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 طلب العروض األّول: موضوع الفصل
 

من بين  ، او شركة مهنية للمحاماة  مباشر محام  اختيار طلب العروض في  يتمّثل موضوع
 القانونّية اإلجراءاتجميع القيام بو  الديوان الوطني للمناجم  نيابةل ،مين بجدول المحامينالمرسّ 

ة وفق واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتقما 

 الديوانظر في المسائل المتعلقة بنزاعات للن والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية
القانونية، التكفل بفض  االستشاراتبها )تحرير عقود،  )ها(أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه

 بها.الوطني للمناجم  الديوان فيها أو إحاطة )ها(اإلشكاليات الشغلية ... ( قصد إبداء رأيه

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

  : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 :في طلب العروض يمكن المشاركة
 محامين المرسمين بجدول المحامين لدى:ال

  في تاريخ صدور طلب العروضالتعقيب 

 أن يضم على األقل محام مرسم لدى التعقيب( )على للمحاماةالشركات المهنية    
المحامين أو الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات ال تجوز مشاركة 

أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي 
 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

وص عليها بالتشريع كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنص
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة 

                                                 

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

 من األمر 16الفصل  ألحكامالعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  المتعّلق بضبط شروط وا 

 .يئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةلدى المحاكم واله
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أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون  الديوانو  المباشرة بين المحامي
او  ة تعمل لديهافيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جه

 من مرسوم المحاماة. 32اي مانع اخر على معنى الفصل 
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 

 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

 المشاركة : كيفية3الفصل 
منفردا أو ضمن شركة مهنية للمحاماة  العروضطلب المباشر في  تكون مشاركة المحامي

 تخضع للتشريع الجاري به العمل.
 

 إلى حصص طلب العروض : توزيع4الفصل 
 المهنية للمحامات شركاتالاو  المحامينالعروض من قسط وحيد موجه إلى طلب يتكون 

 محل مخابرتهم بتونس يكون والذين  روضتاريخ صدور طلب الع فيى التعقيب المرسمين لد
 الكبرى.

  
 :طلب العروضملف  : سحب5الفصل 

يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات 
الوطنية للمحامين  الهيئةوموقع  )www.marchespublics.gov.tn(العمومية

(https://avocat.org.tn)  او بموقع الواب للديوان (  www.onm.nat ) يتولى تعمير  و
و إضافة لذلك فإنه يمكن سحب  االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور

نهج الطاقة   24بمقره االجتماعي  مكتب الضبط بالديوان الوطني للمناجم كراس الشروط من 
  نا.تونس،  مجا – 1الشرقية 

 
 
 

 ضصلوحية العرو : 6الفصل 

http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.onm.nat/
http://www.onm.nat/
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من  ابتداء( ايوم 60) المدة سّتين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 
 محدد لقبول العروض.ال األقصى للتاريخاليوم الموالي 

 

 العروض:ومالحق ملف طلب  التوضيحات :7الفصل 
نشر من تاريخ  ( أيام10) عشرة يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه

 . طلب العروض عن اإلعالن
اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 

كراس الشروط في أجل ال  ساحبييوجه إلى جميع التي يطلبها المترشحون، و  واالستفسارات
البريد  عبروذلك  ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض10يتجاوز عشرة )

سحب كّراس ل اإللكترونية االستمارةالمبّين في او للشركة المهنية للمحاماة  لمحاميلاإللكتروني 
مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الفصل الفقرة الثانية من بالشروط المشار إليها 

جراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي  24 المتعّلق بضبط شروط وا 
 .لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 السريع عن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه  ،االقتضاءعند كما يجوز 
 .لكافة المترشحين

قصد  شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  للديوان يمكنو  ،هذا
 العروض. أجل تقديم انتهاء( قبل 10عشرة )أدناه مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل 

 

 :المالية اتالضمان :8الفصل 
الصفقات  بتنظيمالتراتيب المتعّلقة  تفتضيهاالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 .العمومّية
 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين :9الفصل 
المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
 آخر أجل لتقديم العروض.في تاريخ  المفعول سارية
تجديد شهادة التأمين سنويا  ،الصفقة )ة(صاحب او شركة المحاماة على المحامي يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم إلى حين 
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من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية بداية  انأسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 
 .)ة(المعنياو شركة المحاماة  تعّهد بها المحامي

 المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع الغيا عقد التأمينويصبح 
ذا تم إعالم )ة(المعني او شركة المحاماة قضية يتعهد بها المحامي معنّية الشركة التأمين . وا 

