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  طلب العروض عموضو :األول الفصل
، المحامين مين بجدولس  من بين المر محاماةمهنية للأو شركة  مباشر ( محام01) يتمثل موضوع طلب العروض في اختيار      

 يةئلقضااات ئر الهيئلدى المحاكم وسا اوالدفاع عنهها والقيام بجميع اإلجراءات القانونية في حق الوكالة البلدية للتصرف لنيابة
اإلدارية والمدنية  ة وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجراءاتي  والتحكيمية واإلدارية والتعديل

 .ية والتحكيمئية والجزائة والجباكرية والتجاري  سوالع
 .بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين عقد النيابة نويبي        

 

 كة رلمشاشروط ا :2صل فال
 ى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروضلمحامين المرسمين بجدول المحامين لدل يمكن المشاركة في طلب العروض      

 .وللشركات المهنية للمحاماة

ى بالنفاذ العاجل ما لم عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محل   لإليقافضوا ر  الذين تعأو ال تجوز مشاركة المحامين       
 .(1)لقبول العروضى ة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصص  ه من قبل المحكمة المختؤإلغا ميت

و العمل أ يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بهاكما ال       
حد أعضاء هياكل بأأو  والمدير العام للوكالةبسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي  أتلك التي تنش

و أجهة تعمل لديها  د  دعوى ض يقبل أ قد لمحامي أو أعضاء الشركة المهنية للمحامينايها التسيير أو المداولة أو تلك التي يكون ف
 .من مرسوم المحاماة 32ر على معنى الفصل خآي مانع أ

على الرغم من ترسيمهم  المتقاعدين تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو وال      
   .حاماةبجدول الم

 

   كيفية  المشاركة :3الفصل  
 :المشاركة في طلب العروض يمكن للمحامي المباشر      
 ،منفردا -      
 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.أو  -      

  

 ض الى حصص:العروتوزيع طلب  :4صل فال
ن طلب العروض من        في تاريخ صدور طلب العروض المحامين المرسمين لدى التعقيب جميع موجه إلى (2)قسط وحيد :يتكو 

  .ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها الشركات المهنية للمحاماة على أن يكون بها محام على األقل مرسم لدى التعقيب.و
 

 محل مخابرة المحامي الترسيم عدد المحامين القسط

في تاريخ  التعقيبالمحامين المرسمين لدى  1 1
والشركات المهنية أ صدور طلب العروض

للمحاماة على أن يكون بها محام على األقل 
 .مرسم لدى التعقيب

 تونس الكبرى
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 ض:العروسحب ملف طلب  :5صل فال
العمومية  الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات كراس يتولى المترشح تحميل

www.marchespublics.gov.tn)) موقع و لموجودة للغرض على الموقع المذكورا نيةوراإللكت االستمارة ربعد أن يتولى تعمي
 لتصرفلالوكالة البلدية  موقع وابأو من ( https:// avocat.org.tn) للمحامينالهيئة الوطنية 

(agencemunicipalegestion@gmail.com). الوكالة  إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من وباإلضافة
ها بقصر المؤت للتصرفالبلدية   دون مقابل.ب تونس 1001مرات شارع محمد الخامس الكائن مقر 

 

 : ضصلوحية العرو :6صل  فال
الموالي للتاريخ ن اليوم م ابتداء (يوما 60)رد تقديمها لمدة ستين يوما يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمج  

 .األقصى المحدد لقبول العروض
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

وإنما يندرج  المحدثة للغرض()لجنة الفتح والفرز إن التثبت من الوضعي ة القانوني ة للمحامين ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي (1)
ة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطني ة أو رئيس  الفرع ضمن صالحيات الل جنة المختص 

المتعلق بضبط  2014جانفي  24المؤرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  16طبقا ألحكام الفصل  الجهوي المختص عند االقتضاء
 شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

 .واحدةأو لشركة محاماة  واحدوجوبا إسناد القسط الوحيد لمحام مباشر يتم  (2)
 

 
 
 

 ضالعروالحق ملف طلب وم حاتتوضيال :7صل فال
 ن عن طلبعالمن تاريخ نشر اإل يوما (15)خمسة عشر أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه  كيمكن لكل مشار

  .وضرالع
التي يطلبها  واالستفسارات المالحظاتبإلجابات والتوضيحات المتصلة ان م  إعداد ملحق لملف طلب العروض يتض مويت
أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول  (5)ة خمس ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز ،شحونرالمت

اس راإللكترونية لسحب ك االستمارةن في العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبي  
المتعلق  2014ي جانف  24خ في ؤر  الم 2014لسنة  764من األمر عدد  4الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 

ية رواإلدارية والعسك يةئاضقالات ئبضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهي
 .والتعديلية والتحكيمية

 .االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحينكما يجوز عند  
 حبوا كراس الشروط قصد مزيدسة إلى المترشحين الذين ي  توجيه معطيات تكميللوكالة البلدية للتصرف ، ويمكن لهذا 

 .العروضجل تقديم أ انتهاءقبل ( 10أيام )توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة 

 

 مانات  المالية  ضال :8الفصل 
 .لصفقات العموميةاتنظيم  المتعلقة ب تراتيبالتقتضيها لمشاركون من تقديم الضمانات المالية التي ايعفى 

 

 ةي  نة المدنية والمهي  المسؤول نتأمين عالعقد :9الفصل 
لمفعول في تاريخ آخر اولية المدنية والمهنية، سارية ؤتأمين المس عقدلب العروض تقديم طيتعين على كل مشارك في 

 .أجل لتقديم العروض
م بالحكم الإلعاالصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين )ة(المحاماة صاحب كما يجب على المحامي أو شركة

 .د بهاعه  لق بآخر قضية متعالمت
 د بها المحامي أوه  آخر قضية تعب المتعلق بداية من يوم اإلعالم بالحكم انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع 

 .)ة(شركة المحاماة المعني
المحامي أو  ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها 

انقضاء األجل المذكور  قبلقبل الوكالة البلدية للتصرف ية من وإذا تم إعالم شركة التأمين المعن. )ة(شركة المحاماة المعنى
وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا  بأية نة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أووأعاله وذلك بمقتضى رسالة معللة ومضم

 انقضاءى عليتم االعتراض   ،لتعاقديةا (ها)بالتزاماته (لم تف)لم يف)ة( اإلعالم، بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني
 تسلمها الوكالة البلدية للتصرف. بشهادة في الغرض إال عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا

 

 ضالعرويم طريقة تقد :10الفصل 
 .يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة 
اس فى ظرفين منفصلين را الكهذمن  (11)ل صبالف ينةلمب  اا تهإلدارية وجميع مؤيدااق ئلعرض الفني والوثاا نم  يض 
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أو  محامبتكليف متعلق  2021لسنة  08ب عروض عدد طلتح فال ي"يكتب عليه عبارة يدرجان في ظرف ثالث خارجي 
  ."الوكالة البلدية للتصرف إلنابة شركة مهنية للمحاماة

 

الوصول لبريد مضمون ق ايرطن عات ؤيدميع المجق اإلدارية وئية والوثاتوجه الظروف المحتوية على العروض الفن 
 .إيداع لصمقابل و للوكالة البلدية للتصرف بط التابعلضأو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب ا

السجل الخاص ي فل ج  ستوفي مرحلة ثانية  م  ث ،ضللغر نلمعي  اضبط ب المكتعند تسل مها في  فول الظرج  ست 
 ة الى موعد فتحها.مغلقلعمومي ة حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى بالصفقات ا

 قصى آليا :ي   
 كل عرض ورد بعد اآلجال  -
 .عرض لم يكن مغلقا لك -
 :قصىا ي  ـــكم 
شروط ولم يتم رفعها خالل األجل لاس ارشارك على بنود كمظات أدخلها الفييرات أو تحغن تم  ضتكل عرض  *

 .الوكالة البلدية للتصرفاإلضافي الممنوح له من قبل 
 .رةو  ق مزئة أو وثائن تصريحات أو معلومات خاطم  كل عرض تض *
 .بب من األسباب المطالبة بتعويضسلذين تم إقصاء عروضهم ألي اوال يمكن للمشاركين  
ويقصى كل  .الشروط كراسبا بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة هر العروض بكاملر  يجب أن تح 

 عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
 
 

 
 نة  للعرضو  المكئق الوثا :11الفصل 

   :يلي على ما ،المصاحبة لها ن للعرض ووثائق التعهد والمؤيداتيجب أن يحتوي الظرف المتضم
 

 واجبات المشارك المطلوبة العمليات بيان الوثيقة 

 الوثائق اإلدارية

ختم وإمضاء المشارك على كل صفحة  ---  .كراس الشروط
وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التاريخ 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة  (1) عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق .وثيقة التعهد
 مع بيان التاريخ 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة  (2ق عدد )طبقا لألنموذج المدرج بالملح .إرشادات عامة حول المشارك بطاقة
 مع بيان التاريخ 

من بطاقة نسخة مطابقة لألصل  .بطاقة تعريف جبائية
 التعريف الجبائية

--- 

شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد 
 .للمحامين

مطابقة لألصل  أو نسخةالشهادة  أصل
 من الشهادة

ممضاة من قبل الشخص المفوض له 
 وختمها مع بيان التاريخ

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين 
 أو

قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول 
  .المحامين

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

 المهنية للمحاماة 

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئة أو 
رئيس الفرع الجهوي دون سواهم وختمه 

 مع بيان التاريخ 

للضمان  بالصندوق الوطني االنخراطشهادة 
  (واألعوان )بالنسبة للمعاونين االجتماعي

االستعانة أو تقديم تصريح على الشرف بعدم 
 بمعاونين وأعوان.

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة 
أو من  االجتماعيالوطني للضمان 

الشخص المفوض له وختمه مع بيان 
 التاريخ

إمضاء الرئيس المدير العام لشركة  العقدنسخة مطابقة لألصل من   .عقد التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية
التأمين أو من الشخص المفوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ

 تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك
أو بواسطة الغير بتقديم  بعدم القيام مباشرة

وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في 
مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 

ق عدد لألنموذج المدرج بالملحـ طبقا
(3) 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ 



5 
 
 

  .المهمة

تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم 
يكن عونا عموميا لدى الوكالة البلدية للتصرف 

عمل به مدة خمس عن ال انقطاعهأو مضت عن 
 .سنوات على األقل

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

من  5بها العمل وخاصة منها أحكام الفصل 
 28المؤرخ في  1998لسنة  1875األمر عدد 
المتعلق بضبط الشروط  1998سبتمبر 

الموظفين  واإلجراءات المتعلقة بإسناد
خاص  العموميين ترخيصا لممارسة نشاط

   بمقابل له عالقة بمباشرة مهامهم.

ق عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحـ
(4) 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ 

على الشرف بعدم الوجود في إحدى تصريح 
 2الحاالت اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل 

 من كراس الشروط

 إمضاء المشارك وختمه مع بيان التاريخ (5بالملحق عدد ) طبقا لألنموذج المدرج
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والتي  ةالفني جوانبالوبقية المالحق المنصوص عليها صلب  )وثيقة التعهد( 1عدم تقديم الملحق رقم مثل ي :حظةالم      

لمساواة بين امبدأ  باب إقصاء العرض ويجوز للهيكل العمومي بشرط احترامسببا من أستندرج ضمن تقييم العرض 
كتابيا استكمال بيانات أيام من تاريخ جلسة فتح العروض،  07ل ال يتجاوز في أج ،أن يطلب عند االقتضاء المشاركين

 .ير في محتواهاغيدي ذلك إلى تؤومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال ي
 
 
 

 فتح العروض 12: الفصل 
 .للوكالةالمدير العام  بمقرر مننها ييلجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تع الوكالة البلدية للتصرف تحدث لدى       

   
 
 
 
 

  

 الجوانب الفنية والوثائق التي يتم اعتمادها في فرز العروض

تصريح على الشرف بصحة البيانات 
والمراجع العامة و/أو الخصوصية 

 المضمنة بالعرض

طبقا لألنموذج المدرج بالملحـــق 
 (6عدد )

إمضاء المشارك وختمه مع بيان 
 التاريخ 

 قائمة إسمية في: 
 )منفرد(المحامي

 عضاء الشركة المهنية للمحاماة أو أ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحـــق 
 ( 7عدد )

في آخر  إمضاء المشارك وختمه
 مع بيان التاريخ الوثيقة
 

في  التزام لكل محام مشارك )منفرد أو
بنيابة الوكالة  (شركة مهنية للمحاماة إطار

البلدية للتصرف  والقيام بجميع اإلجراءات 
لدى  اوالدفاع عنه االقانونية في حقه

المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 والتحكيمية واإلدارية والتعديلية

