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 طلب العروض األّول: موضوع الفصل
مين بجدول المرسّ من بين  ،ين لدى التعقيبمباشر  محامين 03عدد  اختيارطلب العروض في  يتمّثل موضوع

لدى المحاكم وسائر ا والدفاع عنه حقهافي  القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو باجة بلدية نيابة ل ،المحامين
المتعلقة  الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـباإلج

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 : شروط المشاركة 2الفصل 

 

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

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

 .1العروض
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب 

بطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرت
الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى 

 من مرسوم المحاماة. 32على معنى الفصل  آخرمانع  أي أو ضّد جهة تعمل لديها
المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من وال تقبل العروض الواردة من القضاة 

 ترسيمهم بجدول المحاماة.

 المشاركة كيفية:  3الفصل 
 :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 

 x    منفردا    
 

 إلى حصص طلب العروض توزيع:  4الفصل 
 

                                                 

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

المتعّلق  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764 عدد األمرمن  16لفصل ا ألحكامأو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
 .يميةبضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحك

 

X

x 
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 يتكّون طلب العروض من:
 :موّجه إلى جميع1قسط وحيد

  في تاريخ صدور طلب العروض التعقيب المرسمين لدىالمحامين 
ري المحّدد من قبل بلدية ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقدي

 األداء على القيمة المضافة لكامل مّدة التكليف. اعتبارما قدره مائة ألف دينار بدون  باجة
 :طلب العروضسحب ملف :  5الفصل 
المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات  يتولى

 أو( https://avocat.org.tn) الهيئة الوطنية للمحامين وموقع )www.marchespublics.gov.tn(العمومية
يمكن سحب كراس الشروط  ، فإنه. وباإلضافة إلى ذلكwww.commune-beja.gov.tnالبلدية بموقع واب 

شارع الحبيب  البلديةمصلحة النزاعات الكائن بالطابق الثاني من مقر المصالح اإلدارية والفنية  مقرمن مباشرة 
 بدون مقابل.بورقيبة باجة، 

 

 ضالعرو  ةصلوحي: 6الفصل 
من اليوم الموالي  ابتداء( ايوم 90) ايوم تسعون لمدة  د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 

 محدد لقبول العروض.الاألقصى  للتاريخ
 

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

 . طلب العروض
 واالستفساراتاإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 

( أيام قبل 10كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ) ساحبييوجه إلى جميع التي يطلبها المترشحون، و 
 اإللكترونية االستمارةالمبّين في  لمحاميلالبريد اإللكتروني  عبروذلك  التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر 4الفصل الفقرة الثانية من بسحب كّراس الشروط المشار إليها ل
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانفي  24

 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 .لكافة المترشحين السريع عن طريق البريدملف طلب العروض المشار إليه  االقتضاء تعميمعند كما يجوز 

                                                 

1
 .الهيكل العمومي لدى المحاكمد نيابة وعق ينمباشرمين محا 03عدد ليتّم وجوبا إسناد 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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قصد مزيد  شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  باجةبلدية ل نهذا، ويمك
 العروض. إنتهاء أجل تقديم( قبل 10عشرة )أدناه توضيح ملف طلب العروض في أجل 

 

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

 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:9الفصل 
 المفعول ساريةفي تأمين المسؤولية المدنية والمهنية،  شهادة تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين

 آخر أجل لتقديم العروض.في تاريخ 
 آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين  ،الصفقة صاحبعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م  
 من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية تعّهد بها المحامي.بداية أسبوع  انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 

قضية يتعهد بها  بآخرالمتعّلق اإلعالم بالحكم بانقضاء أسبوع بداية من يوم  االغي عقد التأمينويصبح 
وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل البلدية معنّية من قبل الشركة التأمين . وإذا تم إعالم المحامي

تعطي تاريخا ثابتا لهذا أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعّللة و بمقتضى رسالة 
وفي هذه الحالة، . عقد التأمين انقضاءعلى  االعتراض، يتم التعاقدّية التزاماتهب لم يف لمحاميا بأن اإلعالم،

 البلدية. تسلمها في الغرضال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل بشهادة 
 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 
( مـــن هـــذا الكـــّراس فـــي  ـــرفين 11المبّينـــة بالفصـــل ) وجميـــع مؤيـــداتها العـــرض الفنـــي والوثـــائق اإلدارّيـــة نضــم  ي  