معّللة بمقتضى رسالة وذلك  األجل المذكور أعاله انقضاءقبل  الديوان الوطني للمناجممن قبل 
 تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،أو بأية وسيلة أخرى  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولو 

، يتم التعاقدّية )ها(التزاماتهب )لم تف( لم يف )ة(المعني او شركة المحاماة المحامي بأنّ 
إاّل  اال غيوفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين . عقد التأمين انقضاءعلى  االعتراض
  .الديوان الوطني للمناجميسّلمها  في الغرضبشهادة 

 

 تقديم العروض : طريقة01الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

( من هذا الكّراس 11المبّينة بالفصل ) وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلدارّية نضم  ي  
  عبارة:يكتب عليه يختم و ثالث خارجي  يدرجان في ظرفومختومين  في ظرفين منفصلين

 الديوان الوطني للمناجم
 .2035تونس  1الشرقية –الطاقة  ، نهج24 االجتماعي:المقر 

 2021/......طلب عروض عدد"ال يفتح 

لدى المحاكم وسائر الهيئات  الديوان الوطني للمناجمتكليف محاٍم إلنابة متعلق ب  
 2024 -2021القضائية واإلدارية والتعديلية والتحكيمية للفترة النيابية 

 

باســــــم المدير المؤيدات والوثائق اإلدارية وجميع توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية 
 السـريعالوصـول أو عن طريق البريد  عن طريق البريد مضـمون العام للديوان الوطني للمناجم 

 مقابل وصل إيداع.  للديوان الوطني للمناجمأو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع 
وفي ثّم  المركزي للديوان الوطني للمناجم مكتب الضـــــــــبطتســـــــــّجل الظروف عند تســـــــــّلمها في 
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حســب ترتيب وصــولها ويجب أن  الخاص بالصــفقات العموميةســجّل الفي مرحلة ثانية تســّجل 
 إلى موعد فتحها. مختومةتبقى 
 آلّيا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .مغلقا* كّل عرض لم يكن 

 كما يقصى:
لم يتّم المشـــارك على بنود كّراس الشـــروط و * كّل عرض تضـــّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها 

 .الوطني للمناجم الديوان من قبل الممنوح له اإلضافيجل األ خالل ارفعه

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

 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض
يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس 

 فيه الشروط المطلوبة.الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر 
 

 الوثائق المكّونة للعرض:: 11 الفصل
 :لهاوثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض  يجب
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
مضــاء --- كراس الشروط المشــارك على كّل صــفحة  ختم وا 

مضـــــــــــــــــاؤه في  آخر الوثيقـــة مع بيـــان وا 
 التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

وختمه في آخر الوثيقة  إمضاء المشارك
 مع بيان التاريخ .

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

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين شهادة

 

أو نسخة مطابقة  الشهادة أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضــــــاة من قبل الشــــــخص المفّوض له 
 وختمها مع بيان التاريخ.

 المحامين بجدول شهادة مهنية في ترسيم

 

أصل الشهادة المهنية أو نسخة 
 مطابقة لألصل منها 

أو الكاتب العام للهيئــــــــــــــة  العميد إمضاء
أو رئيس الفرع الجهوي دون ســــــــــــــواهم 

 وختمه مع بيان التاريخ.

شــــهادة االنخراط بالصــــندوق الوطني للضــــمان االجتماعي    
أو تقديم تصــــــــــــريح على  ) بالنســــــــــــبة للمعاونين واألعوان(

 االستعانة بمعاونين أو أعوان.الشرف بعدم 

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

إمضـــــاء الرئيس المدير العام للصـــــندوق 
الوطني للضــــــــــــــمــان االجتمــاعي أو من 
الشـــــــــــــخص المفّوض له وختمه مع بيان 

 التاريخ.

نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 العقد

العام لشــــــــــــركة إمضــــــــــــاء الرئيس المدير 
التـامين أو من الشــــــــــــــخص المفّوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ.

 

تصـــــريح على الشـــــرف يلتزم بموجبه المشـــــارك بعدم القيام 
مباشــــرة أو بواســــطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 
قصــــــد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

 المهّمة.

ق طبقا لألنموذج المدرج بالملح
 (3عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.
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تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا 
عن مضى ، أو الديوان الوطني للمناجمعموميا لدى 

 انقطاعه عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل.