ق ـطبقا لألنموذج المدرج بالملحــ
 (8عدد )

في آخر  إمضاء المشارك وختمه
 ان التاريخمع بي  الوثيقة

 

قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة 
المنتمين  أو المحامينللمحامي المباشر 

للشركة المهنية للمحاماة خالل الخمس 
  .سنوات األخيرة

ـق ــطبقا لألنموذج المدرج بالملحـ
 (9عدد )

إمضاء المشارك وختمه مع بيان 
 التاريخ
 

في الدورات التكوينية المتخصصة  قائمة
محامين أو الالتي تابعها المحامي المباشر 

في إطار  المنتمين للشركة المهنية للمحاماة
دورات التكوين المستمر الستكمال الخبرة 
التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 
بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو 

  محامين.في إطار أنشطة الهياكل الدولية لل

ق ـطبقا لألنموذج المدرج بالملحــ
 (10عدد )

إمضاء المشارك وختمه في آخر 
 . الوثيقة مع بيان التاريخ

يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة  
لألصل من شهادة المشاركة في 

 الدورة المعنية 

السيرة الذاتية للمحامي المباشر أو 
 المنتمين للشركة المهنية للمحاماة المحامين

ق ـــطبقا لألنموذج المدرج بالملح
 (11عدد )

إمضاء صاحب السيرة الذاتية 
في حالة وإمضاء صاحب العرض )
( مع بيان الشركة المهنية للمحاماة

 التاريخ 

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

 والتحكيمية واإلدارية والتعديلية 

ق ــــطبقا لألنموذج المدرج بالملح
 (12عدد )

في آخر  إمضاء المشارك وختمه
 .مع بيان التاريخ الوثيقة
 

عقد النيابة المبرم بين المحامي  مشروع
المباشر أو الشركة المهنية للمحاماة من 
جهة والوكالة البلدية للتصرف من جهة 

 ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحــــق 
 (13عدد )

إمضاء صاحب العرض )محام 
شركة مهنية للمحاماة(  منفرد أو وكيل
خر الوثيقة مع بيان بين وختمه في آ

 التاريخ 
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 .ق اإلدارية والعروض الفنيةئرجية والظروف المحتوية على الوثالفتح الظروف الخا المذكورة جتمع اللجنةت   
 .وتعقد في التاريخ والمكان المحددين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة غير علنية تكون جلسة فتح العروض 
 .بول العروضقدة لدالعروض الواردة في اآلجال القانونية المح ال تفتح إال*  
 .عتبر هذا العرض الغيااييرات وإال غال يمكن ألي عارض أن يدخل على عرضه أية ت*  
 ت منبللعرض والتث الخارجيلتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف  الترتيبية الفتح طبقا للتسلسل ي  عملي يتم الشروع ف  -

  .ق اإلدارية المطلوبةئوجود كل الوثا
  .دون تعدادها ق المطلوبةئي واالقتصار على التصريح بوجود الوثانفتح الظرف المحتوي على العرض الف  -

 ة بفتح الظروفصخاال يمكن، عند االقتضاء، للجنة ،ي للمشاركنق التي تدخل في تقييم العرض الفئوباستثناء الوثا
أيام عمل  07ملفاتهم فى أجل ال يتجاوز  ق المطلوبة إلى إتمامئأن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثا وفرزها

 الوكالة البلدية للتصرف ضبط السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد
   .حتى ال تقصى عروضهم

 agencemunicipalegestion@gmail.com :اليـالت لعنـوانبا رونيـتلكبريد االالق عن طريق ئكن ارسال هذه الوثايم
 .عن طريق البريد السريع إرسالها أولضبط  ان  تودع  األصول،  الحقا،  بمكتب  أعلى 
 .تاريخ اإلرسال  االلكتروني ويعتمد في هذه الحالة 

 قةفالصن في ل  المشاركيبق  نالترشحات  م في تقديم عوجالر صيغال  وجط آ:ضب13صل فال
 م مباشرة إلىد  ، مقابل وصل  تسليم،  يقيعروض أن يسحبه بطلب كتابالحه في طلب شم ترد  لمحامي الذي قليمكن 

يوما من  تاريخ  ( 15)عشرة  ريق  البريد  مع  اإلعالم  بالبلوغ  فى  أجل  أقصاه  خمسةطعن  أو الوكالة البلدية للتصرف 

 .وذلك  دون الحاجة إلى  تبرير هذا االنسحاب الوكالة البلدية للتصرف أجل  لقبول  العروض المعلن عليه من  قبل آخر
 

 .خذ بعين االعتبار عروضهم  في  أعمال  التقييم،  ويبقوا ملزمين  بهاؤوبانقضاء هذا  األجل، ت
ح  للجنة  شمه  المتردالمذكور  إال  بمطلب  معلل  يقه  ال  يمكن  سحب  ذلك  العرض  بعد  انقضاء  األجل نغير  أ

 .بهدف الموافقة عليه 2014نة سل  764رمن األم( 7)معنى  الفصل  السابع ة  علىصالمخت

حرم  من المشاركة ي  اللجنة وبعد  إتمام عملية  الفتح،  من المحامي أو شركة  المحاماة  دون إجازة صورة  تراجع  وفي
حسب  الحالة،  من  تاريخ  تراجعه   ،تحتسب (02)سنتين  ةد  الهياكل  العمومية  لم  لتنظمها  كفي الصفقات  التي  

من  طرفه  على إعالمه    د  د  لذلك  في  الفقرة  األولى  من  هذا  الفصل أو من  تاريخ عدم  الرد  الكتابي  بعد  األجل  المح
   .أيام عمل(10)ة  تجاوزت  عشرة د  لم  د  ي  الذي  بقي  دون  رئبقبوله  النها

 

 : تقييم العروض  14صلفال
تقييم  اس، تتولى هذه اللجنة كذلكرمن هذا الك( 12)ة المشار إليها بالفصل ص  بعد فتح العروض من قبل اللجنة الخا
  من هذا الكراس. 15 الفصلبالمنهجيات المدرجة  العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى

 

 وإسناد األعداد  منهجية تقييم العروض: 15 الفصل
  : منهجية تقييم العروض: 1. 15

س  يأو  الشركة  المهنية  للمحامين  باالعتماد،  حصريا، على المقاي  نيتم  تقييم  العروض  وترتيبها  الختيار  المحامي
 :التالية  

 العدد االقصى تقييممعايير ال ع/ر

 نقطة 50 للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحامين المراجع العامة 01

