 .أ و إلإعالن عهنا من إجلهة إملتعهيد  ثالثة أ ّيم من اترخي إنعقادها

صة للنظر يف إملسائل إملتعلقة بزنإعات  - أ و بدرإسة إمللفات إليت وقع تلكيفه هبا  إجمللس إجلهوي بولية ابجة حضور الاجامتعات إخملصي

حاطة  بدإء رأ يه فهيا أ و إإ  فهيا. إجمللس إجلهوي بولية ابجة قصد إإ

 ولهذإ إلغرض،

 حلضور هذه الاجامتعات وذكل قبل ّندعوته كتابيا سوإء عن طريق إلفاكس أ و إلربيد إلإلكرتو إجمللس إجلهوي بولية ابجة يتوىل  

 إنعقادها ويف حّيي زمّن معقول.

مضاهئا حىت تبدي رأ هيا فهيا. ويف صور  عدم  إجمللس إجلهوي بولية ابجة متكني  - ، من مرشوع إلعريضة قبل إإ ، مقابل وصل تسّلي

بدإء  اترخي تسلمها من قبهل، فيعدي ذكل موإفقة  مبالحظات حولها يف أ جل أ قصاه أ ربعة أ ّيم معل من إجمللس إجلهوي بولية ابجة إإ

ذن للمحايم مبوإصةل إلإجرإءإت إليت يقتضهيا إلقانون.  مضنية منه عىل حمتوإها وإإ

الاجامتعي وخالص معالمي إخنرإطه يف صندوق إلتأ مني وما  من شهاد  يف خالص معالمي إلضامن إجمللس إجلهوي بولية ابجة متكني  -

 يفيد قيامه بتأ مني مسؤوليته إملدنيية وذكل وجواب قبل خالص إلتعاب.

 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 . 2024ديسمرب  31وتنهتيي يف  2022غر  جانفي تضبط مدي  إلتفاقية بـثالثة س نوإت تبدأ  من 
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ة للمتابعة وإملرإقبة ويف صور  وجود قضاّي  جارية يف هذإ إلتارخي إل خري ومل يمت تعيني حمايم أ و رشكة همنيية للمحاما  من قبل إللجنة إخملتصي

فيتوىل موإصةل هذه إلقضاّي وفق قوإعد إلعناية إملهنيية وذكل إإىل حني إنهتاء طورها إجلاري، دون  إحملدثة ابلهيئة إلعليا للطلب إلعمويم

 من نصي إحلمك إلصادر فهيا. جمللس إجلهوي بولية ابجة إسوإه، ومتكني 
 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

ه يف إملشاركة يف طلب إلعروض من حيث إلعدد وإملس توى إلعلمي وإلتجربة إملهنيية دون  يلزتم صاحب إلعقد بتوفري إلفريق إذلي رّشي

يه ويف صور  تغيري إلرتكيبة لي أ ن عالم  سوإه إإ بذكل كتابيا وتغيري إحملايم )ن(  إجمللس إجلهوي بولية ابجة يف إل ثناء، فيجب عىل إحملايم إإ

ة مبن هل )م( نفس إملؤهالت إلعملية وإملهنيية ونفس إلتجربة من حيث عدد إلس نوإت عىل أ ن حيظى ذكل،  إملتخيل )ن ( عن إملهمي

مضاء ملحق يف إلغرض بني إلطرفني يمتي عرضه مس بقا عىل إللجنة  إجمللس إجلهوي بولية ابجة مس بيقا، مبوإفقة  كتابيا عىل هذإ إلتغيري وإإ

ة للمتابعة وإملرإقبة إحملدثة ابلهيئة إلعليا للطلب إلعمويم.  إخملتصي

ر توفري مرتحش جديد يس تجيب ملقتضيات كرإس إلرشوط إذلي متي عىل أ ساسه إختيار إملتعاق د مع ويف خالف ذكل، ويف صور  تعذي

صدإر تنبيه يف  إجمللس إجلهوي بولية ابجة  أ ويف صور  عدم موإفقة إلهيلك إملعّن عىل إملرتحشي إملقرتح، فهل حقي فسخ عقد إلصفقة بعد إإ

ضايف أ قصاه مخس عرش  ) هماهل بأ جل إإ ثره تدإرك إلنقص أ و 15إلغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإإ ن مل يقع عىل إإ ( يوما إإ