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

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة منها أحكام الفصل 
 28المؤّرخ في  1998لسنة  1875من األمر عدد  5

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

 قة مباشرة بمهامهم.نشاط خاص بمقابل له عال

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4) عدد

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 

 

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشـــــــــــــــارك وختمـه مع بيـان إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (6عدد    )

المشـــــــــــــــارك وختمـه مع بيـان إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

 :إسمية فيقائمة 
 او أعضاء الشركة المهنية للمحاماة المحامي )منفرد( 
 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

( او شركة مهنية للمحاماة مشارك )منفرد التزام لكل محام
 اإلجراءاتجميع القيام بو  الديوان الوطني للمناجمنيابة ب

لدى المحاكم  )ها(والدفاع عنه )ها( في حقه القانونّية
 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 

او للمحامين  للمحاميلتجربة العامة قائمة المراجع المبّينة ل
خالل الخمس سنوات  المنتمين للشركة المهنية للمحاماة

 .خيرةاأل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (9عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

 قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها

ي إطار دورات ف او المحامين المباشرين لمحامي المباشرا
التي تنظمها الهيئة  الستكمال الخبرة التكوين المستمر

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 
م المحامي المترشــح نســخة بيان التاريخ. يقدّ 

في  مطابقة لألصــــــل من شــــــهادة المشــــــاركة
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الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين 
 أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 .الدورة المعنية

 

او المحامين المنتمين  المباشر السيرة الذاتّية للمحامي
  .للشركة المهنية للمحاماة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11)عدد 

او  إمضـــــــــاء صـــــــــاحب الســـــــــيرة الذاتّية 
صـــــــــــــاحب العرض) في حالة الشـــــــــــــركة 

 مع بيان التاريخ.المهنية للمحاماة ( 

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

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه اركإمضاء المش
 .مع بيان التاريخ

 شركةالاو  المباشر لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
من و الديوان الوطني للمناجم من جهة،  المحاماة المهنية 

 جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

 صــــــاحب العرض )محام منفردإمضــــــاء 
 ( وختمهاو وكيل شــــــركة مهنية للمحاماة
 .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

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

 بشرط للديوان قصاء العرض ويجوزاإل موجبالفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

أيام من  07، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام

تتعلق بالعروض  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا ح العروض،تتاريخ جلسة ف

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةالفنية 

 :الفنية فتح الظروف: 12الفصل 
 المدير العامالعروض يتم تعيينها بمقرر من  تقييملجنة خاصة بفتح و  الديوانتحدث لدى 

 .الديوان الوطني للمناجم

الوثائق اإلدارية المحتوية على الخارجية والظروف الظروف فتح بالمحدثة  تجتمع اللجنة
 .الفنّية العروضو 

  .علنّية تكون جلسة فتح العروض
  ّلقبول العروضدة ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحد. 

الظرف  وذلك بفتحيتّم الشــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســــلســــل الترتيبي لتاريخ الورود  -



10 

 

 الوثائق اإلدارّية المطلوبة. كلّ  وجود والتثّبت منالخارجي للعرض 

التصـــــــــــريح بوجود الوثائق  واالقتصـــــــــــار علىفتح الظرف المحتوي على العرض الفّني  -
 .المطلوبة دون تعدادها

 ،االقتضـــاءعند  ،يمكن التي تدخل في تقييم العرض الفّني للمشـــارك الوثائق وباســـتثناء
ة أن تدعو كتابّيا المشــــــاركين الذين لم يقّدموا كّل الوثائق وفرزها  بفتح الظروف للجنة الخاصــــــّ

من تاريخ جلســــــــــــة فتح الظروف  عمل أّيام 07 ال يتجاوز في أجل إتمام ملفاتهمإلى  المطلوبة
الوطني  ديوانالمركزي للضــــــبط البمكتب  مباشــــــرة أو بإيداعها الســــــريع وذلك عن طريق البريد

 .حتى ال تقصى عروضهم للمناجم
وصـــــيغ الرجوع في تقديم الترشـــــحات من قبل المشـــــاركين في  ضـــــبط آجال:  13الفصـــــل 
 :الصفقة

حي الذ ييمكن للمحام مقابل وصــــــــل  ،بطلب كتابيّ  هيســــــــحب في طلب عروض أن هقّدم ترشــــــــّ
 بالبلوغ فيمع اإلعالم  أو عن طريق البريد الديوان الوطني للمناجميقّدم مباشــــــرة إلى  ،تســــــليم
من عليه العروض المعلن  لقبول( يوما من تاريخ آخر أجل 15عشـــــــرة ) أقصـــــــاه خمســـــــةأجل 
 .االنسحابهذا الحاجة إلى تبرير دون  وذلك الديوان الوطني للمناجمقبل 