 نقطة 20 الت العلمية للمحامي  ؤهالم 02

العمومية  ياكلهل القبحاماة من محامى أو شركة الملل ام الموكولةالمهحجم  03
 وعددها

 نقطة 30

 نقطة 100 المجموع العام  

 :قصى وجوباتو
   .المعتمدة للتقييم الفنيق ئن إحدى الوثامالعروض التي لم تتض ـ
فى الفصل  اإلمهال والمحددة ةاركة في الصفقة بعد انقضاء فترشق اإلدارية المطلوبة للمئنقصها الوثاتالعروض الي  -

   .من هذا الكراس 11

   .رةو  أنها مز ثبت قئة أو وثائأو معلومات خاط تصريحاتن م  كل عرض تض  -
 .الصفقة سمن  عرض واحد  في نفر ثم  أكين  فيها  تقديالمشاركالعروض التي  يتولى أحد   -
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بل قمن  حاتهم ال يتم إال شاستبعادهم ورفض تر فان ،ةيأديبتأنهم عقوبات شوبخصوص  المحامين الذين صدرت في   
تعلق بضبط الم 2014 جانفي 24خ في ؤر  مال 2014لسنه   764ابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد تبة والمقلجنه المرا

لية يعدتوال والعسكرية واإلداريةية ئات القضائف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهييشروط وإجراءات تكل
 سيئللمحامين أو كذلك مع رة الوطنية ئمع من له النظر في الهي قنسيتبالة هم المهنيتايفي وضع ةت بدق  ثب، بعد التميةيوالتحك

ي انفج 24خ في ؤر  م 2014لسنة  764من األمر عدد 15طبيقا لمقتضيات الفصل ت ضاءتاالقند ص عالفرع الجهوي المخت
2014. 

 

 ادعد:إسناد األ 2. 15
 نقطة( 50) يرةخوات األنل الخمسة سالالمراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحامين خ -أ

 :كيفية إسناد األعداد 1-أ
سنوات  سلتى أسداها المحامى أو أعضاء  شركة  المحاماة خالل الخماند أعداد المراجع  بحسب عدد اإلنابات ست     

 .إلى تاريخ  تقديم العروض 2016 ة بين غرة جانفيد  األخيرة أي من الفترة الممت

بالسقف  وجوب التقيدع مع م  المجء أعضا تحتسب المراجع لمختلف ،شركة المحاماة إطار في تقديم عرض في صورة     
 .ألقصى المشار إليه في الجدولا العددي

بعد  ة من نصوص األحكامي نيتم اعتماد نسخ من عح بها، ر  احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المص وبهدف     
األشخاص  على ها بشكل يحول دون إمكانية التعرفية حجب أسماء األطراف وتقديمبغاح ش  معالجتها من قبل المتر
   .والمراجعالمذكورين بهذه األحكام 

 
 صيغ تقديم العينات من المؤيدات:  2-أ

ةصبرف الشح على يصرتح للش  رتضاء الممبعا إلت ة)والعاي ة صوصخال بةجرتبال قةعلتالم تانايالب ح   ،(6عدد  قالملحم 

 .ح  بهار  المص تداؤيد عرضه بالمييأتح المعني إلى ش  رتأولى، الم ةدعى، في مرحلي  ال 
ة عام ةفصوب  .ارك  في  طلب  العروضشح  المشرتراه  الميف  حسبما  يكلتل  الئسارأو    تاإلنابا  ي نةمد  عتعت 

 .ةاإلناباز العمل موضوع إنجة تثبت قثيوم كل يدة تقالمحاما ةركشأو  ولى المحامييت
 .الكش رفضها م  تي تالا يالقضا ،ةجربتال سابتاحدخل ضمن ي وال 
  يةحفظ  حماقة تيها  بطرتعيوحسب  طب  تالسنوانها  حسب  يخزتكون  المحامي  مدعو  إلى  جمعها  ويو 
ها  في راعىي ة ترونتل  حفظ  إلكئوساأو كذلك في  يةزريل أو ةممغنطراص قأ المهني في ت الشخصي ة والسر  ايالمعط
مها  عند  الطلب  يقدتوذلك  ل المجال فىلة عمتالمست زايجهتال مع متتالءت مواصفاغاللها طبق تالس ي ةالفن تالضمانا

  .وطشرللغرض فى كراس  ال ي نةالمب ي ةالفن تالمواصفا قطبلمصالح الوكالة البلدية للتصرف 
 :حو التالينالم على ي ة تتالفن يةب  العروض  من  الناحتيرتم  وييقتلشحين ان عملي ة ارتللم ةارشجب  اإليو
 
يرة س  رف والش  ة في التصاريح  على النييم وترتيب العروض على أساس المعطيات المبيقتتولى لجنة الفتح والفرز ت* 

  سوالمقايي حين وبقية المالحق المنصوص عليها  بملف  طلب العروض وطبقا للمعاييرشتية الممضاة من قبل المترلذاا
 .اس  الشروط رالمعلنة  بك
 
ة  بهة  للمراقصهة  المختنهلجبتوجيهه  الملفهات  إلهى  ال  ،لمابعد  االنتهاء  من  هذه  األع  الوكالة البلدية للتصرف قومت *

ن  األمههر  عههدد مهه10ل  صههام  الفكهها  ألحمههة  عليههها  طبقههزالعمههومي  إلجههراء  المراقبههة  الالة العليهها للطلههب ئههبالهيوالمتابعههة 
دات  يههؤال  اللجنههة  المههذكورة  طلههب  الممههوإذا  مهها  اقتضههت  أع  .2014ارس مهه  13خ فههي  ؤر  المهه 2014لسههنة   1039

ههذا    ن  فهإ ،ميهة  والمهنيهةلعلت  اؤهالالمهول  ما  تم  التصريح  بهه  بخصهوص يدات إضافية  حؤبالتصاريح  أو  م المضمنة
 الوكالة البلدية للتصرف.قبل ه  إلى  المحامين المعنيين من ج  الطلب  يو

    

 

عدد اإلنابات 
 لدى المحاكم

إنابة  50و 40بين  ما
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

إنابة  60و 51بين  ما
خالل الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

 العروض

 70و 61 بين ما
إنابة خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 
 العروض

 80و 71بين  ما
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

إنابة  81أكثر من 
خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 
 العروض

العدد المسند 
بعنوان المراجع 

 العامة

10 20 30 40 50 
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 نقطة(: 20المؤهالت العلمية للمحامي ) -ب    
زة في الميدان يتحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد إلى الخبرة المتمإلى  يهدف هذا المقياس            

