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 طمب العروض موضوع األّول : الفصل

ـ   راختياطمب العروض في  يتمّثل موضوع مف بيف  ،لممحاماة ةمينيّ مباشر أو شركة  محا
 جميع اإلجراءاتالقياـ بو  المركز الوطني البيداغوجينيابة ل ،ميف بجدوؿ المحاميفالمرسّ 

ة واإلداريّ حكيمّية والتّ ة لدى المحاكـ وسائر الييئات القضائيّ  فاع عنووالدّ  وفي حقّ  القانونّية
اإلدارّيػة  راءاتػباإلج قةالمتعمّ  الجاري بيا العمل ةشريعيّ اـ التّ ػاألحك تضيوتقة وفق ما عديميّ والتّ 
  .كيـوالتحّ  ةة والجزائيّ ة والجبائيّ جاريّ والتّ  ةوالعسكريّ  ةالمدنيّ و 

وتشمل الّنيابة جميع القضايا التي يكوف المركز الوطني البيداغوجي طرفا فييا بكامل تراب 
 الجميورّية أو خارجو. 

 رفيف المتعاقديف.المحمولة عمى الطّ  وااللتزاماتة الحقوؽ بدقّ  يابةعقد النّ ف ويبيّ 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طمب العروض يمكف المشاركة
 

 . في تاريخ صدور طمب العروض عقيبالتّ  ميف بجدوؿ المحاميف لدىلممحاميف المرسّ  □
   أو

حاـ مرّسـ لدى الّتعقيب في معمى أف يكوف مف بيف أعضائيا  ة لممحاماةركات المينيّ لمشّ  □
 تاريخ صدور طمب العروض. 

 ويشترط في المشارؾ أف يكوف مقّره بإحدى واليات إقميـ تونس الكبرى. 

 ال تجوز مشاركة المحاميف أو الذيف تعّرضوا لإليقاؼ عف المباشرة بمقتضى قرار تأديبي باتّ 
ـّ إلغاؤه مف قبل أو محّمى بالنّ  الث سنوات التي المحكمة المختّصة خالؿ الثّ فاذ العاجل ما لـ يت

 .1اريخ األقصى لقبوؿ العروضسبقت التّ 

                                                 
1
الفتح  )لجنة ال يدخل ضمف مشموالت الييكل العمومي الوضعية القانونية لممحامي أو الشركة المينية لممحاماةالتثّبت مف  إف 
نما يندرج ضمف صالحيات او لمغرض(، الفرز المحدثة و  بالييئة العميا لمطمب  المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحاميفلّمجنة ا 

عدد  مف األمر 16الفصل  ألحكاـالعمومي بالتنسيق مع الييئة الوطنية أو رئيس الفرع الجيوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
جراءات تكميف المحاميف  2114 جانفي 24مؤّرخ في ال 2114لسنة  764 بنيابة اليياكل العمومية لدى المتعّمق بضبط شروط وا 

 .المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية
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شريع كما ال يمكف مشاركة المحاميف الموجوديف في إحدى حاالت المنع المنصوص عمييا بالتّ 
راتيب الجاري بيا العمل أو تمؾ التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة والتّ 

محامي ورئيس الييكل العمومي أو بأحد أعضاء ىياكل الّتسيير أو المداولة أو المباشرة بيف ال
ركة المينّية لممحاميف قد قبل أّي دعوى ضّد جية تمؾ التي يكوف فييا المحامي أو أعضاء الشّ 

 مف مرسـو المحاماة. 32خر عمى معنى الفصل آمانع  يّ أاو  تعمل لدييا
يف المباشريف أو المتقاعديف لمتقاعديف واألساتذة الجامعيّ وال تقبل العروض الواردة مف القضاة ا

 عمى الرغـ مف ترسيميـ بجدوؿ المحاماة.

 المشاركة كيفية:  2الفصل 
 :طمب العروضيمكف لممحامي المباشر المشاركة في 

 

  ، منفردا □
 أو

)يجب أف يكوف العضو المعّيف كرئيس لممجّمع أو مفّوض  1 راكةفاقية الشّ اتّ في إطار  □
 لتمثيل المجّمع مرّسما لدى الّتعقيب(، 

 أو
) يجب أف يكوف مف بيف  شريع الجاري بو العملة لممحاماة تخضع لمتّ ضمف شركة مينيّ  □

  . أعضائيا محاـ مرّسـ لدى الّتعقيب(
 

 إلى حصص طمب العروض توزيع:  4الفصل 
 : موّجو إلى جميع 2قسط وحيد العروض مفيتكّوف طمب 

  في تاريخ صدور طمب العروض عقيبالتّ  ميف لدىالمرسّ المحاميف ، 
 أو

                                                 
1

وضع جميع امكانياتيـ موف فييا بشراكة بغرض المشاركة و يقصد بتمؾ االتفاقية اتفاقية تفاىـ بيف محامييف او اكثر يمتز  
حقوقيـ بدقة ومف ىو مكمف باالمضاء عمى وثائق تحديد مسؤولياتيـ و مب العروض مع المينية إلسداء الخدمات موضوع ط

 العروض و الصفقة وتكوف االتفاقية مؤشرا عمييا مف الييئة الوطنية لممحاميف.

2
ـ  مباشر    عقد نيابة الييكل العمومي لدى المحاكـ. واحدةأو لشركة محاماة  واحديتـّ وجوبا إسناد لمحا
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 عمى أف يكوف مف بيف أعضائيا محاـ مرّسـ لدى الّتعقيب  ة لممحاماةركات المينيّ لشّ ا
في تاريخ صدور طمب العروض أو لممنضوييف في إطار اّتفاقّية شراكة عمى أف يكوف 

 العضو المعّيف كرئيس لممجّمع أو مفّوض لتمثيل المجّمع مرّسـ لدى الّتعقيب. 

تقديري غ حجمها المالي الّ ويشمل هذا القسط القضايا بمختمف أنواعها التي ال يتجاوز مبم
األداء عمى  اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون  المركز الوطني البيداغوجيالمحّدد من قبل 

 القيمة المضافة لكامل مّدة التكميف.

 : طمب العروضسحب ممف :  5الفصل 
 فقات العموميةبالّص  انا مف موقع الواب الخاّص يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجّ 

)www.marchespublics.gov.tn(  ة لممحاميف موقع الييئة الوطنيّ و https://avocat.org.tn( 
ة الموجودة لمغرض عمى الموقع المذكور. وباإلضافة ستمارة اإللكترونيّ ى تعمير اإلعد أف يتولّ ب

مكتب الّضبط المركزي لممركز الوطني روط مباشرة مف يمكف سحب كراس الشّ  و، فإنّ إلى ذلؾ
 بدوف مقابل. منفموري، –شارع عمي طراد  42البيداغوجي الكائف بػ 

 

 ضصموحية العرو : 6الفصل 
( ابتداء مف اليوـ ايوم 61) المدة سّتيف يوم د تقديمياف بعروضيـ بمجرّ يكوف ممزميصبح المشار 

 العروض. د لقبوؿمحدّ ال األقصى لمتاريخالموالي 
 

 :العروضومالحق ممف طمب  وضيحاتالتّ :7الفصل 
نشر مف تاريخ  اـ( أيّ 7سبعة )ا إيضاحات في أجل أقصاه يمكف لكل مشارؾ أف يطمب كتابيّ 

 . طمب العروض عف اإلعالف
صمة بالمالحظات وضيحات المتّ اإلجابات والتّ ف إعداد ممحق لممف طمب العروض يتضمّ  يتـّ و 

روط في أجل ال كراس الشّ  ساحبيو إلى جميع يوجّ حوف، و يطمبيا المترشّ واإلستفسارات التي 
البريد  عبروذلؾ  د لقبوؿ العروضاريخ األقصى المحدّ اـ قبل التّ ( أيّ 11يتجاوز عشرة )

سحب كّراس ل ةاإللكترونيّ  ستمارةإلاالمبّيف في  ة لممحاماةركة المينيّ مشّ أو ل ممحاميلاإللكتروني 
مؤّرخ في ال 2114لسنة  764عدد مف األمر  4الفصل انية مف الفقرة الثّ بروط المشار إلييا الشّ 
جراءات تكميف المحاميف بنيابة اليياكل العموميّ  2114جانفي  24 ة المتعّمق بضبط شروط وا 

 .ةحكيميّ ة والتّ عديميّ ة والتّ ة والعسكريّ ة واإلداريّ لدى المحاكـ والييئات القضائيّ 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 ريعالسّ  عف طريق البريدتعميـ ممف طمب العروض المشار إليو  ،االقتضاءعند كما يجوز 
 .حيفلكافة المترشّ 

حيف الذيف سحبوا إلى المترشّ  معطيات تكميمّيةتوجيو  لممركز الوطني البيداغوجي يمكفو  ،ىذا
 إنتياء( قبل 11عشرة )أدناه قصد مزيد توضيح ممف طمب العروض في أجل  روطشّ الاس كرّ 

 العروض. أجل تقديـ
 

 : ةالماليّ  اتمانالّض :8الفصل 
فقات الّص  بتنظيـراتيب المتعّمقة التي تقتضييا التّ  ةالماليّ  ماناتالّض  تقديـ المشاركوف مفيعفى 

 .العمومّية
 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:9الفصل 
ة، ة والمينيّ ة المدنيّ المسؤوليّ  عف تأميف عقد تقديـ مشارؾ في طمب العروض كلّ عمى  يتعيف
  آخر أجل لتقديـ العروض.في تاريخ  المفعوؿ سارية
ا أميف سنويّ تجديد شيادة التّ  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعمى المحامي  يجبكما 

 .د بياي  تع  ة م  قضيّ  آخرالمتعّمق باإلعالـ بالحكـ إلى حيف 
مف يـو اإلعالـ بالحكـ آلخر قضّية تعّيد بداية  افأسبوع انقضاءأميف إلى حيف عقد التّ  ويسري 

 .)ة(المعني أو شركة المحاماة بيا المحامي
ة قضيّ  المتعّمق بآخراإلعالـ بالحكـ بداية مف يوـ  افبانقضاء أسبوعالغيا  أميفعقد التّ ويصبح 

ذا تـ إعالـ المعني أو شركة المحاماة د بيا المحامييتعيّ  معنّية مف قبل الأميف شركة التّ )ة(. وا 
معّممة بمقتضى رسالة وذلؾ  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل  المركز الوطني البيداغوجي

 تعطي تاريخا ثابتا ليذا اإلعالـ،ة وسيمة أخرى أو بأيّ  مع اإلعالـ بالبموغ مضمونة الوصوؿو 
 ، يتـّ عاقدّيةالتّ  )ىا(التزاماتوب )لـ تف( لـ يف )ة(المعني أو شركة المحاماة المحامي بأفّ 

أميف الغيا إاّل بشيادة وفي ىذه الحالة، ال يصبح عقد التّ . أميفعمى إنقضاء عقد التّ  االعتراض
 .المركز الوطني البيداغوجييسّمميا  في الغرض
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 طريقة تقديم العروض:  02الفصل 
 يتـ تقديـ العروض عمى مرحمة واحدة. 