طلـب عـروض عــدد يفــتح  ال“ عبـارة:يكتـب عليـه يخـتم و ثالــخ خـارجي  يـدرجان فـي  ـرفومختـومين  منفصـلين
توّجـه الظـروف المحتويـة علـى العـروض الفنيـة  " باجـةبلديـة إلنابـة  مينتكليف محـاب متعلق 2021لسنة  06

الوصــول أو عــن طريــق البريــد الســريع أو تســّلم  عــن طريــق البريــد مضــمون والوثــائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات 
 مقابل وصل إيداع.  للبلديةالتابع  المركزي  مباشرة إلى مكتب الضبط

الخـاص سـجّل الفـي وفـي مرحلـة ثانيـة تسـّجل تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم 
 إلى موعد فتحها. مختومةحسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى  صفقات العموميةبال

 آلّيا: يقصى
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .ومختوما * كّل عرض لم يكن مغلقا

كل عرض تضمن تغييرات أو تحفظات أدخلها المشارك على بنود كراس الشروط ولم يتم رفعها خالل * 

 . بلدية باجةاألجل اإلضافي الممنوح له من قبل 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كل عرض تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.                                                                        * 

 وال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. 

يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط. 

 .ويقصی کل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة
 

 :: الوثائق المكونة للعرض11الفصل 

 ما يلي: يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها علىيجب أن 
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشـــــار  علـــــى كـــــّل صـــــفحة  خـــــتم و مضـــــاء --- كراس الشروط

 .و مضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

فــي آخــر الوثيقــة مــع وختمــ   إمضــاء المشــار  (1)عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 بيان التاريخ .

فــي آخــر الوثيقــة مــع ء المشــار  وختمــ  إمضــا (2)عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشار 
 . بيان التاريخ

بطاقة التعريف من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية
 الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوق ب انخراط شهادة

 

أو نسخة مطابقة لألصل من  الشهادة أصل
 .الشهادة

الشخص المفـّوض لـ  وختمهـا ممضاة من قبل 
 .مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

 

الشهادة المهنية أو نسخة مطابقة  أصل
 منها.لألصل 

ــــد إمضــــاء ــــاة للهي ـــــة العمي أو  أو الكاتــــب الع
مــع وختمــ  رئــيا الفــرع الجهــوس دون ســوا م 

 .بيان التاريخ

 )بالنســبةاالجتمــاعي بالصــندوق الــوطني للضــمان  االنخــراطشــهادة 
 األعوان(.للمعاونين و 

إمضاء الرئيا المدير العاة للصـندوق الـوطني  من الشهادة.مطابقة لألصل نسخة 
الشـخص المفـّوض  مـن أو االجتمـاعيللضمان 

 .مع بيان التاريخوختم  ل  

إمضاء الرئيا المدير العاة لشـركة التـامين أو  نسخة مطابقة لألصل من العقد عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
مـــن الشـــخص المفـــّوض لـــ  وختمـــ  مـــع بيـــان 

 التاريخ.

 

تصريح على الشرف يلتزة بموجبـ  المشـار  بعـدة الميـاة مباشـرة أو 
ــا أو  ــدايا قصــد التــأثير فــي  ــديم وعــود أو عطاي بواســطة الريــر بتق

 مهّمة.المختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

فــي آخــر الوثيقــة مــع وختمــ  إمضــاء المشــار   (3)عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 .بيان التاريخ

م  المشار  بأّن  لم يكن عونا عموميا على الشرف يقدّ  تصريح
مل ب  مّدة خما عن الع انقطاع عن  مضت، أو باجةبلدية )لدى 

 سنوات على األقّل(

أو نسخة مطابقة لألصل  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
تراتيب ا للطبق (حسب الحالة) اإلعالة نسخة من مكتوب أو من 

األمر عدد من  5الفصل وخاّصة منها أحكاة  الجارس بها العمل
بضبط  المتعلق 1998سبتمبر  28مؤّرخ في ال 1998لسنة  1875

الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا 

 (4)عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

 

 