 :هالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التاليؤالمطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلى الم

 المحامون المباشرون لدى التعقيب    -
  المحاماةأعضاء شركة   -
 

عدد الدورات التكوينية التي تلقاها أو تسند األعداد بحسب  ،ل عليها المحاميص  إضافة إلى الشهادات العلمية التي تح 
 :النحو التالي على شارك فيها

 

صة في إطار دورات التكوين ص  محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخ لنقاط لك  05 تسند بصفة آلية -

ف النقاط بهذا قويبلغ س .ة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامينئتكمال الخبرة المهنية التي تنظمها الهيسال رالمستم
 .(10عشرة) العنوان
أنشطة الهياكل الدولية  كل مشاركة ناجحة في دورة تكوينية قام بها محامي في إطار( ل01)تسند نقطة واحدة  -

    (1)( 10) ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ،للمحامين

يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة ، ثبات المشاركة في هذه الدوراتوإل
 المعنية.

  

 :نقطة ( 30ياكل العمومية ) عددها حجم المهام الموكلة للمحامي أو شركات المحاماة من قبل اله –ج 
ما يكون المحامي المترشح متفرغا بقدر لذلك  ،يهدف هذا المعيار إلى إعطاء اكثر فرص للمترشحين المتفرغين          

 وذلك على النحو التالي : ،للمهمة بقدر ما يرفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس
ح ش  ي في تاريخ تقديم الترئل عمومي في الطور االبتدادة هيكئة جارية لفاقضي   ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك -          

 .نقاط 10تجاوز تللمشاركة في طلب العروض على أال 

ح شناف في تاريخ تقديم الترئتسدة هيكل عمومي في طور االئقضية جارية لفا ليتم حذف نصف نقطة عن ك  -          
 .نقاط 10جاوزيتلمشاركة في طلب العروض على أال ل

لدى محكمة  ذوات معنوية أو مادية خاصةدة هيكل عمومي أو ئقضية جارية لفا ل  يتم حذف نصف نقطة عن ك  -          
  .نقاط 10ح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز ش  التعقيب في تاريخ تقديم التر

 

 محاماةالمهنية للشركة الامي أو تعيين  المح :16الفصل 
ج ئحين ونتاشالمتر اختيار ال حول معاييرص  تقريرا مف الوكالة البلدية للتصرف لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى د  تع         

 .باب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلكسحين وأشح فيه كيفية ترتيب المترض  أعمال التقييم على ضوء ذلك تو
ة العليا للطلب ئاقبة المحدثة بالهيرة للمتابعة والمص  نة المختجلى اللوجوبا هذا التقرير إوتوجه الوكالة البلدية للتصرف          

إلجراء مراقبتها عليها طبقا  2014ي جانف 24خ في ؤر  الم 2014لسنة  764 دمن األمر عد 7 العمومي طبقا ألحكام الفصل
 .االقتضاءعند ، ة  النظر  فيهادمن األمر السالف الذكر وإعا 8لمقتضيات الفصل 

 .لتنفيذه الوكالة البلدية للتصرف مذكورة قرارها إلىلنة اجه الل  ج  تو ،مالعاء من هذه األهتند االبعو       
 

ة:روشوال  دالعق اءض.  إم17صل  فل  ع في المهم 
 التعه د.بوثيقة  نفي العنوان المبي   الوكالة البلدية للتصرف يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة التي تم اختيارها من قبل        
ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهميتها . بية طبق النموذج المصاحب لهذارة العغعليه إمضاء العقد المحرر بالل بويج

 وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي.
ه، يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية ئوعلى إثر المصادقة على العقد وإمضا         

 .ة بمجرد تسلم اإلذن بذلكم  المه انطالقلضمان 
يحرم من المشاركة في الصفقات  ،لإلنابةيا ئنها اختيارهافي صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع  هنإال أ         

ي الذي ئمن طرفه على إعالمه بقبوله النها ردتحتسب من تاريخ عدم ال( 02)نتين سة  د  ل العمومية لمالهياك ل  التي تنظمها ك
  .أيام عمل( 10)ة تجاوزت عشرة د  لم رد  بقى دون 

بعين االعتبار ضمن  ،الى ذلك باإلضافةيؤخذ  ،عندما يتعل ق االمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومي ة (1)
مة هذا المعيار الفرعي دورات تكويني ة قام بها محامي في إطار انشطة الهياكل الدولي ة للمحامين مدى إلمام المحامي المترش ح بلغة المحك

بعين االعتبار إضافة إلى . ويمكن كذلك األخذ المنشورة امامها القضي ة او الل غة المتفق عليها في العقد او عند االقتضاء الل غة االنقليزي ة
 انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنية دولية لمكاتب محاماة من عدمه. هذه المقاييس،
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 قـــــالمالح

 

 10 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 

رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   11 بطاقة ا 

ثير في مختلف: 3ملحق عدد 
 
نجاز المهّمة تصريح على الشرف بعدم التا جراءات التعيين ومراحل ا   12 ا 

 13  الوكالة البلدية للتصرفتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 

قصائيّ ــدم الوجعـرف بشح على الصريت: 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال  س ارّ من ك 2ا بالفصل ـة المنصوص عليهـود في ا 

  الشروط
14 

 والمراجع العاّمة  على الشرف بصّحة البياناتتصريح : 6ملحق عدد 
 
 15 لخصوصّية المذكورة في العرضا (و)و/ ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماةسميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 
 
و ا

 
 16 المحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل  التزام: 8ملحق عدد 
 
و ا

 
العمومي لدى المحاكم و المحامي )المنفرد( ا

دارّية والتعديلية  سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واال 
17 

و المباشر  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 
 
 اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

 
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

18/19 

و  لمحامي المباشرالتكوينية المتخصصة التي تابعها اقائمة الدورات : 10ملحق عدد 
 
لشركة المنتمين ل المحامينا

على المهنّية للمحام
 
طار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال اة في ا 

نشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 
طار ا و في ا 

 
 للمحامين ا

20 

 21/22 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 12ملحق عدد  وسائر في القضايا موضوع اال 

دارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيائت القضائية   ةواال 
23 

و المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
 
 24/25/26 .اة، والهيكل عمــوميلشركة المهنّية للمحاماا

 

 

 

  1ملحق عدد 
         

 

 دـــــة التعه  ـــــوثيق

 
 