( مػػف ىػػذا الكػػّراس 11المبّينػػة بالفصػػل ) داتياوجميػػع مؤّيػػ ي والوثػػائق اإلدارّيػػةالعػػرض الفّنػػ فضػػم  ي  
عبػارة :   ال يكتػب عميػو يخػتـ و ثالػث خػارجي  يدرجاف في ظػرؼومختوميف  في ظرفيف منفصميف

ـ  ق بمتعّمػ 2122لسػنة  12طمب عػروض عػدد يفتح  إلنابػة أو شػركة مينّيػة لممحامػاة تكميػف محػا
  . المركز الوطني البيداغوجي

عػػػف طريػػػق دات ة وجميػػػع المؤّيػػػوالوثػػػائق اإلدارّيػػػة ّيػػػالمحتويػػػة عمػػػى العػػػروض الفنّ  روؼتوّجػػػو الّظػػػ
ابع بط التّػػريع أو تسػػّمـ مباشػػرة إلػػى مكتػػب الّضػػالوصػػوؿ أو عػػف طريػػق البريػػد الّسػػ البريػػد مضػػموف 

 مقابل وصل إيداع. ػممركز الوطني البيداغوجي ل
ـّ روؼ عنػد تسػّمميا فػي مكتػب الّضػتسّجل الّظػ فػي وفػي مرحمػة ثانيػة تسػّجل بط المعػّيف لمغػرض ثػ

إلػػى موعػػد  مختومػػةحسػػب ترتيػػب وصػػوليا ويجػػب أف تبقػػى  ةفقات العمومّيػػبالّصػػ الخػػاّص جّل ّسػػال
 فتحيا.
   آلّيا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجاؿ.
 .وال يحمل ختـ المحامي * كّل عرض لـ يكف مغمقا

 كما يقصى:
لػػـ يػػتـّ روط و المشػػارؾ عمػػى بنػػود كػػّراس الّشػػ* كػػّل عػػرض تضػػّمف تغييػػرات أو تحّفظػػات أدخميػػا 

 .المركز الوطني البيداغوجيمف قبل  الممنوح لو اإلضافيجل األ خالؿ ايرفعي

 * كّل عرض تضّمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 

 .يمكف لممشاركيف الذيف تـّ إقصاء عروضيـ ألّي سبب مف األسباب المطالبة بتعويض وال
ماذج الممحقة بكراس د طبقا لمنّ عيّ يجب أف تحّرر العروض بكامميا بالحبر بما في ذلؾ وثيقة التّ 

 روط المطموبة.ر فيو الشّ عرض ال تتوفّ  روط. ويقصى كلّ الشّ 
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 الوثائق المكّونة لمعرض::  11الفصل
 عّيد والمؤّيدات المصاحبة ليا عمىرؼ المتضّمف لمعرض ووثائق التّ يجب أف يحتوي الظّ 

 ما يمي:

 واجبات المشارك ت المطلوبةالعمليا   بيان الوثيقة

 ةاالداري    الوثائق
مضاء --- اس الشروطكرّ  المشارؾ عمػى كػّل صػفحة  ختـ وا 

مضػػػػػاؤه فػػػػػي آخػػػػػر الوثيقػػػػػة مػػػػػع بيػػػػػاف  وا 
 .اريخالتّ 

1شراكةّية اتفاق
ن وجوبا بنـدا يحـّدد صـراحة يتضمّ  
أو مفّوض لتمثيل رئيس ع المعيَّن كعضو المجمّ 

ـــــ نصػػػػػيص عمػػػػػى إمكانيػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة التّ ع )المجّم
   (الشراكةالمشاركة في إطار 

ع فػػي مػػأعضػػاء المجوخػػتـ كافػػة إمضػػاء  ---
  .اريخبياف التّ آخر الوثيقة مع 

وتكوف اإلّتفاقّية مؤّشػرا عمييػا مػف الييئػة 
 الوطنّية لممحاميف. 

 تعّيدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالممحق عدد)

فػػػػي آخػػػػر وختمػػػػو  المشػػػػارؾ  إمضػػػػاء
 اريخ .الوثيقة مع بياف التّ 

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حوؿ المشارؾ
 (2بالممحق عدد)

في آخر الوثيقة ء المشارؾ وختمو إمضا
 . اريخمع بياف التّ 

مف مطابقة لألصل نسخة  ةبطاقة تعريف جبائيّ 
  ة.عريف الجبائيّ بطاقة التّ 

--- 

 قاعد لممحاميفوالتّ الحيطة  صندوؽ ب انخراط شيادة

 

أو نسخة  يادةالشّ  أصل
 .يادةمطابقة لألصل مف الشّ 

خص المفػػّوض لػػو الّشػػممضػػاة مػػف قبػػل 
 .اريخمع بياف التّ  وختميا

 لمحاميفا بجدوؿ مينية في ترسيـشيادة 

 أو

  بجدوؿ المحاميف. ة لممحاماةركة المينيّ قرار ترسيـ الشّ 

ة أو الشيادة المينيّ  أصل
نسخة مطابقة لألصل منيا أو 

ركة مف قرار ترسيـ الشّ 
 ة لممحاماة. المينيّ 

 أو الكاتػػػب العػػػاـ لمييئػػػػة العميػػػد إمضػػػاء
رئػػػػػػيس الفػػػػػػرع الجيػػػػػػوي دوف سػػػػػػواىـ أو 

 .اريخمع بياف التّ وختمو 

                                                 
في صورة تجّمع محامييف أو أكثر أو شركتيف مينّيتيف لممحاماة أو أكثر إلنجاز الميّمة، يجب تقديـ اتفاقية شراكة)متضامف أو 1

شركاء حسب الحالة(.  وتتضّمف االتفاقية وجوبا بندا ينّص صراحة عمى العضو الشريؾ المعي ف كرئيس أو مفّوض لتمثيل 
 .المجمع لدى الييكل العمومي
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 االجتمػػاعي   ماف ندوؽ الػػوطني لمّضػػبالّصػػ االنخػػراطشػػيادة 
أو تقػػػديـ تصػػػريح عمػػػى  األعػػػواف(سػػػبة لممعػػػاونيف و ) بالنّ 
 رؼ بعدـ االستعانة بمعاونيف أو أعواف.الشّ 

مف مطابقة لألصل نسخة 
 يادة.الشّ 

ندوؽ لمّصػػإمضػػاء الػػرئيس المػػدير العػػاـ 
 مػػػػػف أو االجتمػػػػػاعيماف الػػػػػوطني لمّضػػػػػ

مػػع بيػػاف وختمػػو خص المفػػّوض لػػو الّشػػ
 .اريخالتّ 

نسخة مطابقة لألصل مف  عقد تأميف عف المسؤولّية المدنّية والمينّية
 العقد

ئيس المػػػػػدير العػػػػػاـ لشػػػػػركة إمضػػػػػاء الػػػػػرّ 
خص المفػػػػّوض لػػػػو اميف أو مػػػػف الّشػػػػالتّػػػػ

 اريخ.وختمو مع بياف التّ 

رؼ يمتػػـز بموجبػػو المشػػارؾ بعػػدـ القيػػاـ الّشػػتصػػريح عمػػى 
مباشػػرة أو بواسػػطة الغيػػر بتقػػديـ وعػػود أو عطايػػا أو ىػػدايا 

عيػيف ومراحػل إنجػاز أثير في مختمػف إجػراءات التّ قصد التّ 
 ميّمة.ال

طبقا لألنموذج المدرج 
 (3)بالممحق عدد

في آخر الوثيقة وختمو إمضاء المشارؾ 
 .اريخمع بياف التّ 

مو المشارؾ بأّنو لـ يكف عونا رؼ يقدّ شّ تصريح عمى ال
عف  مضت، أو المركز الوطني البيداغوجيا لدى عموميّ 
  عف العمل بو مّدة خمس سنوات عمى األقّل. انقطاعو

أو نسخة مطابقة  رخيصتقديـ التّ يجب وفي خالؼ ذلؾ، 
 (حسب الحالة) اإلعالـ نسخة مف مكتوب أو لألصل منو

وخاّصة منيا أحكاـ  العملراتيب الجاري بيا تّ ا لمطبق
مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875األمر عدد مف  5الفصل 

روط واإلجراءات بضبط الشّ  قالمتعمّ  1998سبتمبر  28
يف ترخيصا لممارسة فيف العموميّ المتعّمقة بإسناد الموظّ 

 يـ.بمقابل لو عالقة مباشرة بميامّ  نشاط خاص

طبقا لألنموذج المدرج 
 (4) بالممحق عدد

 

 

في آخر الوثيقة وختمو إمضاء المشارؾ 
 .اريخمع بياف التّ 

 

 

الحاالت  تصريح عمى الشرؼ بعدـ الوجود في إحدى
مف كّراس  2اإلقصائّية المنصوص عمييا بالفصل 

 الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالممحق عدد    )

المشػػػػػػػارؾ وختمػػػػػػػو مػػػػػػػع بيػػػػػػػاف إمضػػػػػػػاء 
 .اريخالتّ 

 في فرز العروض:  اعتمادهاة والوثائق التي يتم   ي  الجوانب الفن  

العاّمة  البيانات والمراجعرؼ بصّحة تصريح عمى الشّ 
 .المضم نة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج 
 (6بالممحق عدد    )

المشػػػػػػػارؾ وختمػػػػػػػو مػػػػػػػع بيػػػػػػػاف إمضػػػػػػػاء 
 .اريخالتّ 

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (7بالممحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمو إمضاء المشارؾ
 .اريخمع بياف التّ 
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 )في صورة تجّمع( المباشريفالمحاميف  أو 