فــي آخــر الوثيقــة مــع وختمــ  إمضــاء المشــار  
 .بيان التاريخ
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 بمقابل ل  عالقة مباشرة بمهامهم. لممارسة نشاط خاص

 تصريح على الشرف بعدة الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 4الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 .المشار  وختم  مع بيان التاريخإمضاء  (5طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد    )

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

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

 .المشار  وختم  مع بيان التاريخإمضاء  (6طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد    )

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

فــي آخــر الوثيقــة مــع  وختمــ  إمضــاء المشــار  (7لألنموذج المدرج بالملحق عدد )طبقا 
 .بيان التاريخ

 جميع اإلجراءاتالمياة بو باجة بلدية نيابة بمشار   التزاة لكل محاة
لدى المحاكم وسائر الهي ات  هاوالدفاع عن اهفي حق القانونّية

 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

فــي آخــر الوثيقــة مــع وختمــ  إمضــاء المشــار   (8)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
 .بيان التاريخ

كــل محــاة مشــار  علــى أن  مضــاءبإالتعريــف 
يكـــون تـــاريخ التعريـــف باإلمضـــاء وجو ـــا بعـــد 

 .صدور إعالن طلب العروض

خالل  المباشر لتجر ة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 .خيرةسنوات األالخما 

في آخر الوثيقة مع  وختم إمضاء المشار   (9طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
 .بيان التاريخ

لمحامي ا التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
التي  الستكمال الخبرة في إطار دورات التكوين المستمرالمباشر 

تنسيق مع المعهد األعلى تنظمها الهي ة الوطنية للمحامين بال
 للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

فـي آخـر الوثيقـة مـع بيـان وختمـ  إمضاء المشـار   (10طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
. يقـــّدة المحـــامي المترشـــح نســـخة مطابقـــة التـــاريخ

 .في الدورة المعنية لألصل من شهادة المشاركة

 

 مع بيان التاريخ.إمضاء صاحب السيرة  (11)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد  المباشر  الذاتّية للمحاميالسيرة 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات
واإلدارية والتحكيمّية وسائر الهي ات القضائية منشورة لدى المحاكم 

 . ةوالتعديليّ 

فــي آخــر الوثيقــة مــع  وختمــ  إمضــاء المشــار  (12)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
 .بيان التاريخ

جهة  والبلدية منالمباشر  لمحاميالمبرة بين ا النيابةعقد مشروع 
 ثانية.

ــــرض وختمــــ صــــاحب إمضــــاء  (13)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد  ــــي آخــــر  الع ف
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج  1عدم تقديم الملحق رقم  يمّثل: مالحظة
بين  المساواة مبدأ  احترام بشرط للهيكل العمومي قصاء العرض ويجوزإل موجباضمن تقييم العرض سببا 

 كتابيا جلسة فنح العروض،أيام من تاريخ  07، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عنديطلب  أنالمشاركين 
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 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو  مستنداتبيانات و  استكمال

 :فتح الظروف: 12الفصل 
 .البلديةالعروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس  تقييملجنة خاصة بفتح و  باجة لدى بلديةتحدث 

 .الفنّية العروضالوثائق اإلدارية و المحتوية على الخارجية والظروف الظروف تجتمع اللجنة المذكورة لفتح 
 ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض. -

الظـرف الخـارجي للعـرض  وذلـك بفـتحيتّم الشروع في عملّية الفتح طبقـا للتسلسـل الترتيبـي لتـاريخ الـورود  -
 الوثائق اإلدارّية المطلوبة. كلّ  وجود والتثّبت من

ـــي  - ـــى العـــرض الفّن ـــة دون  واالقتصـــار علـــىفـــتح الظـــرف المحتـــوي عل ـــائق المطلوب التصـــريح بوجـــود الوث
 .تعدادها

 للجنــة الخاّصــة ،االقتضــاءعنــد  ،يمكــن التــي تــدخل فــي تقيــيم العــرض الفّنــي للمشــارك الوثــائق وباســتثناء
فــي  إتمــام ملفــاتهمإلــى  المشــاركين الــذين لــم يقــّدموا كــّل الوثــائق المطلوبــةأن تــدعو كتابّيــا وفرزهــا  بفــتح الظــروف