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

بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7على معنى الفصل السابع )المترّشح للجنة المختّصة 
 الموافقة عليه.
 إتمامفي اتفاق شراكة دون إجازة من اللجنة وبعد  او شركة المحاماة محاميالتراجع وفي صورة 
الهياكل العمومية لمّدة سنتين  كلّ  المشاركة في الصفقات التي تنظمهايحرم من  ،عملية الفتح

في الفقرة من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك  ، حسب الحالة،( تحتسب02)
الذي بقي  النهائي عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبولهتاريخ أو من األولى من هذا الفصل 



11 

 

 أيام عمل. (10)عشرة دون رّد لمّدة تجاوزت 

 العروض متقيي :14 الفصل
ة المشــار إليها بالفصــل  تتوّلى من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاصــّ

المدرجة بالفصــــــل الحالي من وفقا للمنهجية العروض المقبولة وترتيبها  تقييم هذه اللجنة كذلك
 هذا الكراس.

سناد األعدادنهجّية تقييم العروض م  وا 
 : منهجّية تقييم العروض: 1.14

باالعتماد، حصـــــــــريا، شـــــــــركة محاماة  او المحاميالعروض وترتيبها الختيار  تقييميتّم 
 على المقاييس التاليــة:

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 او ألعضاء الشركة المهنية للمحاماة المراجع العامة للمحامي 1

 (9)الملحق عدد 
 نقطة 50

 نقطة 20 (10)الملحق عدد  المؤهالت العلمّية للمحامي 2
من قبل  او شـــــــــــركة المحاماة  حجم المهام الموكولة للمحامي 3

 (12)الملحق عدد  الهياكل العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

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

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

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

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

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض 
لسنة  764ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  ترشحانهم
جراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي   24مؤّرخ في  2014 يتعلق بضبط شروط وا 

دى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، الهياكل العمومية ل
  للمحامين بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية

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

 

 : إسناد األعداد: 2.14
خالل  او ألعضـــاء الشـــركة المهنية للمحامين المراجع العامة للمحامي   -أ

 نقطة(: 50) الخمسة سنوات األخيرة

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

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2016الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 

العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من  احتسابوبهدف 
طراف وتقديمها بشكل نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األ
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 .يحول دون إمكانّية التعرف على 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

العدد المســـــــــند 
بعنوان المراجع 

 العامة
10 20 30 40 50 

 المؤّيدات:أ. صيغ تقديم العّينات من 
ح للتصــريح على الشــرف بصــّحة البيانات المتعّلقة بالتجربة الخصــوصــّية  تبعا إلمضــاء المترشــّ

ح(، ال يدعى، في مرحلة 6والعاّمة )الملحق عدد  المعني إلى تأييد عرضــــــــــــه  أولى، المترشــــــــــــّ
 بها.بالمؤّيدات المصّرح 

تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. 
تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع  او شركة المحاماة وبصفة عامة يتولى المحامي

 اإلنابة.
 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

تخزينها حســـــب الســـــنوات وحســـــب طبيعتها بطريقة تحف  مدعو إلى جمعها و  ويكون المحامي
حماية المعطيات الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل 

طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات  الستغاللهاحف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية 
طبق  المحليــة الــديوان الوطني للمنــاجم المســـــــــــــــتعملــة في المجــال وذلــك لتقــديمهــا عنــد طلــب
 المواصفات الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.

 نقطة(: 20)للمحامي المؤّهالت العلمّية   -ب 

إلى الخبرة  وباالستناديهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة 
لى المؤهالت العلمية للمترشـــــــــــــــح من ناحية  أخرى، المتمّيزة في الميدان المطلوب من ناحية وا 
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 حسب التصنيف التالي: وذلك
 المحامون المباشرون لدى التعقيب. -

 أعضاء شركة المحاماة -

ل عليها المحامي تســـند األعداد بحســـب عدد الدورات  ئدإضـــافة إلى الشـــها العلمّية التي تحصـــّ
 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية  05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -
صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمر تي تنظمها ال الخبرة المهنّية الســـتكمال متخصـــّ

ويبلغ ســـقف النقاط بهذا العنوان  الهيئة الوطنية بالتنســـيق مع المعهد االعلى للمحامين
 .(10) عشرة

( لكّل مشــــــــــــاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في 01تســــــــــــند نقطة واحدة ) -
 .1(10) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

 إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من 
 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

من قبــل الهيــاكــل او شـــــــــركــة المحــامــاة حجم المهــام الموكولــة للمحــامي  -ج
 نقطة( 30)العمومّية وعددها 

 
 
 
 

 

                                                 

1
عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضاااااااايا في ال ارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤضا، باإلضاااااااافة إلى ذلك، بعين 

للمحامين مدى إلمام قام بها محامي في إطار أنشااااطة الهياكل الدوليّة  االعتبار ضاااامن هاا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية. 