 .اةالشركة المينّية لممحامأعضاء أو  

و ع أمشارؾ )منفرد أو في إطار مجمّ  التزاـ لكل محاـ
 المركز الوطني البيداغوجينيابة بة لممحاماة( شركة مينيّ 

 فاع عنووالدّ  في حقو القانونّية جميع اإلجراءاتبالقياـ و 
حكيمّية والتّ ة لدى المحاكـ وسائر الييئات القضائيّ 

 .ةعديميّ ة والتّ واإلداريّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (8بالممحق عدد    )

في آخر الوثيقة وختمو إمضاء المشارؾ 
 .اريخمع بياف التّ 

كػػػػػل محػػػػػاـ مشػػػػػارؾ  مضػػػػػاءبإالتعريػػػػػف 
عريف باإلمضاء عمى أف يكوف تاريخ التّ 

وجوبػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػدور إعػػػػػػػػػالف طمػػػػػػػػػب 
  .العروض

أو  المباشر متجربة العامة لممحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 لممحاميفأو ع( المحاميف المباشريف )في حالة مجمّ 

خالؿ الخمس سنوات  اةركة المينّية لممحامشّ لم المنتميف
 .خيرةاأل

طبقا لألنموذج المدرج 
 (9بالممحق عدد  )

في آخر الوثيقة  وختموإمضاء المشارؾ 
  .اريخمع بياف التّ 

 التي تابعياصة المتخّص كوينية ورات التّ الدّ قائمة في 
أو المحاميف المباشريف )في حالة لمحامي المباشر ا

 اةركة المينّية لممحاممشّ المنتميف ل المحاميفأو ع( مجمّ 
التي  الستكماؿ الخبرة كويف المستمرفي إطار دورات التّ 

نسيق مع المعيد تّ ة لممحاميف بالتنظميا الييئة الوطنيّ 
ولية األعمى لممحاميف أو في إطار أنشطة اليياكل الدّ 

  لممحاميف.

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11بالممحق عدد  )

فػػػي آخػػػر الوثيقػػػة وختمػػػو إمضػػػاء المشػػػارؾ 
ح . يقػػػّدـ المحػػػامي المترّشػػػاريخمػػػع بيػػػاف الّتػػػ

 نسخة مطابقة لألصل مػف شػيادة المشػاركة
 .ةورة المعنيّ في الدّ 

 

المباشر أو المحاميف المباشريف  اتّية لممحامييرة الذّ السّ 
ركة المينّية مشّ المنتميف ل المحاميفأو ع( )في حالة مجمّ 

 اة.لممحام

طبقا لألنموذج المدرج 
 ( 11)بالممحق عدد 

مضػػاء اتّيػػة و يرة الذّ صػػاحب الّسػػ إمضػػاء ا 
ركة )فػػػػػي حالػػػػػة الّشػػػػػ صػػػػػاحب العػػػػػرض

 اريخ.مع بياف التّ  ة لممحاماة(المينيّ 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  داتعيّ جدوؿ التّ 
وسائر الييئات والتي ال تزاؿ منشورة لدى المحاكـ 

  . ةعديميّ ة والتّ واإلداريّ حكيمّية والتّ ة القضائيّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (12)بالممحق عدد 

في آخر الوثيقة  وختمو إمضاء المشارؾ
 .اريخمع بياف التّ 

ع مجمّ المباشر أو  لمحاميالمبـر بيف ا يابةالنّ عقد مشروع 
اة مف ركة المينّية لممحاملشّ اأو  المحاميف المباشريف

 مف جية ثانية. المركز الوطني البيداغوجيجية، و 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (13)بالممحق عدد 

صػػػاحب العػػػرض )محػػػاـ منفػػػرد إمضػػػاء 
ة ع أو وكيػػل شػػػركة مينّيػػػأو رئػػيس مجّمػػػ

فػػػي آخػػػر الوثيقػػػة مػػػع  لممحامػػػاة( وختمػػػو
 .اريخبياف التّ 
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ة المالحق المنصوص عمييا صمب الجوانب وبقيّ  1يمّثل عدـ تقديـ الممحق رقـ  مالحظة:
لممركز الوطني قصاء العرض ويجوز إل موجباة والتي تندرج ضمف تقييـ العرض سببا يّ الفنّ 

، في أجل ال بشرط احتراـ مبدأ المساواة بيف المشاركيف أف يطمب عند االقتضاء البيداغوجي
ا استكماؿ بيانات ومستندات وتوضيحات كتابيّ  أياـ مف تاريخ جمسة فنح العروض، 70يتجاوز 

  ي ذلؾ إلى تغيير في محتواىا.يؤدّ  ة شريطة أالّ يّ فنّ ق بالعروض التتعمّ 
 :روففتح الظّ : 02الفصل 

رر مف تعيينيا بمقّ  العروض يتـّ  تقييـة بفتح و لجنة خاّص  المركز الوطني البيداغوجيتحدث لدى 
 .الّرئيس المدير العاـ لممركز الوطني البيداغوجي

ة الوثائق اإلداريّ المحتوية عمى روؼ والظّ ة الخارجيّ روؼ الظّ جنة المذكورة لفتح تجتمع المّ 
  .ّيةالفنّ  العروضو 

اريخ والمكاف المحّددْيف . وتعقد جمسة فتح العروض في التّ ةعمنيّ  تكوف جمسة فتح العروض
  عوة إلى المنافسة.إعالف الدّ  بنّص 
  ّجنػة ألّي سػبب مػف األسػباب. دّخل فػي سػير أعمػاؿ المّ ال يسمح لمحاضريف المشاركيف بالت

ؿ ليـ طمب تمكينيـ مف تعديل عروضيـ أو إدخاؿ أّي إضافات عمييا.   كما ال يخو 
  ّدة لقبوؿ العروضة المحدّ ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجاؿ القانوني. 
  ّالّ أيّ  عرضوعمى عارض أف يدخل  ال يمكف ألي  أعتبر ىذا العرض الغيا. ة تغييرات وا 

ـّ الشّ  - رؼ الخػارجي الّظػ وذلؾ بفتحرتيبي لتاريخ الورود سمسل التّ لمتّ  روع في عممّية الفتح طبقايت
 الوثائق اإلدارّية المطموبة. كلّ  وجود تثّبت مفوالّ لمعرض 

صػريح بوجػود الوثػائق المطموبػة التّ  واالقتصػار عمػىرؼ المحتػوي عمػى العػرض الفّنػي فتح الّظػ -
 .دوف تعدادىا

 ،االقتضػػاءعنػػد  ،يمكػػف الفّنػػي لممشػػارؾالتػػي تػػدخل فػػي تقيػػيـ العػػرض  الوثػػائق وباسػػتثناء
أف تػػدعو كتابّيػػا المشػػاركيف الػػذيف لػػـ يقػػّدموا كػػّل الوثػػػائق وفرزىػػا  روؼبفػػتح الّظػػ جنػػة الخاّصػػةلمّ 

روؼ مػػف تػػاريخ جمسػػة فػػتح الّظػػ عمػػل أّيػػاـ 17 ال يتجػػاوز فػػي أجػػل اتيـإتمػػاـ ممّفػػإلػػى  المطموبػػة
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 المركػػز الػػوطني البيػػػداغوجيبمكتػػب ضػػبط  مباشػػرة أو بإيػػداعيا ريعالّسػػ وذلػػؾ عػػف طريػػق البريػػد
 .حتى ال تقصى عروضيـ

بػػػػػػػػػػػػػالعنواف التػػػػػػػػػػػػػالي:  البريػػػػػػػػػػػػػد االلكترونػػػػػػػػػػػػػيئق عػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػػػػػذه الوثػػػػػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػػػػػف ارسػػػػػػػػػػػػػاؿ
cnp.bureaudordre@cnp.edunet.tn  بط بمكتػب الّضػ ،الحقػا ،ف تودع األصوؿأعمى

 .ريعالسّ  درساليا عف طريق البريإاو 
 .رساؿ االلكترونيتاريخ اإل ىذه الحالة ويعتمد في
 :فقةرشحات من قبل المشاركين في الّص جوع في تقديم التّ ضبط آجال وصيغ الرّ :  02الفصل 

 ،مقابػل وصػل تسػميـ ،بطمب كتابيّ  ويسحب في طمب عروض أف وقّدـ ترّشحي الذ ييمكف لممحام
أجػػل  بػػالبموغ فػػيمػػع اإلعػػالـ  أو عػػف طريػػق البريػػد المركػػز الػػوطني البيػػداغوجييقػػّدـ مباشػػرة إلػػى 

المركػز مف قبل عميو العروض المعمف  لقبوؿ( يوما مف تاريخ آخر أجل 15عشرة ) أقصاه خمسة
 .االنسحابىذا دوف الحاجة إلى تبرير  وذلؾ الوطني البيداغوجي

 .بيا ممزميفويبقوا  ،قييـالتّ في أعماؿ  عروضيـ االعتبار األجل، تؤخذ بعيف ىذا وبانقضاء
ل يقّدمو بمطمب معمّ  إالّ  األجل المذكور انقضاءغير أّنو ال يمكف سحب ذلؾ العرض بعد 

بيدؼ  2114لسنة  764( مف األمر 7عمى معنى الفصل السابع )جنة المختّصة المترّشح لمّ 
  الموافقة عميو.
فاؽ شراكة دوف أو المحاموف المنضووف في اتّ  أو شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 
 كلّ  ميافقات التي تنظّ المشاركة في الّص يحـر مف  ،عممية الفتح إتماـجنة وبعد إجازة مف المّ 

بعد األجل  مف تاريخ تراجعو الكتابيّ  ، حسب الحالة،( تحتسب02ة لمّدة سنتيف )اليياكل العموميّ 
ّد مف طرفو عمى إعالمو عدـ الرّ تاريخ أو مف في الفقرة األولى مف ىذا الفصل المحّدد لذلؾ 

  أياـ عمل. (11)عشرة الذي بقي دوف رّد لمّدة تجاوزت  النيائيّ  بقبولو

 العروض تقييم:04 الفصل
تتػػوّلى مػػف ىػػذا الكػػّراس،  12بعػػد فػػتح العػػروض مػػف قبػػل الّمجنػػة الخاّصػػة المشػػار إلييػػا بالفصػػل 