 مباشـرة أو بإيـداعها السـريع من تـاريخ جلسـة فـتح الظـروف وذلـك عـن طريـق البريـد عمل أّيام 07ال يتجاوز أجل
 .حتى ال تقصى عروضهم البلديةبمكتب ضبط 

علـى commune-beja@gmail.comبـالعنوان التـالي البريـد االلكترونـيئق عـن طريـق هـذه الوثـا إرساليمكن 
 .السريع دعن طريق البري إرسالها أوبمكتب الضبط  ،الحقا ،تودع األصول أن

 .رسال االلكترونيتاريخ اإل هذه الحالة ويعتمد في
 :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة:  13الفصل 

يقـّدم مباشـرة  ،مقابـل وصـل تسـليم ،بطلـب كتـابيّ  هيسـحب فـي طلـب عـروض أن هقـّدم ترّشـحي الذ ييمكن للمحام
( يومــا مــن تــاريخ آخــر 15عشــرة ) أقصــاه خمســةأجــل  بــالبلوغ فــيمــع اإلعــالم  أو عــن طريــق البريــد البلديــةإلــى 
 .االنسحابهذا دون الحاجة إلى تبرير  وذلك اإلدارةمن قبل عليه العروض المعلن  لقبولأجل 

 .بها ملزمينويبقوا  ،التقييمفي أعمال  عروضهم االعتبار األجل، تؤخذ بعين هذا وبانقضاء
إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح للجنة  األجل المذكور انقضاءغير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد 

 بهدف الموافقة عليه. 2014لسنة  764( من األمر 7على معنى الفصل السابع )المختّصة 
المشاركة في الصفقات يحرم من  ،عملية الفتح إتمامدون إجازة من اللجنة وبعد  محاميالتراجع وفي صورة 



10 

 

من تاريخ تراجعه الكتابي بعد  ، حسب الحالة،( تحتسب02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) كلّ  التي تنظمها
 الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله عدمتاريخ أو من في الفقرة األولى من هذا الفصل األجل المحّدد لذلك 

 أيام عمل. (10)عشرة الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت  النهائي

 العروض تقييم:14 الفصل
 هـذه اللجنـة كـذلكتتـوّلى من هـذا الكـّراس،  11بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 .من هذا الكراس 14 الفصلبالمدرجة  المنهجّياتحدى العروض المقبولة وترتيبها وفقا إل تقييم

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد : 14الفصل
 : منهجّية تقييم العروض: 1.14
ــة للمحــامين باالعتمــاد، حصــريا، علــى  تقيــيميــتّم  العــروض وترتيبهــا الختيــار المحــامي أو الشــركة المهنّي

 المقاييس التاليــة:
 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50  المراجع العامة للمحامي 1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
 نقطة 30 حجم المهام الموكولة للمحامي  3

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــاة
 

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

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهال العروض  -
 من هذا الكراس. 11والمحّددة 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 ترّشحاتهم ال يتّم إال من 
 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 
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يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية 
واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر 

وي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات أو كذلك مع رئيس الفرع الجه  للمحامين في الهيئة الوطنية
 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 

 : إسناد األعداد: 2.14
 

أو ألعضـاء الشـركة المهنّيـة للمحـامين خـالل الخمسـة سـنوات  المراجع العامة للمحامي   -أ
 نقطة(: 50)األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
أسداها المحامي خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة  اإلنابات التيتسند أعداد المراجع بحسب عدد 

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2016الممتّدة بين غرة جانفي 
العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، فيتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكام  احتسابوبهدف 

ن قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية التعرف على بعد معالجتها م
 .األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع

 

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 
السابقة لتاريخ 
 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 
ـــــوان  بعن
المراجـــع 

 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
تبعا إلمضـاء المترّشـح للتصـريح علـى الشـرف بصـّحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوصـّية والعاّمـة )الملحـق 
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 بها.المعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح  أولى، المترّشح(، ال يدعى، في مرحلة 6عدد 
تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عامة يتولى 

 المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.
 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــا حمايــة المعطيــات مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنو  ويكــون المحــامي
ـــة تراعـــى فيهـــا  الشخصـــّية والّســـر المهنـــي فـــي أقـــراص ممغنطـــة أو ليزرّيـــة أو كـــذلك فـــي وســـائل حفـــا إلكترونّي