 
 ........................................................................ :(1) )االسم واللقب والخطة( الممضي أسفله إني     
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 ..............................................................................................المتصرف باسم ولحساب: . -
 ............................................................................: دالمنخرط بصندوق الحيطة والتقاعد تحت عد -
 .........................................................................بــ)ذكر العنوان بالكامل(:  محل مخابرته المعي ن -

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

لوكالة ل ق بإنابة المحاميللمتعض انة لملف طلب العروو  مكلوا (2)على جميع الوثائق اآلتي ذكرها الطالعابعد و    
 :لتصرفلالبلدية 
  .ب العروضلملف ط( 1)
 .وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة االلتزام( 2)
 .عقد النيابة( 3)
 

 ،وليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازهاؤرت على مسد  وبعد أن ق    
 :د وألتزم بما يليهأتع    

 .ظفة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحم  قبول المه (1
طبق  دةد  ، مقابل األجرة المحالهالمذكورة أع بالوثائقنجاز الخدمات القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة إ (2

 .التراتيب القانونية في الميدان
اإلعالم به خالل مدة قدرها عشرة أيام من تاريخ  ( تسليم التقارير الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة3

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة. وفقا لما تنص عليه
 .ن جزءا من العقدو  بيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تكطت( 4
 وما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروضي 60 اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة( 5
قانوني. وفي صورة ثبوت  تضارب مصالح أو أي حجر في حالة (الشركة التي أمثلها ليست نأأو )أشهد أنني لست  (6

 .وليتي القانونية المترتبة عن ذلكسؤفإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل م ،خالف ذلك
 
  بالبنك أو البريــد:   الحساب المفتوح وتحولها إلى بموجب هذه الصفقةالمبالغ المستحق ة تدفع الوكالة البلدية للتصرف  
 ........................ )ذكر الهوية البنكية أو البريدية( .....تحت عدد ............................................................

  
  
 : ..................فيبـــ ............... حرر 

      
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

 في طلب العروض"( بخط اليد عبارة "صالح للمشاركة ك)يكتب المشار

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 االقتضاء.يمكن إضافة وثائق أخرى عند  (2)

 
 2ملحق عدد 

 

 

 المشاركة حول م  ات عا  دإرشا ةــبطاق
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 ...................................................................................اة: ......مامحال ةكرشسم اقب أو الل  سم واال

 ................................................................................................ :سيم  في المحاماةرتاريخ  الت
:عنوان المق  .................................................................................................................. ر 

 ...................................................................... :ذا  كان  للمحامي  موقع  وابالواب  إ عنوان  موقع
 ...............................................................................................................:......... الهاتف

 ...............:.............................................................شركة المحاماة لالعنوان االلكتروني للمحامي أو 
ف رقم  المع  ....................................................................................................... :الجبانير 

 .................................................... :(والخطة االسم واللقب)العرض قئض إلمضاء وثاو  المف شخصال
 
 
 

 ..................: فيبـــ ............... حرر 
      

 
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .ة  بهص  و  تقديم  الوثيقة  الخاعض،  يجب  على  كل محاماةالشركات في  صورة  :مالحظة 
 
 
 

 
 

   3ملحق  عدد  
 
 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير



13 
 
 

 ةم  المه زومراحل إنجا نيفي  مختلف إجراءات التعي

 
 
 
 ...................................قب( :.....................................................االسم والل)له فأس ضيي  الممنإ

 ..................................................................................مين:................للمحا ني ةالمه ةركشل الثمم
 .....................بتاريخ  ....................... .....................................عدد  نية تحتالوط يئةالهبل  ج  المس
 .................................................................................. :(الكاملن وانالعي ن محل مخابرته ب)المع
 ،"ارك شالم"لي ي مافيى  م  المس

ر يثتأصد الق ايا أو هدايم وعود أو عطايقدبت غيرال ةواسطب أو ةرباشم اميعدم القم بتزوأل اميقيعدم ب يفرش أصرح على
 ي.دتئافة لصفقاد النإست راءاجإ ختلفقي م
 
 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

 
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ق عدد حلم

 

 الوكالة البلدية للتصرف لدى عدم مباشرة العملبتصريح على الشرف 
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 العروض صاحب طلب

  

 

 ...................................................................................ال قب(: ....االسم  و)له  في  أسمضي  المنإ
 ................................................................................:  ............نيللمحام  ني ة المه ةركشل  الثمم
 ....................خ: .....................يتاري........................: .................عددت حني ة تالوط يئةالهبل ج  المس
 ..................................................................................(: لكاملا نوانالعبــ)ه ترباخم محل   ي نالمع
 ،"ارك شالم" لي ي مافيى  م  المس
 
عن  انقطاعيأو مضت عن  ت الوكالة البلدية للتصرفأو إطارا نأعوا ضمن أعمل ني أني لم أكفرش على حر  أص

 .العمل بها مدة خمس سنوات على األقل
 
ترفق نسخة من مكتوب االعالم ، 1998لسنة  1875طبق أحكام األمر عدد الوكالة البلدية  وفي صورة القيام بإعالم)

 (.االقتضاءح بدقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند ض  ر عليه من قبل الهيكل يوؤشم

 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

 
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ملحق عدد   

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
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امن  2ية المنصوص عليها بالفصل ئالحاالت اإلقصا  س الشروطكر 

 

 

 .....................................................................................(: ..بقوالل  االسم)فله سإني  الممضي  أ
 .........................................................................................ين:  ..للمحامي ة المهن  ةممثل  الشرك
 ........................تاريخ : ..............ب......................................... :عدد  تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

 ....................................................................(:  ................العنوان الكامل)ـبه تن محل مخابري  المع
 ،"المشارك"لي ي مايى  فم  المس
 

المنع   تحاال ن ال نوجد في إحدىيرحتن المقيل من المحامدخ  تالم يقرفضاء العأ ةح على شرفي أني وكافأصر  
 .ةالمحاما  ةالمنصوص  علها  بالمرسوم  المنظم  لمهن

اني من كراس شروط طلب ثمن الفصل الة رياألخ رةها بالفقيالمنصوص عل تا ال نوجد في إحدى الحاالننأصرح أ كما
 .العروض

 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

 
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ملحق عدد   
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 البياناتة ح  بصعلى الشرف  تصريح

 العرضصية المذكورة في والخص وأ /و ة م  العاوالمراجع 

 

 