مػػف ىػػذا  15 الفصػػلبالمدرجػػة  لممنيجّيػػةالعػػروض المقبولػػة وترتيبيػػا وفقػػا  تقيػػيـ كػػذلؾ جنػػةىػػذه المّ 
 .اسالكرّ 

mailto:cnp.bureaudordre@cnp.edunet.tn
mailto:cnp.bureaudordre@cnp.edunet.tn
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سناد األعدادمنهجّية تقييم العروض و  : 05 الفصل  ا 
 : منهجّية تقييم العروض: 05.0

ركة المينّيػػػة لممحػػػاميف باالعتمػػػاد، العػػػروض وترتيبيػػػا الختيػػػار المحػػػامي أو الّشػػػ تقيػػػيـيػػػتـّ 
 اليػػة:المقاييس التّ حصريا، عمى 

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 ركة المينّية لممحاميفأو ألعضاء الشّ  المراجع العاّمة لممحامي 1
 نقطة 21 المؤىالت العممّية لممحامي 2
حجػػػػػـ الميػػػػػاـ الموكولػػػػػة لممحػػػػػامي أو شػػػػػركة المحامػػػػػاة مػػػػػف قبػػػػػل اليياكػػػػػل  3

 العمومّية وعددىا
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 وتقصى وجوبا :
 .الفني قييـلمتّ العروض التي لـ تتضّمف إحدى الوثائق المعتمدة  -

فقة بعد انقضاء فترة ة المطموبة لممشاركة في الّص التي تنقصيا الوثائق اإلداريّ العروض  -
 اس.مف ىذا الكرّ  11اإلمياؿ والمحّددة في الفصل 

 تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا مزّورة.كل عرض تضّمف  -

 فقة.العروض التي يتوّلى أحد المشاركيف فييا تقديـ أكثر مف عرض واحد في نفس الّص  -

وبخصوص المحاميف الذيف صدرت في شأنيـ عقوبات تأديبّية، فإّف استبعادىـ ورفض ترّشحاتيـ 
مؤّرخ  2114لسنة  764مف قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  ال يتـّ إالّ 

جراءات تكميف المحاميف بنيابة  اليياكل العموميّ يتعمّ  2114جانفي   24في  ة ق بضبط شروط وا 
بدّقة في ثّبت ة ، بعد التّ حكيميّ ة والتّ عديميّ ة والتّ ة والعسكريّ ة واالداريّ لدى المحاكـ والييئات القضائيّ 

أو كذلؾ مع رئيس   لممحاميف ةظر في الييئة الوطنيّ نسيق مع مف لو النّ ة بالتّ وضعّياتيـ المينيّ 
لسنة  764مف األمر عدد  15المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل  الفرع الجيويّ 

 .2114جانفي   24مؤّرخ في  2114
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 : إسناد األعداد: 05.2
ركة المهنّيــة لممحــامين خــالل الخمســة ســنوات أو ألعضــاء الّشــ لممحــامية العاّمــ المراجــع -أ

 نقطة(: 05)األخيرة

 ة إسناد األعداد:. كيفيّ 0أ.
أسداىا المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالؿ  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

 إلى تاريخ تقديـ العروض. 2117الخمس سنوات األخيرة أي مف الفترة الممتّدة بيف غرة جانفي 
في صورة تقديـ عرض في إطار مجّمع بيف عّدة محاميف أو شركات المحاماة تحتسب المراجع  

 قف العددي األقصى المشار إليو في الجدوؿ.د بالسّ لمختمف أعضاء المجّمع مع وجوب التقيّ 
خ مف عّينة مف اعتماد نس العدد المسند بعنواف المراجع المصّرح بيا، يتـّ  احتسابوبيدؼ 

نصوص األحكاـ بعد معالجتيا مف قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراؼ وتقديميا بشكل 
   .عرؼ عمى األشخاص المذكوريف بيذه األحكاـ والمراجعيحوؿ دوف إمكانّية التّ 

 

 

عدد اإلنابات 
 لدى المحاكم

 52و  42ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

ابقة سنوات السّ 
لتاريخ طمب 
 العروض

 62و 50ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

ابقة سنوات السّ 
لتاريخ طمب 
 العروض

 72و 60ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

ابقة سنوات السّ 
لتاريخ طمب 
 العروض

 82و 70ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
ابقة لتاريخ السّ 

 طمب العروض

 80أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
ابقة لتاريخ السّ 
 العروض طمب

العدد المسند 
بعنــــــــــــــــــوان 
المراجـــــــــــــــع 

 ةالعامّ 

11 21 31 41 51 

 

 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: .2أ.
جربػة العاّمػة )الممحػق رؼ بصػّحة البيانػات المتعّمقػة بالتّ صػريح عمػى الّشػتبعا إلمضاء المترّشح لمتّ 

 بيا.إلى تأييد عرضو بالمؤّيدات المصّرح  المعنيّ  أولى، المترّشح(، ال يدعى، في مرحمة 6عدد 
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ح المشارؾ في طمب العروض. كميف حسبما يراه المترشّ تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التّ 
وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع  ى المحامي أو شركة المحاماة تقديـ كلّ وبصفة عامة يتولّ 

 اإلنابة.
 جربة القضايا التي تـّ رفضيا شكال.وال يدخل ضمف احتساب التّ 

نوات وحسػػػب طبيعتيػػػا بطريقػػػة تحفػػػ  إلػػػى جمعيػػػا وتخزينيػػػا حسػػػب الّسػػػ مػػػدعوّ  ويكػػػوف المحػػػامي
خصػػّية والّسػػر المينػػي فػػي أقػػراص ممغنطػػة أو ليزرّيػػة أو كػػذلؾ فػػي وسػػائل حمايػػة المعطيػػات الشّ 

صػػفات تػػتالءـ مػػع الّتجييػػزات طبػػق موا السػػتغاللياحفػػ  إلكترونّيػػة تراعػػى فييػػا الّضػػمانات الفنّيػػة 
طبػق المواصػفات  المركػز الػوطني البيػداغوجيالمسػتعممة فػي المجػاؿ وذلػؾ لتقػديميا عنػد الطمػب 

 اس الشروط.الفنّية المبّينة لمغرض في كرّ 
تػتـّ عمػى الّنحػو  ّيػةاحيػة الفنّ مػف النّ  وترتيػب العػروض قيػيـالتّ ويجب اإلشػارة لممترّشػحيف أّف عممّيػة 

 الّتالي:

 وترتيب العػروض عمػى أسػاس المعطيػات المبّينػة فػي الّتصػاريح  لجنة الفتح والفرز تقييـتوّلى ت
ة المالحػػق المنصػػوص عمييػػا وبقّيػػ عمػػى الّشػػرؼ والّسػػيرة الّذاتّيػػة الممضػػاة مػػف قبػػل المترّشػػحيف

 .روطالمعمنة بكّراس الشّ وطبقا لممعايير والمقاييس  بممف طمب العروض
  ات إلػػى الّمجنػػة مػػف ىػػذه األعمػػاؿ بتوجيػػو الممّفػػ االنتيػػاءبعػػد  يػػداغوجيالمركػػز الػػوطني البيقػػـو

المراقبػة الاّلزمػة عمييػا طبقػا  العمومي إلجػراءمب المختّصة لممراقبة والمتابعة بالييئة العميا لمطّ 
ذا 4102مػػارس  00المػػؤرخ فػػي  4102لسػػنة  0101مػػف األمػػر عػػدد  01ألحكػػاـ الفصػػل  . وا 

ة دات إضػػافيّ صػػاريح أو مؤّيػػنة بالتّ مػػذكورة طمػػب المؤّيػػدات المضػػمّ أعمػػاؿ الّمجنػػة ال اقتضػػتمػػا 
مػػب يوّجػػو إلػػى الطّ  فػػإّف ىػػذاة، ة والمينّيػػالت العممّيػػصػػريح بػػو بخصػػوص المػػؤىّ التّ  حػػوؿ مػػا تػػـّ 

  المركز الوطني البيداغوجي.  يف مف قبلالمحاميف المعنيّ 

 

 نقطة(: 05) المؤّهالت العممّية لممحامي  -ب 

إلػى الخبػرة  وباالسػتنادميف لمقيػاـ باإلنابػة المقيػاس إلػى تحديػد العػدد األمثػل مػف المتػدخّ ييدؼ ىػذا 
لػػى المػػؤىّ  المركػػز الػػوطني البيػػداغوجيالمتمّيػػزة فػػي الميػػداف المطمػػوب مػػف قبػػل  الت مػػف ناحيػػة وا 
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 صنيف التالي: التّ  وذلؾ حسبح مف ناحية أخرى، ة لممترشّ العمميّ 
 عقيب.لدى التّ  المحاموف المباشروف  -

 االستئناؼ.المحاموف المباشروف لدى  -

 المحاماة.شركة أعضاء  -

ورات يادات العممّيػة التػي تحّصػل عمييػا المحػامي تسػند األعػداد بحسػب وعػدد الػػدّ إضػافة إلػى الّشػ
 حو التالي:كوينّية التي تمّقاىا أو شارؾ فييا عمى النّ التّ 

ة متخّصصػة تابع بنجاح دورة تكوينّيػا أو نقاط لكّل محاـ شارؾ فعميّ  15ة تسند بصفة آليّ  -
ة ميػا الييئػة الوطنّيػالتػي تنظّ  إلسػتكماؿ الخبػرة المينّيػة كػويف المسػتمرّ في إطػار دورات التّ 

 .(11) عشرةقاط بيذا العنواف ويبمغ سقف النّ  نسيق مع المعيد االعمى لممحاميفبالتّ 

بيػا محػامي فػي إطػار  ( لكػّل مشػاركة ناجحػة فػي دورة تكوينّيػة قػاـ11تسند نقطة واحدة ) -
 .1(11) عشرةقاط بيذا العنواف ولّية لممحاميف ويبمغ سقف النّ أنشطة اليياكل الدّ 

ح نسػػخة مطابقػػة لألصػػل مػػف شػػيادة ورات، يقػػّدـ المحػػامي المترّشػػإلثبػػات المشػػاركة فػػي ىػػذه الػػدّ 
 ة.ورة المعنيّ المشاركة في الدّ 

حجم المهام الموكولة لممحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل العمومّيـة وعـددها  - ج
 نقطة( 22)

 
 
 

 
 

                                                 
ما يتعّمػػػق األمػػػر بتكميػػػف محػػػامي بقضػػػايا فػػػي الخػػػارج مػػػف قبػػػل اليياكػػػل العمومّيػػػة، يؤخػػػذ، باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، بعػػػيف عنػػػد 1

االعتبػػار ضػػمف ىػػذا المعيػػار الفرعػػي دورات تكوينّيػػة قػػاـ بيػػا محػػامي فػػي إطػػار أنشػػطة اليياكػػل الدولّيػػة لممحػػاميف مػػدى إلمػػاـ 
ا القضّية أو المغة المتّفػق عمييػا فػي العقػد أو عنػد االقتضػاء المغػة اإلنجميزيػة. المحامي المترّشح بمغة المحكمة المنشورة أمامي

ويمكف، كذلؾ، األخػذ بعػيف االعتبػار إضػافة إلػى ىػذه المقػاييس، انضػواء المحػامي أو شػركة المحامػاة فػي شػبكة مينّيػة دولّيػة 
 لمكاتب محاماة مف عدمو.