طبــق مواصــفات تــتالءم مــع الّتجهيــزات المســتعملة فــي المجــال وذلــك لتقــديمها عنــد  الســتغاللهاالّضـمانات الفنّيــة 
 الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.الطلب طبق المواصفات 

 تتّم على الّنحو الّتالي: من الناحية الفنّية وترتيب العروض التقييمويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عملّية 
 وترتيـب العـروض علـى أسـاس المعطيـات المبّينـة فـي الّتصـاريح  لجنـة الفـتح والفـرز تقيـيمتوّلى ت

وبقيــة المالحــق المنصــوص عليهــا  لممضــاة مــن قبــل المترّشــحينعلــى الّشــرف والّســيرة الّذاتّيــة ا
 .المعلنة بكّراس الشروطوطبقا للمعايير والمقاييس  بملف طلب العروض

 مـــن هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلـــى الّلجنـــة المختّصـــة للمراقبـــة  االنتهـــاءبعـــد  تقـــوم البلديـــة
 10المراقبة الاّلزمة عليها طبقا ألحكـام الفصـل  العمومي إلجراءوالمتابعة بالهيئة العليا للطلب 

أعمـــال  اقتضـــت. وإذا مـــا 2014مـــارس  13المـــؤرخ فـــي  2014لســـنة  1039مــن األمـــر عـــدد 
الّلجنة المذكورة طلب المؤّيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيـدات إضـاةية حـول مـا تـم التصـريح 

ه إلــى المحــامين المعنيــين مــن الطلــب يوّجــ فــإّن هــذابــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهنيــة، 
 البلدية قبل

 نقطة(: 20)المؤّ الت العلمّية للمحامي  -ب 

إلــى الخبــرة المتمّيــزة فــي  وباالســتناديهــدف هــذا المقيــاس إلــى تحديــد العــدد األمثــل مــن المتــدخلين للقيــام باإلنابــة 
وذلـك الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحيـة وإلـى المـؤهالت العلميـة للمترشـح مـن ناحيـة أخـرى، 

 التصنيف التالي:  حسب
 لدى التعقيب. المحامون المباشرون  -

 االستئناف.المحامون المباشرون لدى  -

المحـــامي تســـند األعـــداد بحســـب عـــدد الـــدورات إضـــافة إلـــى الشـــهادات العلمّيـــة التـــي تحّصـــل عليهـــا 
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
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نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة في إطار دورات  05تسند بصفة آلية  -
لتنسيق مع المعهد االعلى التي تنظمها الهيئة الوطنية باإلستكمال الخبرة المهنّية ّ التكوين المستمر

 .(10) عشرةويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  للمحامين

( لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محـامي فـي إطـار أنشـطة الهياكـل 01تسند نقطة واحدة ) -
 .1(10) عشرةالدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 
 

ت، يقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لنصـل مـن شـهادة المشـاركة إلثبات المشاركة في هـذه الـدورا
 في الدورة المعنية.

 

 نقطة( 30)حجم المهاة الموكولة من قبل الهياكل العمومّية وعدد ا  -ج

 

 

 

                                                 

1
بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضاافة إلاى ذلاك، بعاين االعتباار ضامن ماذا المعياار  ق األمرعندما يتعلّ 

رّشا  بلغاة المحكماة المنشاورة أمامهاا للمحاامين مادى إلماام المحاامي المتقام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة  الفرعي دورات تكوينيّة

اييس، انضاواء القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية. ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلاى ماذا المقا

 المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.
 

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

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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تــاريخ تقــديم  االبتــدائي فــيهيكــل عمــومي فــي الطــور  جاريــة، لفائــدةعــن كــّل قضــّية  نصــف نقطــةيــتّم حــذف   -

 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضالترّشح للمشاركة في 

تــاريخ تقــديم  االســتئناف فــييــتّم حــذف نصــف نقطــة عــن كــّل قضــّية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي فــي طــور  -

 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضالترّشح للمشاركة في 

فـي تـاريخ  محكمـة التعقيـب خـاص لـدىيتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو  -

 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضة في تقديم الترّشح للمشارك

 :المحاميتعيين : 51الفصل

 