 .....................................................................................(: ..بقوالل  )االسمفله سإني  الممضي  أ
 .........................................................................................ين:  ..للمحامي ة المهن  ةممثل  الشرك
 ........................تاريخ : ..............ب......................................... :عدد  تحت ي ةالوطن يئةالمسجل باله

 ...................................................................................(:  .العنوان الكامل)ـبه تن محل مخابري  المع
 ،"المشارك"لي ي مايى  فم  المس
 
  .متها في هذا العرضدة التي قم  ة البيانات والمراجع الخصوصية والعاح  رف بصشح على الر  أص
بالفرز لما يثبتها من  في ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة المكلفة الفتي القانونية في صورة ثبوت خيولؤل مسم  وأتح

 .ة تتجاوز عشرة أيامد  ق بعد طلبها مني لمئوثا

 

 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

 
 )إمضاء وختم المشارك(                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :7ملحق  عدد  

 

 مة إسمية في المحامي )المنفرد( ئقا
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 أعضاء الشركة المهنية للمحاماةأو 

 تاريخ الترسيم بالهيئة الشهادة المحرز عليها االسم و الّلقب ع/ر

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 : ..................فيبـــ ............... حرر 

      
  
 )إمضاء وختم المشارك(                                     
 
 

 

 8ملحق عدد 

 

 أعضاء الشركة المهنية للمحاماةأو )المنفرد( المحامي  التزام
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 الوكالة البلدية للتصرفبنيابة  
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية

 

ن و  بأن الفريق المتدخل والمتك .................. أقر  ............................  )االسم واللقب( لهسفأ ضيالمم إني    
 :العرض ة المعلومات الواردة بهذاف  كا بصحة ر  كما أق .ةهم  بإنجاز الم( لتزمأ)دات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ي  من الس
 

 المحاميإمضاء  محل المخابرة الترسيم االسم واللقب
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 : ..................فيبـــ ............... حرر    

      
  
 )إمضاء وختم المشارك(                                     
 

 

لين المعنيين االمضاء في الخانة المخصصة لكل  واحد منهم (1)   .يتعي ن على كل  المتدخ 

 9ملحق عدد 

 للتجربة العامة  المبينة مة المراجعئقا
 أو للمحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاماة  للمحامي المباشر

 خالل الخمس سنوات األخيرة
 (إلى تاريخ فتح العروض 2016ي انفج 01من)
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  العامة جعللمرا فيل تأليجدو

 

 ورطال المحكمة   موضوع اإلانابة   انابا اإل دعد

ة للمحامي   2016و المحامين سنة المباشر أالتجربة العام 

    

    

    

    

    

ة للمحامي المباشر أا  2017و المحامين سنة لتجربة العام 

    

    

    

    

    

ة للمحامي المباشر أا  2018 و المحامين سنةلتجربة العام 

    

    

    

    

ة للمحامي ا  2019و المحامين سنة المباشر ألتجربة العام 

    

    

    

    

ة للمحامي المباشر أا  2020و المحامين سنة لتجربة العام 

    

    

    

    

  العدد الجملي لإلنابات خالل الخمس سنوات

 

 
 
 
 
 

 

 عامةالجدول تفصيلي للمراجع 
 

 
 والعمومي أل لهيكا

 
ع موضو

 
 المحكمة

 
 القضية   ددع

 
 الطور

 
 اانتهاءو بداية يختار
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 االانابة الخاص الشخص

 

 ةمّ المه

 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

  
 إمضاء وختم المشارك()                                     
 
 
 
 
 

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

 

 

 10ملحق  عدد

ين للشركة المهنية للمحاماة في إطار مالمحامين المنتأو  (المباشر)ي تابعها المحام يمة الدورات التكوينية المتخصصة التئقا
ة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة ئالهي مهاتنظدورات التكوين المستمر التي 
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 الهياكل الدولية للمحامين

 

 السنة روالمح ع/ر

 على للمحامينالوطني ة بالتنسيق مع المعهد األ الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسل مة من قبل الهيئة

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

  الدورات التكويني ة للمحامين في إطار انشطة الهياكل الدولي ة

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

  
 )إمضاء وختم المشارك(                                     
 
 
 
 
 
 

 .عني ةالمترشح  نسخة  مطابقة  لألصل  من  شهادة  المشاركة  في  الدورة  الم  مييقدم  المحا ♦

 
 

 

 11ملحق  عدد

 ذاتيــــة سيرة  
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 ................................................................................................................ :الل قبسم و* اال
 ................................................................................................: .......هانومكا ةخ الوالديار* ت
 ............................................................................................. :الوطنية يئةباله ميرستخ  اليار* ت

 .................................................................................: .........االستئنافسم  بق ميرستخ  اليار* ت

 ..................................................................................: ..........بقيعتسم  القم  بيرستخ  اليار* ت

 ...............................................................القانوني ة:..... لإلجراءاتإن وجد وفقا  * عنوان موقع الواب

 

 : الشهائد العلمية المتحصل عليها المترشح

 سنة التخرج المؤسسة الجامعية العلمية الشهادة

   

   

   

   

   

   

   

 : ملخص الخبرة العامة في المحاماة

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

 شركة المحاماة بنيابتها

تاريخ انجاز هذه  ميدان النزاع
 األعمال

النتائج المحققة أو نتائج األعمال 
 المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

 
 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................... 
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 :الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة )ذكر االختصاص إن وجد أو المادة المطلوبة( ملخص

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

 شركة المحاماة بنيابتها

تاريخ انجاز هذه  ميدان النزاع
 األعمال

النتائج المحققة أو نتائج األعمال 
 المنجزة

    

    

    

    

    

    

    

 

ة المترش ح اليها :المعطيات اإل  ضافية التي يرى  المترش ح أهمية  ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهم 

 التكوين في الل غات:* 

 ممتاز جي د جد ا جي د متوس ط الل غة

     

     

     

     

     

 :المحاماة رسيم فيميدان  معين  قبل  الترة في الخب *

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................ 

 االنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة:  *

- ........................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................ 
 