 

ييػػػدؼ ىػػػذا المعيػػػار إلػػػى إعطػػػاء أكثػػػر فػػػرص لممترّشػػػحيف المتفػػػّرغيف. لػػػذلؾ بقػػػدر مػػػا يكػػػوف 
ح متفّرغػػػا لمميّمػػػة بقػػػدر مػػػا يرتفػػػع العػػػدد المسػػػند إليػػػو بيػػػذا العنػػػواف والعكػػػس المحػػػامي المترّشػػػ

 الي:حو التّ كس وذلؾ عمى النّ بالع
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 في االبتدائيّ ور في الطّ  ىيكل عموميّ  جارية، لفائدةعف كّل قضّية  نصف نقطةيتـّ حذؼ   -
 .نقاط 11يتجاوز  أالّ عمى  طمب العروضرّشح لممشاركة في تاريخ تقديـ التّ 

 االستئناؼ فيفي طور  يتـّ حذؼ نصف نقطة عف كّل قضّية جارية لفائدة ىيكل عموميّ  -
 نقاط. 11يتجاوز  أالّ عمى  طمب العروضتاريخ تقديـ الترّشح لممشاركة في 

ّية مادّ ذات معنوّية أو  أو يتـّ حذؼ نصف نقطة عف كّل قضّية جارية لفائدة ىيكل عموميّ  -
 أالّ عمى  طمب العروضرّشح لممشاركة في في تاريخ تقديـ التّ  عقيبمحكمة التّ  لدى ةخاّص 

 نقاط. 11يتجاوز 

 :شركة محاماةأو  المحاميتعيين : 06الفصل
تقريػػرا مفّصػػال حػػوؿ معػػايير  المركػػز الػػوطني البيػػداغوجيلػػدى  قيػػيـ المحدثػػةوالتّ الفػػتح  تعػػّد لجنػػة 

كيفّيػػػة ترتيػػػب المترّشػػػحيف فيػػػو عمػػػى ضػػػوء ذلػػػؾ توّضػػح قيػػيـ التّ المترّشػػػحيف ونتػػػائل أعمػػػاؿ  اختيػػار
 .حصل ذلؾوأسباب إقصاء بعض العروض إف 

ممتابعػػػة والمراقبػػػة المختّصػػػة لجنػػػة إلػػػى المّ  قريػػػرىػػػذا التّ وجوبػػػا  المركػػػز الػػػوطني البيػػػداغوجي وّجػػػويو 
 2114لسػنة  764مػف األمػر عػدد  7طبقا ألحكاـ الفصػل  مب العموميّ بالييئة العميا لمطّ المحدثة 

مػػػف األمػػػر  8إلجػػػراء مراقبتيػػػا عمييػػػا طبقػػػا لمقتضػػػيات الفصػػػل  2114 جػػػانفي 24والمػػػؤّرخ فػػػي 
 .االقتضاءعند  ،ظر فيياوا عادة النّ  كرالف الذّ السّ 

 المركػػز الػػوطني البيػػداغوجيجنػػة المػػذكورة قرارىػػا إلػػى توّجػػو المّ  األعمػػاؿ،مػػف ىػػذه  االنتيػػاءوبعػػد 
 .لتنفيذه

 :  والّشروع في المهّمة العقدإمضاء: 07الفصل 
فػي  المركػز الػوطني البيػداغوجيمػف قبػل  ااختيارىػ ي تػـّ التػ أو شركة المحاماة المحاميإعالـ  يتـّ 

مػػوذج طبػػق النّ  غػػة العربيػػةالمحػػرر بالمّ  عقػػدالد. ويجػػب عميػػو إمضػػاء ف بوثيقػػة التعّيػػالعنػػواف المبػػيّ 
حســب وذلــ  وضــرورة توضــيحها  تهــارفين أهميّ يــرى الّطــ إضــافة بنــود يمكــنو. المصػاحب ليػػذا

 .  المركز الوطني البيداغوجيمقتضيات وواقع نشاط 
مضا العقدعمى إثر المصادقة عمى و  خاذ اتّ  ىيتولّ ل المحامي أو شركة المحاماةإعالـ  ، يتـّ ئووا 

 .بذلؾ ذفاإلـ رورية لضماف إنطالؽ الميّمة بمجرد تسمّ اإلجراءات الّض  كلّ 
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يحـر مف ا لإلنابة أّنو، في صورة نكوؿ المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارىا نيائيّ  إالّ 
تاريخ ( تحتسب مف 02ة لمّدة سنتيف )اليياكل العموميّ  ميا كلّ فقات التي تنظّ في الّص المشاركة 

( أياـ 11)يائي الذي بقي دوف رّد لمّدة تجاوزت عشرة عدـ الرّد مف طرفو عمى إعالمو بقبولو النّ 
 عمل.
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 المالحق
 

دوثٌكة الت  :  1ملحق عدد    ػه 
 

 

  ة خول المشارك بطالة إرشادات غام  : 2ملحق عدد 
 

 

ثٌر في مختلف إجراءات الت  رف بػدم الت  تصرًح غلى الش  : 3ملحق عدد 
 
ةا    ػٌٌن ومراخل إهجاز المهم 

 

 

  المركز الوطوي البٌداغوجيرف بػدم مباشرة الػمل لدى تصرًح غلى الش  : 4ملحق عدد 
 

 

ة الموصوص غلٌها بالفصل تصرًح غلى الش  : 5ملحق عدد   ٌ من  2رف بػدم الوجود في إخدى الداالت اإللصائ
اس الش     روطكر 

 

 

ة تصرًح غلى الش  : 6ملحق عدد  ة المذكورة في الػرض البٌاهات والمراجعرف بصد    الػام 
 

 

وة في صمٌـ  إلائمة : 7ملحق عدد 
 
ع( ا و المدامٌن المباشرًن )في صورة تجم 

 
غضاء الش   المدامي )الموفرد( ا

 
ركة ا

ة للمداماة  ٌ    المهو
 

 

غضاء الش   التزام: 8ملحق عدد 
 
و ا

 
ع( ا و المدامٌن المباشرًن )في صورة تجم 

 
ة المدامي )الموفرد( ا  ٌ ركة المهو

ة والت  المركز الوطوي البٌداغوجي لدى المداكم وللمداماة بوٌابة   ٌ ٌ  صائر الهٌائت الكضائ ة دكٌم  ً ة واإلدار
ٌ  والت     ةػدًل

 

 

وة ل: 9ملحق عدد   ٌ و المدامٌن  المباشر ة للمداميجربة الػام  لت  لائمة المراجع المب
 
ع( خالة مجم   )في المباشرًنا

و 
 
ة للمدامش  لل للمدامٌن الموتمٌنا  ٌ   اةركة المهو

 
  خٌرةخالل الخمس صووات اال

 

 

و المدامٌن المباشرًن )في لمدامي المباشر صة التي تابػها اكوًوٌة المتخص  ورات الت  لائمة الد  : 11 ملحق عدد
 
ا

و ع( خالة مجم  
 
ة للمداملش  الموتمٌن ل المدامٌنا  ٌ مها التي توظ   كوًن المشتمر  اة في إطار دورات الت  ركة المهو
  ٌ هشطة الهٌاكل الد  ة للمدامٌن بالت  الهٌئة الوطو

 
و في إطار ا

 
غلى للمدامٌن ا

 
ٌ  وشٌق مع المػهد اال   ة للمدامٌن.ول

 
 

  ــةصٌـــرة ذاتٌـ  : 11ملحق عدد 
 

 

في الكضاًا موضوع اإلهابات الجارًة والتي ال تزال موشورة لدى المداكم  داتػه  جدول الت  : 12ملحق عدد 
  ٌ ة والت  ة وصائر الهٌائت الكضائ  ٌ ً  دكٌم ٌ  ة والت  واإلدار   ةػدًل

 

 

و مجم   لمداميٌابة المبرم بٌن اغكد الو  : 13ملحق عدد 
 
و ع المدامٌن المباشرًن المباشر ا

 
ةلش  اا  ٌ  ركة المهو

  .والمركز الوطوي البٌداغوجي، اةللمدام
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 0 ممحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 ...........................................................1ة(قب والخطّ )االسـ والمّ  ي الممضي أسفموإنّ  -

 .............................................................المتصرؼ باسـ ولحساب:................ -

 ................................ ...................... تحت عدد: تقاعد الّ الحيطة و  صندوؽ ب منخرطال -
 ....... (...................................................العنواف بالكامل ذكر)مخابرتو بػ المعّيف محلّ  -
 ...بصفتي : ......................................................................................... -

بإنابة طمب العروض المتعّمق ممف المكّونة لو  2اآلتي ذكرىا الوثائقجميع عمى  االطالعبعد و 
 : أو شركة مينّية لممحاماة لممركز الوطني البيداغوجي المحامي

 .طمب العروض ممفّ  (1) 
 .االلتزاـ مّثل وثيقةتي تد العيّ وثيقة التّ  (2) 

 يابة.عقد النّ  (3) 

 .الخدمات المزمع انجازىا طبيعة وشروط ييتمسؤولّ  رت عمىدّ وبعد أف ق 
  يمي:وألتـز بما  أتعّيد

 ( قبوؿ الميّمة موضوع طمب العروض المسندة لي دوف تحّف .1 

 ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بروط الوفقا لمشّ ( انجاز الخدمات القانونّية المطموبة 2
 .راتيب القانونّية في الميدافطبق التّ 