التقيـيم المترّشـحين ونتـائأ أعمـال  اختيـارتقريرا مفّصال حول معايير البلدية لدى  والتقييم المحدثةالفتح  تعّد لجنة 

 .حصل ذلككيفّية ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن ةيه على ضوء ذلك توّضح 

طبقــا بالهيئــة العليــا للطلــب العمــومي لمتابعــة والمراقبــة المحدثــة المختّصــة لجنــة إلــى الل هــذا التقريــروجوبــا  وّجــهيو 

إلجــراء مراقبتهـا عليهــا طبقــا 2014جــانفي 24والمــؤّرخ فـي  2014لسـنة  764مـن األمــر عــدد  7ألحكـام الفصــل 

 .االقتضاءعند  ،وإعادة النظر فيها من األمر السالف الذكر 8لمقتضيات الفصل 

 .توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه األعمال،من هذه  االنتهاءوبعد 
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 : والّشروع في المهّمة دإمضاءالعق: 61الفصل 

 عقـدالد. ويجـب عليـه إمضـاء ن بوثيقة التعّهـفي العنوان المبيّ  قبل البلديةاختياره من  تمّ  الذي المحاميإعالم  يتمّ 

وضــرورة  تهــايــرى الطــرفين أ ميّ  إضــافة بنــود يمكــنو . طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا المحــرر باللغــة العربيــة

 . حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العموميوذلك توضيحها 

اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان  يتولىالمحامي ل، يتم إعالم ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و 

 .كاإلذن بذلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالق

المشاركة في الصفقات التي يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهي وقع الذإال أّنه، في صورة نكول المحامي 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
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 المالحق
 

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

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

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

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

 العرض
 المحامي سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

التزامالمحامي بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية : 8ملحق عدد 
دارّية والتعديلية  واال 

  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ق عدد ملح
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

طار دورات لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد  في ا 
على 

 
و في التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 
للمحامين ا

نشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 
طار ا  ا 

 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

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

 .طبرقةو بلدية المباشر  لمحاميابة المبرم بين اعقد الني: 13ملحق عدد 
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 1 ملحق عدد

 وثيقة التعهد
 ........................................................................1)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله -

 ......... .......................................................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -

 ..............................(..........................................بالكامل نلعنوا ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -

 .............................................بصفتي : ......................................................................... -

 :باجةبإنابة المحامي لبلدية طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 ملف طلب العروض(1)
 االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال(2) 

 التعاقدّية( )البنودالخاصة كراس الشروط اإلدارية(3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط مسؤوليتي رت علدّ وبعد أن ق 

 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

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

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

 نص عليه كراس الشروطتتاريخ وفقا لما  من يوم( 30شهرا )موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة.

 .العقدن جزءا من تكوّ التي بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4

 آلخر أجل محدد لقبول العروض. ابتداء من اليوم الموالي)60(ستون يوما  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

آلية وأتحمل بصفة  العقدفسخ يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في قانوني. و حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح لست أنني شهد أ( 6
 .القانونية المترتبة عن ذلك مسؤوليتي

  البريد:أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ العمومي  الهيكليدفع 

 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية................. )....................... عدد:تحت  ............................................

 

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

 (مشار الوختم إمضاء )                                                           

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

 
                                                 

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج البيانات المتعلقة 1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 2 ملحق عدد
 
 

 حول المشار  بطاقة إرشادات عامة
 

 ....................................:...............................................واللقب االسم
 .......تاريخ الترسيم في المحاماة:..............................................................

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

…………………………………………………………......................................... 
 ............:..................................................................................لهاتفا

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

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

 (المشاركوختم إمضاء)                                                 
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدة التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

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

 

 .........................................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 عطايا أو هدايا 

 .الصفقة لفائدتي دإسناقصد التأثير في مختلف إجراءات

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 

 
 لدى )الهيكل العمومي( تصريح على الشرف بعدة مباشرة العمل

 صاحب طلب العروض
 
 

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

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

 ..................................................................................................ته بـ )العنوان الكامل( المعيّن محّل مخابر

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 طبرقةبلدية  أو إطارات أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. أو مضت عن إنقطاعي 

 