م من قبهل.إإصالح إخلل  ل مقارنة مع إلعرض إملقدي
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 ، تفسخ هذه إلتفاقية، أ ليا يف إحلالت إلتالية:،8مع مرإعا  مقتضيات إلفقر  إل خري  وإلفصل 

لهيا ابلفصل إلسابع أ عاله. -  إنهتاء مدي  إلتلكيف إملشار إإ

 .أ و إلإحاةل عىل عدم إملبارش  إحملايم أ و حل إلرشكة إملهنية للمحاما  وفا  -

يفاء صاحب إلعقد ابلزتإماته إلتعاقدية. ويف - إلعمويم تنبهيا بوإسطة رساةل مضمونة إلوصول  إلهيلكهذه إلصور  يوجه هل  عدم إإ

ىل إلقيام ابلزتإماته يف أ جل حمدي  ميكن  ،إل جلهذإ  إلتنبيه. وابنقضاءعن عرش  أ ّيم إبتدإء من اترخي تبليغ  د ل يقلي يدعوه فهيا إإ

جناز  دون أ يي  إلعقدفسخ  إجمللس إجلهوي بولية ابجة  آخر أ و تلكيف من يتوىل إإ جرإء أ  .حسب إلإجرإء إذلي يرإه مالمئاه إإ

ذإ ثبت  - هدإر حقابلزتإمه  إلعقد إإخالل صاحب إجمللس إجلهوي بولية ابجة دلى إإ مبارش  أ و  هقياميف إلتقايض أ و ثبت   وقهوإإ

جرإءإ بوإسطة إلغري بتقدمي وعود أ و عطاّي أ و هدإّي قصد إلتأ ثري يف برإم  تخمتلف إإ  .إلعقد وإجنازهإإ

   .إجمللس إجلهوي بولية ابجةمن طلهبا كتابييا من يوما (  15) ويتوىل إحملايم إإرجاع إلواثئق إليت حبوزته يف أ جل أ قصاه مخسة عرش  يوما 
 

 :10الفصل 
تغيري صاحب إلعقد دون وجود مربرإت قانونيية أ و وإقعية اثبتة ذلكل ، يف قضيية ل زإلت  إجمللس إجلهوي بولية ابجة يف صور  قرر 

جارية، ففي هذه إحلاةل، ترصف هل وجواب أ تعابه اكمةل إليت حتتسب طبق أ حاكم إلفصل إلثالث من هذه إلتفاقية وذكل معال بأ حاكم 

خ يف  2011لس نة  79إملرسوم عدد من  40إلفصل   وإملتعليق بتنظمي همنة إحملاما . 2011أ وت  20إملؤري
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
ل، وجواب، إملساعي إلصلحية. ولهذإ إلغرض يتوىل  إجمللس إجلهوي بولية يف حاةل نشوب خالف يف تأ ويل أ حاكم هذه إلتفاقية، تبجي

ثة مبقتىض إلفصل) ابجة  خ يف  2014لس نة  764عدد ( من إل مر 7ماكتبة إلليجنة إحملدي إملتعليق بضبط رشوط  2014جانفي   24مؤري

دإرية وإلعسكرية وإلتعديلية وإلتحكميية جرإءإت تلكيف إحملامني بنيابة إلهيألك إلعمومية دلى إحملامك وإلهيئات إلقضائية وإلإ  .وإإ

، فميكن للطرف إل حرص موإصةل إلإجرإءإت إلقانونية إليت يرإها لدلفاع عن حقوقه دلى  وابنقضاء أ جل شهر دون فصل إخلالف ودّيي

ة.  إحملمكة إخملتصي
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  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .أ و رشكة إحملاما   إحملايمحتمل مصاريف إلتسجيل عىل 

 :العقدصحة : 13الفصل 
ل بعديحا ص  إ إلعقدكون هذيل  مضا إإ   رئيس إجمللس إجلهوي بولية ابجة .  قبلئه من إإ

 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
يه ميكن ل حد إلطرفني تغيري ذكل مبقتىض رساةل مضمونة إلوصول مع إلإعالم  عنيي لك طرف حمل خمابرته يف عنوإنه إملذكور أ عاله. غري أ ن

عالم بوإسطة عدل إلت  نابلبلوغ للطرف إلآخر أ و كذكل ع  فيذ.ن طريق إإ
 

 ّرر بـ......... في ..................حــ
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 رئيس المجلس
 المحـــــــــامي              الجهوي بباجة  
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