 مف( أّياـ 11عشرة )  ة قدرىافقة خالؿ مدّ موضوع الّص  قارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكـالتّ  تسميـ( 3
 ة.ة الخاّص اإلداريّ  روطاس الشّ نص عميو كرّ توفقا لما  انعقاد الجمسات في القضايا تاريخ

 .العقدف جزءا مف التي تكوّ ة ة الخاّص روط اإلداريّ اس الشّ بكرّ مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
د لقبوؿ آلخر أجل محدّ  يوما ابتداء مف اليوـ الموالي (61) سّتيف مدة عيداإلبقاء عمى شروط ىذا التّ ( 5

 العروض.
في . و قانونيّ حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح ميا ليست(مثّ التي أركة شّ ال )أو أفّ لست ني أنّ شيد أ( 6

 .ذلؾبة عف ة المترتّ القانونيّ  تيل مسؤوليّ ة وأتحمّ آليّ بصفة  العقدفسخ  يتـّ و فإنّ  ،ذلؾ خالؼصورة ثبوت 
 

                                                 
ع(  دوف إدراج ع )ذكر المجمّ ي الممضي أسفمو بصفتي وكيل المجمّ ة  إنّ ع، تدرج عبار في صورة، تقديـ العرض مف قبل مجمّ 1

 تقاعد.النخراط لدى صندوؽ الحيطة والّ قة البيانات المتعمّ 
 

 . يمكف إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 البنؾفتوح بحساب المالتحويميا إلى و فقة بموجب عقد الّص  المستوجبةالمبالغ  المركز الوطني البيداغوجييدفع 
أو  ةالبنكيّ  ذكر اليوّية.......................... ) عدد:............................ تحت  البريد:أو 

 . (ةالبريديّ 
 

 
 ......................حرر بػ .................. في

 (مشارؾالوختـ إمضاء )                                                 
 

  اليد عبارة   صالح لممشاركة في طمب العروض ( بخطّ مشارؾ ال )يكتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 2 ممحق عدد
 

 حول المشار  ةبطاقة إرشادات عامّ 
 

 .....................:...............................................المحػاماة إسـ شركة قب أو والمّ  االسـ
 ................رسيـ في المحاماة:..............................................................تاريخ التّ 

 ............. ..............................................................................: عنواف المقرّ 

 ...................................: ........وفقا لإلجراءاخ القاوىويّح مىقع الىاب إذا كان للمحامي مىقع واب عنواف
 ...............:..................................................................................لياتفا

 ..........................................................:اإللكترووي للمحامي  أو شركح المحاماج  العنواف
 ....................................................:................................المعّرؼ الجبائيرقـ 
 .....................................ة(......خطّ قب والاالسـ والمّ )إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
 

 ......................ر بػ .................. فيحرّ 
 

 (المشارؾوختـ  إمضاء)                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة بو. تقديـ الوثيقة الخاّص عضو  جب عمى كلّ ي، محاميف أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 2ممحق عدد 
 

 
 أثيررف بعدم التّ تصريح عمى الشّ 
 مهّمة العيين ومراحل إنجاز في مختمف إجراءات التّ 

 
 ...................................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )اإلسم واللّمب( 

 ............................................................................................ ................................................للمحامٌنركة المهنٌّة ممثّل الشّ 

 ..............................................................................بتارٌخ...........................................عدد  الوطنٌّة تحتالمسّجل بالهٌئة 

 .....................................................................................................................عنوان الكامل( المعٌّن محّل مخابرته بـ )ال

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

أصّرح على شرفً بعدم لٌامً وألتزم بعدم المٌام مباشرة أو بواسطة الغٌر بتمدٌم وعود أو 

 .فمة لفائدتًالصّ  إسناد ؤثٌر فً مختلف إجراءاتلصد التّ  عطاٌا أو هداٌا

 

 ..........................................في  .............................حّرر تـ 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ممحق عدد 
 

 
 المركز الوطني البيداغوجيلدى  رف بعدم مباشرة العملتصريح عمى الشّ 

 العروض صاحب طمب
 
 

 ...................................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )اإلسم واللّمب( 

 ......................... ...................................................................................................................للمحامٌنركة المهنٌّة ممثّل الشّ 

 ..............................................................................بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة  تحت عدد 

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

أو المركز الوطني البيداغوجي   أو إطارات  أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفً أنًّ لم أكن 

 مضت عن إنمطاعً عن العمل به مدّة خمس سنوات على األلّل.
 

، فترفك نسخخة مخن 1998لسنة  1875)وفً صورة المٌام بإعالم الهٌكل طبك أحكام األمر عدد 

مكتوب اإلعالم مإّشر علٌه مخن لبخل الهٌكخل ٌوّضخق بدلّخة تخارٌخ  لخن أو اإلدةء بعالمخة البلخو  

 لتضاء.(عند اإل

 

 

 ............................في ............................. حّرر تـ 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ممحق عدد 
 
 

 رف بعدم الوجود في إحدىتصريح عمى الشّ 
 روطمن كّراس الشّ  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عميها بالفصل 

 
 ...................................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )اإلسم واللّمب( 

 ................................................................................................................................... .........للمحامٌنركة المهنٌّة ممثّل الشّ 

 ...........................................................................بتارٌخ ..........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة  تحت عدد 

 .....................................................................................................................مل( المعٌّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكا

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

أصّرح على شرفً أنّخً وكافّخة أعضخاء الفرٌخك المتخدّخل مخن المحخامٌن الممتخرحٌن ة نوجخد فخً 

 .المنصوص علٌها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعإحدى حاةت 

الفصخل الثخانً بالفمرة األخٌرة من  كما أصّرح أنّنا ة نوجد فً إحدى الحاةت المنصوص علٌها

   .طلب العروض اس شروطكرّ من 

 

 ............................في............................. حّرر تـ

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 6ممحق عدد 
 

 
 رف بصّحة البيانات تصريح عمى الشّ 

 و الخصوصّية المذكورة في العرضأوالمراجع العاّمة و/ 
 
 

 ...................................................................................................................................إنًّ الممضً أسفله )اةسم واللّمب( 

 ........................................................................................... .................................................ركة المهنٌّة للمحامٌنممثّل الشّ 

 ................................................................................بتارٌخ.........................................المسّجل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد 

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

 المسّمى فٌما ٌلً "المشارن"

أصّرح على الّشرف بصّحة البٌانات والمراجع الخصوصٌّة والعاّمة التً لدّمتها فً ه ا 
 العرض.

وأتحّمل مسإولٌّتً المانونٌّة فً صورة ثبوت خالف  لن أو تبعا لعدم تمدٌمً للّجنة المكلّفة 
 عشرة أٌّام. بالفرز لما ٌثبتها من وثائك بعد طلبها منًّ لمدّة تتجاوز

 

 

 ............................في ............................. حّرر تـ 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ممحق
 

 
  المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(سميـة في إقائمة 

 اة لممحامركة المهنّية لشّ أعضاء اأو 

 
 

 ع ر قبوالل   االسم هادة المحرز عليهاالش   بالهيئةرسيم  تاريخ الت  

   
 

0 

   
 

2 

   
 

2 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

02 

  

 ............................في............................. حّرر تـ

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ممحق
 

 المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( المحامي )المنفرد( أو  التزام
 المركز الوطني البيداغوجيركة المهنّية لممحاماة بنيابة أو أعضاء الشّ 

 ةعديميّ ة واإلدارّية والتّ حكيميّ سائر الهيئات القضائّية والتّ لدى المحاكم و  
 
 ألّر بؤنّ ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّمب(  ً الممضً أسفلهإنّ 

كما ألّر بصحة  (بإنجاز المهّمة.)ألتزم ادة اآلتً  كرهم ٌلتزمل والمتكّون من السٌّدات والسّ الفرٌك المتدخّ 

 المعلومات الواردة به ا العرض: كافّة

 

 قب  لال  و   سماال

 

 رسيمالت  

 

 المخابرةمحل   
 

المحامي    إمضاء
1ف بهمعر  

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر تـ

 المشاركوختم  )إمضاء  

                                                 
محامي  باإلمضاء لكلّ عريف كما يجب التّ  .يف اإلمضاء في الخانة المخّصصة لكّل واحد منيـميف المعنيّ يتعّيف عمى كّل المتدخّ 1

 عريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالف طمب العروض.مشارؾ عمى أف يكوف تاريخ التّ 
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 9عـدد  ممحق

 أو المحامين المباشرين      المباشر ة لممحاميجربة العامّ متّ قائمة المراجع المبّينة ل
  اةركة المهنّية لممحامشّ لم لممحامين المنتمينأو ع( )في حالة مجمّ 

 خيرةخالل الخمس سنوات األ
 إلى تاريخ فتح العروض( 2207جانفي 0)من  

 لممراجع العاّمة جدول تأليفيّ 

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 2012سنة  ة للمحامي المباشر أو المحامين جربة العامّ لتّ ا

    

    
    
    

  2012سنة ة للمحامي المباشر أو المحامين جربة العامّ لتّ ا
    

    
    
    

 2012سنة  ة للمحامي المباشر أو المحامين جربة العامّ لتّ ا

    
    

    
    

 2020سنة  ة للمحامي المباشر أو المحامين جربة العامّ لتّ ا
    
    
    
    

 2021سنة  ة للمحامي المباشر أو المحامين جربة العامّ لتّ ا
    
    
    
    

 ح بها خالل الخمس سنواتلإلنابات المصرّ  العدد الجمليّ  .........................
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 جدول تفصيمي لممراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهم ة

 ورالط  
 عدد القضي ة 

 
 المحكمة

 

موضوع  
 اإلنابة
 

  خص  الش    أوالهيكل العمومي  
 الخاص

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 ............................في............................. حّرر تـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 نصيص عليها بالعرضالجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح الت    يمكن نسخ. 
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 02عـدد  ممحق
أو المحامين لمحامي المباشر صة التي تابعها اكوينية المتخّص ورات التّ قائمة الدّ 

اة في إطار ركة المهنّية لممحاممشّ المنتمين ل المحامينأو ع( المباشرين )في حالة مجمّ 
نسيق مع المعهد ة لممحامين بالتّ مها الهيئة الوطنيّ التي تنظّ كوين المستمر دورات التّ 