ويمكن، كالك، األضا بعين االعتبار إضااافة إلى هاا المقايي ، انضااواء المحامي أو شااركة المحاماة في شاابكة مهنيّة دوليّة 

 محاماة من عدمه. لمكاتب
 

حين  المتفّرغين. لــذلــك بقــدر مــا يكون يهــدف هــذا المعيــار إلى إعطــاء أكثر فرص للمترشـــــــــــــــّ
المحامي المترشــــــــــــــح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المســــــــــــــند إليه بهذا العنوان والعكس 

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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االبتدائي هيكل عمومي في الطور  جارية، لفائدةعن كّل قضـــــــّية  نصـــــــف نقطةيتّم حذف   -
 .نقاط 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في  في
 في االســتئناففي طور يتّم حذف نصــف نقطة عن كّل قضــّية جارية لفائدة هيكل عمومي  -

 نقاط. 10يتجاوز  أالعلى  طلب العروضتاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في 
 مادّيةذات معنوّية أو  أويتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي  -

ح للمشــــــاركة في  محكمة التعقيب لدى خاصــــــة  أالعلى  طلب العروضفي تاريخ تقديم الترشــــــّ
 نقاط. 10يتجاوز 

حين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم  على ويجب اإلشــــــــــــــارة للمترشــــــــــــــّ
 الّنحو الّتالي:

 وترتيب العروض على أســــــــاس المعطيات المبّينة في  تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييم
حين يرة الّذاتّية الممضـاة من قبل المترشـّ رف والسـّ وبقية المالحق  الّتصـاريح على الشـّ

وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس  المنصـــــــــــوص عليها بملف طلب العروض
 الشروط.

 ة  الديوان يقوم بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه الملفات إلى الّلجنة المختصـــــــــــــــّ
للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة الاّلزمة عليها طبقا 

مارس  13المؤرخ في  2014لســــــــــــنة  1039من األمر عدد  10ألحكام الفصــــــــــــل 
ذا ما اقتضت أعمال الّلجنة2014 المذكورة طلب المؤّيدات المضمنة بالتصاريح  . وا 

أو مؤيدات إضــافية حول ما تم التصــريح به بخصــوص المؤهالت العلمية والمهنية، 
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 .الديوان فإّن هذا الطلب يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل

 :او شركة المحاماة المحامي تعيين: 51الفصل 
 

ال حول معــايير  الــديوان الوطني للمنــاجملــدى  والتقييم المحــدثــةالفتح  تعــّد لجنــة  تقريرا مفصـــــــــــــــّ
حين ونتائج أعمال  اختيار ح التقييم المترشــــّ حين فيه على ضــــوء ذلك توضــــّ كيفّية ترتيب المترشــــّ

 .حصل ذلكوأسباب إقصاء بعض العروض إن 
ة لجنة إلى الل هذا التقريروجوبا  الديوان وّجهيو  بالهيئة العليا لمتابعة والمراقبة المحدثة المختصــــّ

 24والمؤّرخ في  2014لســــــــنة  764من األمر عدد  7طبقا ألحكام الفصــــــــل للطلب العمومي 
وا عادة  من األمر السالف الذكر 8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 2014 جانفي

 .االقتضاءعند  ،النظر فيها
 .لتنفيذه الديوانها إلى توّجه اللجنة المذكورة قرار  األعمال،من هذه  االنتهاءوبعد 

 : والّشروع في المهّمة العقد إمضاء: 61الفصل 
في الديوان الوطني للمناجم  اختياره من قبل تمّ  الذي او شـــــــــــــــركة المحاماة المحاميإعالم  يتمّ 

طبق النموذج  المحرر باللغة العربية عقدالد. ويجب عليه إمضــــــــاء ن بوثيقة التعهّ العنوان المبيّ 
حسب وذلك وضرورة توضيحها  تهايرى الطرفين أهميّ  إضافة بنود يمكنو. المصــاحب لهذا