، فترفيي  نسييخة ميين مكتييوب 1998لسيينة  1875)وفييي صييورة القيييام بييإعلم الهيكييل طبيي  أحكييام األميير عييدد 

 اإلعلم مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعلمة البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء

 

 

 

  



21 

 

 5ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدة الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 4الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعوجد في إحدى حاالت اأصّرح على شرفي أنّي 

كيراس الفصيل الثياني مين بيالفقرة األخييرة مين  كما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحياالت المنصيوص عليهيا

 .طلب العروض شروط

 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 من وثائ  بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.
 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

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

 طبرقةبلدية بنيابة المحامي  التزاة
 الهي ات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية وسائرلدى المحاكم  

 

 
 زألتزم بإنجاباني أقّر ……………………………………………….............................................…………واللّقب(  االسم) إني الممضي أسفله

 المعلومات الواردة بهذا العرض: كافّةكما أقّر بصحة  المهّمة.

 
 قب  اللسم و اإل

 
 ق ار

 
 غير ق ار

  المحكمة المرسّم بها الخبير
إن كان خبيرا محلي ّا لدى  

 المحاكم

 

معرف    المحاميإمضاء
 1به

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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

 

 المشارك( وختم  )إمضاء  

 

                                                 

 التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك على أن يكون تاريخ 
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 9عـدد  ملحق
 خيرةخالل الخما سنوات األ لتجر ة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل

 إلى تاريخ فتح العروض(  2016جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 

 عدد القضايا

 2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 2018سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 2019سنةلتجربة العامة للمحامي المباشر ا

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 2020سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا
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 العاّمةجدول تفصيلي للمراجع 
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

 أو القطاع الخاصالهيكل العمومي  

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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28 

 

 10عـدد  ملحق
المستمر في إطار دورات التكوين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

التي تنظمها الهي ة الوطنية 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    التكوينيةالدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  6 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  6 

  

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

 .المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنية يقّدة)إمضاء وختم المشارك(
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 11عدد  ملحق
 

 سي   رة ذاتي   ة
 

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

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

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

 ..........................................................................:القانونّية تلإلجراءاوفقا  إن وجدعنوان موقع الواب *

 
 المترشح:ل عليها المتحص   الشـهــائد العلميــة

 

 العلمي ةالشهـادة  الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ص الخبرة العام ة في المحاماة  : ملخ 
 

 
النتائج المحق قة أو نتائج 

 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 المطلوبة( ان وجد االختصاصذكر  )في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ 
 

 
أو نتائج النتائج المحق قة 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها
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ة المترش ح إليها:المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -  نشاطه في العالقة بالمهم 

 التكوين في اللغات. 

 

 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 ب                                                         

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12عدد  ملحق
 

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

 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 
إلنتهاء 
اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح 
أنّها ضروريّة 

لتحديد لذكرها 
 جدول التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 ) الطور(

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        

        

        

        
        

        

        

 
 

 

 المترشحوختم   إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر ب 
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 13عدد  ملحق
 

 1باجةو بلدية المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرة بين ا
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

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

لدى المحاكم ا والدفاع عنها في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بوباجة  بلدية طب  هذه االتفاقية في نيابة 
 .س أو كذلك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

التشريع وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالساري المفعول في الميدا
 

 األتعــاب : : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعله طب  أحكام القرار المشترك 
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية 

 اإلستئناف أوالتعقيب.ومعاليم طوابع تسجيل االحكامومبلغ تأمين أحكام 
 

  : البلدية: اإللتـزامات الموضوعة على   4الفصل 

بتوفير الظروف الملئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا الغرض، تتولى خاصة توفير  البلديةتزم تل -أ

كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل 

ضيحية تلخص معطيات الملف المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة تو تسلّم ممضى من

 وطلبات البلدية

قبل موعد  البلدية تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو  -ب

 الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

 البلدية.عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار  -ت

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طب  أحكام  للبلدية ال يمكن  -ث

ّلق بضبط المتع 2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  15الفقرة األولى من الفصل 
شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 

 .والتعديلية والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقدبيتّم خلص صاحب المهمة 

                                                 
 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.1
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 يتولى الخلص:

 للبلدية .اإلدارة الماليّة  

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

 . باجةبلدية الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعلم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة 
طور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيذ  البلدية وتحمل على 

 .اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائ  والمؤيدات( والمحكمةالعقارية 
 عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.أجرة  البلدية على )وتحمل 

عندما تتجاوز مسافة التنقل والية باجة  ف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال مصاري البلديةتحّمل كما ت 

 ة والثابتة للمحامي، شخصيّا.في حدود حاالت التنقل الفعليّ كلم   50 التي يقطعها المحامي لهذا الغرض 

ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  وإذا ما إقتضت

 حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.