  ة لممحامين.وليّ األعمى لممحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدّ 
 

 ع ر المحور نةالس  

 نسيق مع المعهد األعلى للمحامينة بالت  الهيئة الوطني  مة من قبل  المسل  شهادات استكمال الخبرة  و   ةكويني  الت   وراتالد  
  

 

0 

  
 

2 

  
 

2 

  
 

4 

  
 

5 

 ةولي  ة للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الد  كويني  ورات الت  الد  

  
 

0 

  
 

2 

  
 

2 

  
 

4 

  5 

  

 ............................في............................. حّرر تـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 .ورة المعنيةفي الدّ  شهادة المشاركةح نسخة مطابقة لألصل من يقّدم المحامي المترشّ 
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 00عدد  ممحق

 ةسيـــرة ذاتيـــ  
 

 ......................................................................................................................................................قب: والمّ  اإلسـ* 
 .......................................................................................................................................ومكانيا: * تاريخ الوالدة 

 .......................................................................................................................رسيـ بالييئة الوطنّية : تاريخ التّ *
 .......................................................................................................................رسيـ بقسـ اإلستئناؼ:تاريخ التّ  *

 ..........................................................................................................................عقيب: قسـ التّ رسيـ ب* تاريخ التّ 

 ...............................................................................:ءات القانونّيةاوفقا لإلجر  إف وجدعنواف موقع الواب *

 
 ّ  : حل عليها المترشّ المتحصّ  ــةهــائد العلميّ الشـ

 

 هـادة العلمي ةالش   ةالجامعي  سة المؤس   جخـر  سنة التـ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 : ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة

 

 
نتائج المحّممة أو نتائج الّ 

 األعمال المنجزة

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 نزاع ميدان الّ 

 ناشطة فيالّ  ركةشّ الأو  الهيكل العموميّ 
التي لام المحامي أو  المطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها
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 دراسات والبحوثالّ 
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

 أو المادّة المطلوبة( ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  ةالخبرة الخصوصيّ ملّخص 
 

 
نتائج المحّممة أو نتائج الّ 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 نزاع ميدان الّ 

ناشطة في ركة الّ أو الشّ  الهيكل العموميّ 
المطاع الخاص التي لام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها
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  ّنشاطه في العاللة بالمهّمة ح أهمية ذكرها في ة التي يرى المترشّ المعطيات اإلضافي

  المترّشح إليها:

   

  ّكوين في اللغاتالت. 

 

 ممتاز اد جدّ جيّ  دجيّ  طمتوسّ  غةاللّ 

     

     

     

     

 

  ترسيم في المحاماة.ين لبل الّ معّ الخبرة في ميدان 

-   

-    

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-   

-    

-  

 
 ةاتي  يرة الذ  إمضاء صاحب الس  

 

 ............................في............................. حر ر بـ                                                        

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 02عدد  ممحق

 
في المضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  عهداتجدول الت  

ة واإلداري  حكيمي ة والت  ة وسائر الهيئات المضائي  منشورة لدى المحاكم 
 ةعديلي  والت  

 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
ة قريبيّ التّ 

إلنتهاء 
اإلنابات 
 الجارّية

المالحظات 
ة اإلضافيّ 

وضيحية التي والتّ 
ح يراها المترشّ 

أّنها ضرورّية 
لذكرها لتحديد 

 عهداتجدول التّ 

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 
المنشورة 

 أمامها القضايا
 

الهيكل  ورالطّ 
 العموميّ 

شخص 
 خاّص 

        

        
        

        

        

        

        

        
 

 

 

 حالمترش  وختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حر ر بـ
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 02عدد  ممحق
 

ع المباشر أو مجمّ  لمحامييابة المبرم بين اعقد النّ 
، اةركة المهنّية لممحاملشّ اأو المحامين المباشرين 

 1المركز الوطني البيداغوجيو 
 

 

ل ـة:الفصل األو   : تعريف المهم 
 تتمثّل مهمة: 

 األستا  .......................................................................................... 
 أو 
 ................................................... راكة(فالٌة الشّ موضوع اتّ  جّمع المحامٌنم) 
 أو
 .......................................... .ركة المهنٌّة للمحاماة( ........................)الشّ  

فً  المانونٌّة جمٌع اإلجراءاتالمٌام بو المركز الوطنً البٌداغوجًفالٌة فً نٌابة طبك ه ه اةتّ 
سواء  ةعدٌلٌّ ة والتّ واإلدارٌّ حكٌمٌّة والتّ ة لدى المحاكم وسائر الهٌئات المضائٌّ  فاع عنهوالدّ  هحمّ 

 .س أو ك لن خارجها عند اإللتضاءنفً تو
 

 ة بالعمد:مالمطب  راتيب والت  شريع الت  :  0الفصل  

وأعوانه صاحب العمد كما ٌخضع  .راتٌب الجاري بها العمللتّ او شرٌعفمة للتّ تخضع ه ه الصّ 

ًّ  ناري المفعول فً المٌداشرٌع السّ التّ إلى  ًّ  نماوالضّ  الجبائ  .اإلجتماع
 

 : األتعــاب : 2الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إلٌها بالفصل األّول أعاله طبك أحكام المرار 

جارة والتً تشمل أٌضا معالٌم نشر ف بالتّ ادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلّ المشترن الصّ 
 .عمٌبوالتّ  اةستئنافومبلغ تؤمٌن أحكام  والمصارٌف المكتبٌّةة وابع الجبائٌّ المضاٌا والطّ 

 

 ور والتً تعدّ لضاٌا كحد ألصى فً نفس الطّ  (15) خمسةكحد أدنى و ةلضٌ (02)ٌتم تجمٌع 

ة أو نظرا لطبٌعة المضاٌا أو أو المادّ  ببظر إلى وحدة الموضوع أو السّ مرتبطة ببعضها بالنّ 
 .واحدة ةوالتً تعتبر أتعاب لضٌّ  واحدةتشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها 

 

ك زمة وحمّ المحامً لد ب ل العناٌة الالّ  نّ أن له ، إ ا ما تبٌّ للمركز الوطنً البٌداغوجًٌمكن 
ة تمدّر من بها، أن ٌسند له منحة تكمٌلٌّ تشعّ د بها ودرجة ة المتعهّ ظر الً المضٌّ ة بالنّ نتائج إٌجابٌّ 

جنة المختّصة للمتابعة رفٌن ٌتّم عرضه مسبما على اللّ لبله وإمضاء ملحك فً الغرض بٌن الطّ 

                                                 
1

 يمكه إضافح فصىل أخري وذلك حسة متطّلثاخ الملف أو اإلواتاخ وخصىصيّاتها.
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ًّ والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطّ  مف المحدّد على أن تدخل ه ه المنحة ضمن السّ  لب العموم
 للمحامً.

 
 

  : المركز الوطني البيداغوجيالموضوعة على كاهل  : اإللتـزامات  4الفصل 

روف المالئمة إلنجاز المحامً لمهّمته. بتوفٌر الظّ  المركز الوطنً البٌداغوجًٌلتزم  - أ

طلب من المحامً ٌدات المضاٌا التً أصول مإٌّ  ة توفٌر كلّ ى خاصّ تولّ ٌوله ا الغرض، 

من المحامً. كما ٌضّمن كلٌف ممابل وصل تسلّم ممضى رفعها تضّمن مع رسالة التّ 

المركز الوطنً وطلبات  ص معطٌات الملفّ ة تلخّ رة توضٌحٌّ وجوبا بم كّ  الملفّ 

 .البٌداغوجً

تمكٌن المحامً من المعطٌات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهٌئة  - ب

 ًّ  .لبل موعد الجلسة، أو اةجتماع، بؤسبوع على األللّ  أو الهٌكل المعن

المركز دات التً لدّمها فً إطار نٌابة المإٌّ أو توزٌع تمارٌر المحامً ودم نشر ع - ت

 .الوطنً البٌداغوجً

دات العلمٌّة المتعلّمة كشف المعطٌات المالٌّة والمإٌّ  للمركز الوطنً البٌداغوجًة ٌمكن  -ث
مر من األ 15بالمحامً أو بشركة المحاماة المتعالد معه طبك أحكام الفمرة األولى من الفصل 

جراءات تكميف  2114جانفي   24مؤّرخ في  2114لسنة  764عدد  المتعّمق بضبط شروط وا 
ة عديميّ ة والتّ ة والعسكريّ ة واإلداريّ ة لدى المحاكـ والييئات القضائيّ المحاميف بنيابة اليياكل العموميّ 

 .ةحكيميّ والتّ 
 
 

 العمد:: طرق خالص صاحب  5الفصل
 . تحوٌل إلى الحساب الجاري لصاحب العمد ة عن طرٌكٌتّم خالص صاحب المهمّ 

 .للمركز الوطنً البٌداغوجًاإلدارة المالٌّة  ٌتولى الخالص

( ٌوما 31فمة فً أجل ألصاه ثالثون )اجعة لصاحب الصّ ٌتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الرّ 

الحكم صادرا إ ا كان نفٌ ٌة سخة التّ من تارٌخ إٌداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنّ 
 . لفائدة المركز الوطنً البٌداغوجً

عمٌب طور التّ  فً)باستثناء المضاٌا نفٌ  أجر عدول التّ  المركز الوطنً البٌداغوجًوتحمل على 
ل فٌها المحامً معالٌم تسلٌم ة التً ٌتحمّ اإلدارٌّ  والمحكمةة ارٌّ وتلن المنشورة لدى المحكمة العمّ 

 .دات(الوثائك والمإٌّ 
رسٌم عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌف التّ أجرة   المركز الوطنً البٌداغوجًى علوتحمل 

 ة.ارٌّ ة العمّ بإدارة الملكٌّ 

ل المتعلّمة باإلنابات خارج مجال منطمة نمّ مصارٌف التّ  المركز الوطنً البٌداغوجًكما ٌتحّمل  

له ا  أعضاء شركة المحاماةأو ل التً ٌمطعها المحامً نمّ تونس الكبرى عندما تتجاوز مسافة التّ 
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ابتة للمحامً، شخصٌّا، أو ألعضاء شركة ل الفعلٌّة والثّ نمّ فً حدود حاةت التّ كلم  01الغرض 

 المحاماة المتعّهدٌن بملّف اإلنابة.