 . الديوانمقتضيات وواقع نشاط 
مضا العقدعلى إثر المصادقة على و  اتخاذ  يتولىل او شركة المحاماة المحامي، يتم إعالم ئهوا 

 .بذلك ذناإلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقكل اإلجراءات الضرورية لضمان 
يحرم من نهائيا لإلنابة  اختيارهوقع  الذي او شركة المحاماة صورة نكول المحاميإال أّنه، في 

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

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

طلب  ( صاحبالوطني للمناجم  الديوانتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى ): 4ملحق عدد 
 العروض

قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   2تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

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

عضاء الشركة المهنية للمحاماة(ي المحامسميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 
 
  .)المنفرد او ا

عضاء الشركة المهنية للمحاماة المحامي )المنفرد التزام: 8ملحق عدد 
 
لدى المحاكم و  الديوانبنيابة ( او ا

دارّية والتعديلية  سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واال 
او للمحامين المنتمين للشركة  المباشر للمحاميلتجربة العامة قائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

  المهنية للمحاماة
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

او المحامين المنتمين للشركة لمحامي قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
طار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية لالمهنية للمحاماة  لمحامين بالتنسيق مع في ا 

نشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
 المعهد اال

 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 12ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
داريةوالتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةوالتعديليّ  واال 

 الديوان و ، او الشركة المهنية للمحاماة المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين امشروع : 13ملحق عدد 
 الوطني للمناجم
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 1 ملحق عدد

 تعّهدالوثيقة 
 

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

 

 ...........................................................................................................................: لحساب المتصرف باسم و -

  

  .......................................................................................... :تحت عددالحيطة والتقاعد  صندوق ب منخرطال -

 
 ...........................................................................................: (العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -

 

  ............................................................................................................................................................: بصفتي -
بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لاآلتي ذكرها و  الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 : الديوانالمحامي 

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

 عقد النيابة. (3) 

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

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

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

 تاريخ من أيام 07 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به

                                                 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء1
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 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة داإلبقاء على شروط هذا التعه( 5
قانوني. حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح ) او ان الشركة التي امثلها ليست(  لستأنني شهد أ( 6
 .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفصورة ثبوت في و 

 

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

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



20 

 

 2 ملحق عدد
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ............................................................................................................................ :واللقب االسم
 ................................................................................................................او اسم شركة المحاماة

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

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

 

 وفقا لإلجراءات القانونيّة موقع واب او للشركة المهنية للمحاماة موقع الواب إذا كان للمحامي عنوان

:...................................................... 

 
  ....................................................................................................................................................................:لهاتفا

 
 ..................................................................................................:او لشركة المحاماة اإللكتروني للمحامي العنوان

 
 ............................................................................................................................................: المعّرف الجبائيرقم 

 
 ..................................................................: خطة(االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال

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

 
 (المشاركوختم  إمضاء)                                                 

 
 

 في صورة تجمع شركات محاماة او محامين، يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به. مالحظة:
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

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

 ...................................................ممثل الشركة المهنية للمحاماة 

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

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

 "المسّمى فيما يلي "المشارك

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

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

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 4ملحق عدد 
 
 

  الوطني للمناجم الديوان لدى تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
 صاحب طلب العروض

 
 

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

 ...... ..................................................................... الشركة المهنية للمحامينممثل 

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

 ..................................................................................................ن الكامل( المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوا

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 الديوان الوطني للمناجمأو إطارات  أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األقّل. انقطاعيأو مضت عن  

 

سنة  1875طبق أحكام األمر عدد  الديوان)وفي صورة القيام بإعالم  سخة 1998ل ، فترفق ن

ر عليه من قبل  ق بدقّة تاريخ ألك أو اإلدعء بعالمة  الديوانمن مكتوب اإلعالم مؤشّّّّّ يوضّّّّّ

 (اعقتضاءالبلوغ عند 

 

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

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 5ملحق عدد 
 
 

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

وجد في أع وكافة أعضّّاء الفريق المتدخل من المحامين المقترحين أصّّّرح على شّّرفي أنّي 

 .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنع إحدى حاعت

بالفقرة األخيرة من  وجد في إحدى الحاعت المنصّّّّّّّوص عليهاأع  أنّني)أننا(ما أصّّّّّّّّرح ك

 .طلب العروض كراس شروطالفصل الثاني من 

 

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

 المشارك(   وختم  )إمضاء

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
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 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض

 
 

إنّي الممضي أسفله )اعسم واللّقب( 

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

 ................................. .......................................ممثل الشركة المهنية للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

لبيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قدّمتها في هأا أصّرح على الّشرف بصّحة ا
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ألك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 7عدد  ملحق
 

 
 او أعضاء الشركة المهنية للمحاماةالمحامي )المنفرد( سميـة في إقائمة 
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 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

 
 
 
 
 

 8عـدد ملحق
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الديوان الوطني بنيابة  المنفرد او أعضاء الشركة المهنية للمحاماة المحامي التزام
 القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية الهيئاتوسائر المحاكم  لدىللمناجم 

 
اقر  ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

كما أقّر  إنجاز المهّمة.ب  و المتكون من السيدات و السادة اآلتي أكرهم يلتزم )ألتزم(  بان الفريق المتدخل

 المعلومات الواردة بهأا العرض: كافّةبصحة 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 (المشاركوختم    )إمضاء

 
 

 9عـدد  ملحق
 خيرةخالل الخمس سنوات األ لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
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 تاريخ فتح العروض( إلى 2016 جانفي 1)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

 عدد االنابات

 ...............سنة  او المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشرا
    

    
    
    

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

    

    
    
    

 .................سنة  او المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشرا

    
    

    
    

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

 ...............سنة  او المحامين  لتجربة العامة للمحامي المباشرا
    
    
    
    

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

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 

 القضيّةعدد  

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

 الشخص    أوالهيكل العمومي  
 الخاص
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 ............................في............................. بـحّرر 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 

 

 10عـدد  ملحق
او المحامين  لمحامي المباشرقائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها  المنتمين للشركة المهنية للمحاماة
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الهيئة 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    التكوينية الدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة

 

 
 

 11عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
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 ...........................................................................................................................................واللقب:  اإلسم* 

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

 

 ............................................................................................................ الوطنّية:تاريخ الترسيم بالهيئة *

 
 ........................................................................................................... :االستئنافتاريخ الترسيم بقسم  *

 

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

 

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

 
 المترشح:ل عليها المتحص   الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 

ص الخبرة العام ة في   المحاماة:ملخ 
 

  
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
 التي قام المحامي بنيابتها القطاع الخاص
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النتائج المحق قة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ص   أو الماد ة المطلوبة( ان وجد االختصاص )ذكرفي مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملخ 
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النتائج المحق قة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

 
الناشطة في الهيكل العمومي أو الشركة 

 القطاع الخاص التي قام المحامي بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

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

ة المترش ح إليها:  بالمهم 

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  
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-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دولي ة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12عدد  ملحق
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات

واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 
 ةوالتعديليّ 
 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

اإلنابات  النتهاء
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        

        
        

        

        

        

        

 
 
 

 

 المترشح  إمضاء وختم
 

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

 
 

 
 13عدد  ملحق
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 المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين امشروع 

 1الديوان و ،او الشركة المهنية للمحاماة
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاأ ........................................................................................ 
 او 

 للمحاماة.................................................................الشركة المهنية 
 

في حقه  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو الديوان الوطني للمناجم نيابةطبق هأه اعتفاقية في 
سواء في  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .اعقتضاءس أو كألك خارجها عند نتو
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

وأعوانه صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هأه الصفقة للتشريع
 .اعجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداإلى 

 

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

 .والتعقيب اعستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّة القضايا والطوابع الجبائية
 

كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة  ةقضي 03يع يتم تجم
أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها  بالموضوع أو السب

 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة
 

الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر ، إأا ما تبين له ان المحامي قد بأل العناية لديوانيمكن 
الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبله وإمضاء ملحق 
في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة 

 ضمن السقف المحدّد للمحامي. بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هأه المنحة
 
 

  : الديوانالموضوعة على كاهل  االلتزامات:   4الفصل 
بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهأا الغرض، تتولى  الديوانيلتزم  -أ

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

                                                 
 يمكن إضافة فصول أضرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وضصوصيّاتها.1
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رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا 

 .الديوانبمأكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات 

مكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو ت -ب

 قبل موعد الجلسة، أو اعجتماع، بأسبوع على األقل. الديوانالهيئة أو 

  الديوانعدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة  -ت

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة  للديوانع يمكن  -ث  

لسنة  764عدد من األمر  15المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 
جراءات تكليف المحامين بنيابة  2014 جانفي 24مؤّرخ في  2014 المتعّلق بضبط شروط وا 

 .والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية الهياكل العمومية لدى المحاكم
 
 

 طرق خالص صاحب العقد: :5الفصل
 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقدعن طريق يتّم خالص صاحب المهمة 

 الخالصواإلدارية للديوان  الماليّةالشؤون  اإلدارةتولى ت

( يوما 30لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة 
 .للديوان من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيأية

طور التعقيب وتلك المنشورة لدى  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيأ  الديوانوتحمل على 
اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق  والمحكمةالمحكمة العقارية 

 .والمؤيدات(
 عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.أجرة  الديوانحمل وي

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو  الديوانكما يتحّمل  

كلم  30دما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهأا الغرض خارج مراكز الوعيات عن

 في حدود حاعت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، المتعّهد بملّف اإلنابة.