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

 د ومسب  بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.منفر

هيكل العمومي خلصها إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى ال
إثر  مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك تتوراعلى أساس فا

 التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 :  : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي:
أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة و التعديلية  ه لهاعند نيابتالبلدية بذل العناية اللزمة للدفاع عن مصالح  -

 والتحكيمية.

بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعلم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها في حضور كل الجلسات  -

 .أو اإلعلن عنها من الجهة المتعّهدة أجل أقصاه ثلثة أيام من تاريخ انعقادها

بدراسة الملفات التي وقع  أو البلدية حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 فيها. اإلدارةتكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

 ولهذا الغرض،
ي لحضور هذه االجتماعات وذلك ندعوته كتابيا سواء عن طري  الفاكس أو البريد اإللكترو تتولى البلدية 

 قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة ، مقابل وصل تسلّم، من البلديةتمكين  -

بملحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك  البلديةعدم إبداء 

 موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

في خلص معاليم الضمان االجتماعي وخلص معاليم انخراطه في صندوق  من شهادة البلديةتمكين  -

 .األتعابوذلك وجوبا قبل خلص مسؤوليته المدنيّة التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
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هذا التاريخ وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا  إمضاءتاريخ سنوات تبدأ من خمسة تضبط مّدة االتفاقية 
األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة 

فيتولى مواصلة هذه القضايا وف  قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء  بالهيئة العليا للطلب العمومي
 ن نّص الحكم الصادر فيها.م البلدية طورها الجاري، دون سواه، وتمكين 

 
 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 

 
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفري  الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى 

مي إعلم العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحا
نفس المؤهلت العملية والمهنيّة ونفس من له بذلك كتابيا وتغيير المحامي المتخلي عن المهّمة ب بلدية باجة

كتابيا على هذا التغيير وإمضاء البلدية  التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة
اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة ملح  في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على 

 العليا للطلب العمومي.
على  وفي خلف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تمّ 

فسخ  ح ّ  اعلى المترّشح المقترح، فله البلديةأوفي صورة عدم موافقة  باجة بلدية  أساسه اختيار المتعاقد مع 
عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طري  عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه 

( يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصلح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من 15خمس عشرة )

 قبله.
 
 

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

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعله. -

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

يها بواسطة رسالة تنب البلديةاوجه له تهذه الصورة  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

عن عشرة أيام ابتداء من  د ال يقلّ دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ تمضمونة الوصول 

إجراء آخر أو تكليف من  دون أيّ  العقدفسخ  للبلديةيمكن  ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءتاريخ تبليغ 

 .حسب اإلجراء الذي يراه ملئماه يتولى إنجاز

مباشرة أو  هقيامفي التقاضي أو ثبت ها وإهدار حقبالتزامه  العقد إخلل صاحب البلديةلدى إذا ثبت  -

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

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

 
 :10الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضيّة ال  في صورة قرار البلدية
زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طب  أحكام الفصل الثالث من هذه 

 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40ك عمل بأحكام الفصل االتفاقية وذل

 والمتعلّ  بتنظيم مهنة المحاماة.
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
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تولى تفي حالة نشوب خلف في تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض 

جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل)  البلدية
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات  2014

 .القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
دون فصل الخلف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي  وبانقضاء أجل شهر

 يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
 

  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هذيال 

 رئيس بلدية باجة 

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعله. غير أنّه يمكن ألحد  : محّل المخـابرة:14الفصل 
طري   نعالطرفين تغيير ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعلم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 فيذ.نإعلم بواسطة عدل الت
 

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

 :اإلمضــاءات
   

 المحـــــــــامي                                                   رئـــيس البلدية             
 

 

 