بتحّمل  المركز الوطنً البٌداغوجًنمّل للخارج، ٌتكفّل وإ ا ما إلتضت ضرورة الملّف التّ 

هاب صرٌّا فً حدود أٌّام المهّمة دون سواها بما فٌها ٌومً ال ّ نمّل واإللامة حمصارٌف التّ 

 رجوع.والّ 

مل واإللامة فً الخارج موضوع ة المتعلّمة بالنّ مدٌرٌّ فمات التّ الحاةت، ٌجب أن تكون النّ  وفً كلّ 

 ًّ  مة باألتعاب.ة المتعلّ فالٌّ ظر عن اةتّ رفٌن و لن بصرف النّ منفرد ومسبك بٌن الطّ  إتّفاق كتاب

المركز ى المصارٌف من لبل المحامً أو شركة المحاماة، ٌتولّ  ةإةّ أنّه وفً صورة تسبم
ٌن مثبتة له ه األعمال مسلّمة من المعنٌّ  تخالصها على أساس فاتورا الوطنً البٌداغوجً

 ابع الفعلً إلنجاز المهّمة.ت من الطّ ثبّ المائمٌن باألعمال موضوع اةسترجاع و لن إثر التّ 
 

 ة للمحاماة :ركة المهني  : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الش   6الفصل 
  

 ٌلتزم المحامً أو شركة المحاماة بما ٌلً:
عند نٌابته له أمام  المركز الوطنً البٌداغوجًفاع عن مصالق زمة للدّ ب ل العناٌة الالّ  -

 ة.حكٌمٌّ ة والتّ عدٌلٌّ المحاكم أو الهٌئات المضائٌّة و التّ 

المركز الوطنً الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه، عند اةلتضاء، وإعالم  كلّ  حضور -

أو اإلعالن عنها من  ام من تارٌخ انعمادهاا بمآلها فً أجل ألصاه ثالثة أٌّ كتابٌّ  البٌداغوجً

 .الجهة المتعّهدة

المركز الوطنً مة بنزاعات ظر فً المسائل المتعلّ حضور اةجتماعات المخّصصة للنّ  -

 المركزات التً ولع تكلٌفه بها لصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة أو بدراسة الملفّ  البٌداغوجً

 فٌها.

 وله ا الغرض،
ا سواء عن طرٌك الفاكس أو البرٌد دعوته كتابٌّ  المركز الوطنً البٌداغوجًى ٌتولّ  

 ً لحضور ه ه اةجتماعات و لن لبل انعمادها وفً حٌّز زمنً معمول.ناإللكترو
، ممابل وصل تسلّم، من مشروع العرٌضة لبل إمضائها المركز الوطنً البٌداغوجًٌن تمك -

بمالحظات حولها  المركز الوطنً البٌداغوجًبدي رأٌه فٌها. وفً صورة عدم إبداء ٌحتى 

ة منه مها من لبله، فٌعدّ  لن موافمة ضمنٌّ ام عمل من تارٌخ تسلّ فً أجل ألصاه أربعة أٌّ 

 محامً بمواصلة اإلجراءات التً ٌمتضٌها المانون.على محتواها وإ ن لل

مان اةجتماعً من شهادة فً خالص معالٌم الضّ  المركز الوطنً البٌداغوجًتمكٌن  -

و لن ته المدنٌّة مسإولٌّ ؤمٌن وما ٌفٌد لٌامه بتؤمٌن وخالص معالٌم انخراطه فً صندوق التّ 

 تعاب.وجوبا لبل خالص األ
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 ة :فــالي  : مد ة اإلت   7الفصل 
 

 .2125موفّى جوٌلٌة وتنتهً فً  2122غّرة أوت ة بـثالثة سنوات تبدأ من فالٌّ تضبط مدّة اةتّ 

ارٌخ األخٌر ولم ٌتم تعٌٌن محامً أو شركة مهنٌّة وفً صورة وجود لضاٌا جارٌة فً ه ا التّ 
 لب العمومًجنة المختّصة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطّ للمحاماة من لبل اللّ 

فٌتولى مواصلة ه ه المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة و لن إلى حٌن انتهاء طورها الجاري، 
 من نّص الحكم الصادر فٌها. المركز الوطنً البٌداغوجًدون سواه، وتمكٌن 

 

ـل : 8الفصل   : التمي د بتركيبة الفريك المتدخ 
 

فً المشاركة فً طلب العروض من حٌث العدد ٌلتزم صاحب العمد بتوفٌر الفرٌك ال ي رّشحه 
 ًّ ركٌبة فً األثناء، جربة المهنٌّة دون سواه إةّ أنّه وفً صورة تغٌٌر التّ والتّ  والمستوى العلم

ا وتغٌٌر المحامً )ن( ب لن كتابٌّ  المركز الوطنً البٌداغوجًفٌجب على المحامً إعالم 
جربة من حٌث ة والمهنٌّة ونفس التّ الت العملٌّ المتخلً )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المإهّ 

ا على ه ا كتابٌّ  المركز الوطنً البٌداغوجًنوات على أن ٌحظى  لن، مسبّما، بموافمة عدد السّ 
جنة المختّصة رفٌن ٌتّم عرضه مسبما على اللّ غٌٌر وإمضاء ملحك فً الغرض بٌن الطّ التّ 

ًّ للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطّ   .لب العموم
روط اس الشّ ق جدٌد ٌستجٌب لممتضٌات كرّ وفً خالف  لن، وفً صورة تع ّر توفٌر مترشّ 

أوفً صورة عدم موافمة  المركز الوطنً البٌداغوجًال ي تّم على أساسه اختٌار المتعالد مع 
تعالد فمة بعد إصدار تنبٌه فً الغرض للمعلى المترّشق الممترح، فله حّك فسخ عمد الصّ  المركز

( ٌوما إن لم ٌمع على 15معه عن طرٌك عدل تنفٌ  وإمهاله بؤجل إضافً ألصاه خمس عشرة )

 مص أو إصالح الخلل ممارنة مع العرض الممدّم من لبله.إثره تدارن النّ 
 

 فالية::فسخ االت   9الفصل 
 الٌة:   الحاةت التّ ا فً ة، آلٌّ فالٌّ ، تفسخ ه ه اةتّ 8مع مراعاة ممتضٌات الفمرة األخٌرة والفصل 

 ابع أعاله.كلٌف المشار إلٌها بالفصل السّ انتهاء مدّة التّ  -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرة ة للمحاماةركة المهنٌّ الشّ  المحامً أو حلّ  وفاة -

المركز الوطنً ورة ٌوجه له ه ه الصّ  ة. وفًعالدٌّ عدم إٌفاء صاحب العمد بالتزاماته التّ  -

سطة رسالة مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى المٌام بالتزاماته فً تنبٌها بوا البٌداغوجً

 ،ه ا األجل نبٌه. وبانمضاءالتّ ام ابتداء من تارٌخ تبلٌغ عن عشرة أٌّ  د ة ٌملّ أجل محدّ 

ى إجراء آخر أو تكلٌف من ٌتولّ  دون أيّ  العمدفسخ  للمركز الوطنً البٌداغوجًٌمكن 

 .حسب اإلجراء ال ي ٌراه مالئماه إنجاز

 وإهدار حكّ بالتزامه  العمد إخالل صاحب المركز الوطنً البٌداغوجًلدى إ ا ثبت   -

مباشرة أو بواسطة الغٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو  هلٌامماضً أو ثبت فً التّ  المركز

 .العمد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا ؤثٌر فًهداٌا لصد التّ 

ى المحامي إرجاع الوثائك التي بحوزته في أجل ألصاه خمسة عشرة يوما من طلبها ويتول  
 .المركز الوطني البيداغوجيكتابي ا من لبل 

 



39 

 

 :02الفصل 
رات لانونٌّة تغٌٌر صاحب العمد دون وجود مبرّ  المركز الوطنً البٌداغوجًفً صورة لرار 

ً ه ه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه ة ثابتة ل لن ، فً لضٌّة ة زالت جارٌة، ففأو والعٌّ 
 ّ  41ة و لن عمال بؤحكام الفصل فالٌّ لث من ه ه اةتّ كاملة التً تحتسب طبك أحكام الفصل الثا

 والمتعلّك بتنظٌم مهنة المحاماة. 2111أوت  21المإّرخ فً  2111لسنة  79من المرسوم عدد 
 

  ة :فالي  مة بهذه االت  زاعات المتعل  :  فض  الن   00الفصل 
ة. وله ا لحٌّ ة، تبّجل، وجوبا، المساعً الصّ فالٌّ فً حالة نشوب خالف فً تؤوٌل أحكام ه ه اةتّ 

مف  (7) مكاتبة اللّجنة المحدّثة بممتضى الفصل المركز الوطنً البٌداغوجًى الغرض ٌتولّ 
جراءات  2114 جانفي  24مؤّرخ في  2114لسنة  764عدد األمر  المتعّمق بضبط شروط وا 

ة ة والعسكريّ ة واإلداريّ ة لدى المحاكـ والييئات القضائيّ تكميف المحاميف بنيابة اليياكل العموميّ 
 .ةحكيميّ ة والتّ عديميّ والتّ 

رف األحرص مواصلة اإلجراءات ٌّا، فٌمكن للطّ وبانمضاء أجل شهر دون فصل الخالف ودّ 
 فاع عن حموله لدى المحكمة المختّصة.ة التً ٌراها للدّ المانونٌّ 

 

  سجيل :: مصـاريف الت   02الفصل 
 .المحامًسجٌل على تحمل مصارٌف التّ 

 :العقدة صحّ : 02الفصل 
للمركز الوطنً المدٌر العام  رئٌسال ئه من لبلإمضا بعد إةّ حٌحا ص ا العمدكون ه ٌة 

 البٌداغوجً. 
 

 : محل  المخـابرة:04الفصل 
رفٌن تغٌٌر مخابرته فً عنوانه الم كور أعاله. غٌر أنّه ٌمكن ألحد الطّ  طرف محلّ  عٌّن كلّ 

طرٌك  نعرف اآلخر أو ك لن  لن بممتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو  للطّ 

 فٌ .نإعالم بواسطة عدل التّ 
 

ر بـ......... في ..................  حــر 
 

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي                          المركز الوطني البيداغوجي   

 أو                                                                              
ئيس المدير العام        ع المحامينتجم                                             الر 

 وأ                      
 شركة المحــامـــاة              