بتحّمل مصاريف التنقّل واإلقامة  الديوانضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل  اقتضتوإأا ما 

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

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

 إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وألك بصرف النظر عن اعتفاقية المتعلقة باألتعاب.

 الديوان يتولى ،او شركة المحاماة المحامين قبل إعّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف م
مثبتة لهأه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال  تخالصها على أساس فاتورا

 موضوع اعسترجاع وألك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

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

 بما يلي: او شركة المحاماة يلتزم المحامي
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عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات  الديوانبأل العناية الالزمة للدفاع عن مصالق  -

 .والتعديلية والتحكيميةالقضائيّة 

كتابيا  الديوانحضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند اعقتضاء، وإعالم  -

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

أو بدراسة  الديوانحضور اعجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 ها.ب الديوانقصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة  الملفات التي وقع تكليفه بها

 ولهأا الغرض،
ي لحضور هأه ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو الديوانولى يت 

 اعجتماعات وألك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها  ،الديوانتمكين  -

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من  الديوانفيها. وفي صورة عدم إبداء 

تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ ألك موافقة ضمنية منه على محتواها وإأن للمحامي بمواصلة 

 اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خالص معاليم الضمان اعجتماعي وخالص معاليم انخراطه  الديوانتمكين  -

وألك وجوبا قبل خالص مسؤوليته المدنيّة يفيد قيامه بتأمين  في صندوق التأمين وما

 اعتعاب.

 : مدّة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

وفي . ..................وتنتهي في  ............تضبط مدّة اعتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من 
شركة مهنية  او صورة وجود قضايا جارية في هأا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي 

 من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العموميللمحاماة 
فيتولى مواصلة هأه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وألك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 من نّص الحكم الصادر فيها. الديواندون سواه، وتمكين 
 اقية::فسخ االتف 8الفصل 

 التالية:، تفسخ هأه اعتفاقية، آليا في الحاعت 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

 .اإلحالة على عدم المباشرة حل الشركة المهنية للمحاماة اوأوالمحامي  وفاة -

تنبيها  الديوانهأه الصورة يوجه له  التعاقدية. وفيعدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته  -

د ع بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ 

 للديوانيمكن  ،هأا األجل التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  يقلّ 

حسب اإلجراء الأي يراه ه ازإجراء آخر أو تكليف من يتولى إنج دون أيّ  العقدفسخ 

 .مالئما
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في التقاضي أو  الديوان وإهدار حقبالتزامه  العقد إخالل صاحب الديوانلدى إأا ثبت  -

 مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في هقيامثبت 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا

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

 

 :9الفصل 
 لألك،تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة  الديوانفي صورة قرار 

في قضيّة ع زالت جارية، ففي هأه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق 
 79من المرسوم عدد  40أحكام الفصل الثالث من هأه اعتفاقية وألك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة 
 

  االتفاقية:النزاعات المتعلقة بهذه  : فضّ 01الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هأه اعتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهأا 

لسنة  764عدد من األمر  (7)الفصل مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى  الديوان الغرض يتولى
جراءات تكليف المحامين بنيابة  2014 جانفي 24مؤّرخ في  2014 المتعّلق بضبط شروط وا 
 .لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية الديوان

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 
 حكمة المختّصة.القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى الم

 

  : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
 .او الشركة المهنية للمحاماة المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 21الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إع بعدحيحا ص ا العقدكون هأيع 

 للمناجم.للديوان الوطني المدير العام 
 

 : محّل المخـابرة:13الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المأكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

 نعألك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كألك 
من كراس الشروط بخصوص  4بالفصل  اعلتزام ، يجب على المحاميفيأنطريق إعالم بواسطة عدل الت

 محل المخابرة.
 

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

 
 اإلمضــاءات  
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او  المكلفالمحامي                                          عن/ الديوان الوطني للمناجم   
  شركة المحاماة 