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
     

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                          
 

 

 12ق عدد ملح
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 جدول التعهدا  في القضايا موضوع اإلانابا  الجارية والتي ال تزال مانشورة

 ية والتحكيمية واإلدارية والتعديليةئا  القضائر الهيئلدى المحاكم وسا

التقريبية اآلجال  اإلانابا  الجارية
الانتهاء اإلانابا  

 الجارية

المالحظا  
االضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أانها 
ضرورية لذكرها 
لتحديد جدول 
 التعهدا  

عدد 
 اإلانابا 

موضوع 
 اإلانابا 

المحاكم أو 
الهيئا  المانشورة 
 أمامها القضايا

شخص  الهيكل العمومي الطور
 خاص

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 إمضاء وختم المترشح                                                                         

 
 : ..................فيبـــ ............... حرر                                                                            

      
  

 

 

 13ق عدد ملح



25 
 
 

 عقد الانيابة المبرم بين المحامي المباشر 

 الشركة المهانية للمحاماة  أو

 (1) والوكالة البلدية للتصرف

 

 

 
 ة:م  :  تعريف  المهاألولالفصل 

 تتمثل مهمة 
 المعين محل مخابرته بـ ........................................................... .............................. تاذساأل □

 
 أو
 
 ...................................................................المعين محل مخابرتها بـ  (الشركة  المهنية  للمحاماة)

لدى ها اع عنـوالدفها والقيام بجميع االجراءات القانونية في حق الوكالة البلدية للتصرف طبق هذه االتفاقية في نيابة
 .س أو كذلك خارجها عند االقتضاءنة سواء في توي  ية والتحكيمية واإلدارية والتعديلئر الهينات القضائالمحاكم سا

 
 عقدبالقة ب  المطالتشريع والتراتيب   :2الفصل 

اري سالتشريع ال الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى هتخضع هذ
 .االجتماعيي والضمان ئباجالمفعول في الميدان ال

 
 باألتعا :3صل فال

 عن طبق أحكام القرار المشترك الصادر هل أعالو  ار إليها بالفصل األشالم المهام تضبط أتعاب المحاماة بخصوص
 والمصاريف المكتبية يةئابع الجبالطوالقضايا وا نشر أيضا معاليم ملشوالتي ت المكلف بالتجارة والوزير دلعال وزير

 .التعقيب أو االستئنافمين أحكام تا ومعاليم طوابع تسجيل االحكام ومبلغ
في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو  قضايا كحد أقصى 03يتم تجميع 

 والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة. واحدة المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها
أن المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر إلى  ايمكن للوكالة البلدية للتصرف، إذا ما تبين له

يتم  في الغرض بين الطرفينالقضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقد ر من قبلها وإمضاء ملحق 
ومي على أن تدخل هذه المنحة عرضه مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العم

 ضمن السقف المحدد للمحامي.

 
 كاهل الوكالة البلدية للتصرفوعة على ضمات المولتزااال :4ل فصال

ته. ولهذا الغرض، تتولى خاصة توفير م  المحامي لمه مة إلنجازئالظروف المال بتوفير الوكالة البلدية للتصرف لتزمت -أ
مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلم ممضى من  نم  من المحامي رفعها تض يدات القضايا التي تطلبؤأصول م لك

 الوكالة البلدية للتصرف. ن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلباتم  كما يض .المحامي
قبل المعني  ة أو الهيكلئتمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهي -ب

 .موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل
 .الوكالة البلدية للتصرف نيابة إطار يدات التي قدمها فيؤالمحامي والم أو توزيع تقارير عدم نشر-ت
المحاماة  ة المتعلقة بالمحامي أو بشركةيدات العلمي  ؤة والمي  كشف المعطيات المال فللوكالة البلدية للتصر ال يمكن -ث
 2014ي جانف24ي ـخ فؤر  م 2014 لسنة 764 دــمن األمر ع 15معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل ةالمتعاقد

ية واإلدارية ئات القضائالمتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهي
 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلبات الملف أو اإلنابات أو خصوصيتها. (1) 
 

 
 

 عقدطرق خالص صاحب ال : 5الفصل
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 . لصاحب العقد الحساب الجاريإلى  تحويليق عن طرص صاحب المهمة الم خيت
  بالوكالة البلدية للتصرف.إدارة الشؤون اإلدارية والمالية  ولى الخالصيت

اع الفاتورة ( يوما من تاريخ إيد30يتم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون )

 .بالنسخة التنفيذية الوكالة البلدية للتصرف إعالمبعد صدور الحكم أو 
ية العقارة ورة لدى المحكمشلك المنتب ويعقتناء القضايا في طور التثباس)لتنفيذ ا عدول روأجعلى كاهل الوكالة  حملتو

 .ؤيدات(ق والمئاثسليم الوت ميمعال ها المحامىيحمل فيت يتة الياإلدارة والمحكم
 .ي ةالعقاري ة الملك م بإدارةيرستوالخبراء ومصاريف الهاد شول االدع ةأجرلة البلدية للتصرف االوك حمل علىتو 
س الكبرى أو خارج نوت ةخارج مجال منطقت علقه باإلناباتالم نقلتمصاريف ال الوكالة البلدية للتصرف تحملتكما  

كلم في حدود  30لهذا الغرض ةالمحاما ةركش ي يقطعها المحامي أو أعضاءتالتنقل ال ةجاوز مسافتتعندما  تمراكز الواليا

 ة.ن بملف اإلنابيعهدتالمحاماة الم ةخصيا، أو ألعضاء شركشللمحامي،  ةتابثوال ةي  الفعل نقلتال تحاال
ي ا في حصر ةامقنقل واإلتل مصاريف الحم  تكل العمومي بيكفل الهيت الملف التنقل للخارج، ضرورة ضتاقت وإذا ما 
 .الذهاب والرجوعومي ي هايدون سواها بما ف ةام المهم  أي   حدود
كتابي منفرد  اتفاقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع قوفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعل 

 .النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف
خالصها الوكالة البلدية للتصرف تولى تالمصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة،  ةه وفي صورة تسبقنأإال   

إثر التثبت من  مين باألعمال موضوع االسترجاع وذلكئمة من المعنيين القار مثبتة لهذه األعمال مسل  اتيعلى أساس فو
 .ةم  المه زإلنجا الطابع الفعلي

 :للمحاماة ةي  نأو الشركة المه ميامات الموضوعة على كاهل المحااللتزا :6 صلفال
 :يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي 
ية ئات القضائأمام المحاكم أو الهي اعند نيابته له الوكالة البلدية للتصرفزمة للدفاع عن مصالح الناية العبذل ال -

 .والتعديلية والتحكيمية
كتابيا بمآلها في أجل  رفالوكالة البلدية للتص كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم حضور -

 .دةه  ن عنها من الجهة المتعالمن تاريخ انعقادها أو اإلع أيام أقصاه ثالثة
بدراسة الملفات التي  أوالوكالة البلدية للتصرف نزاعات بل المتعلقة ئصة للنظر في المساص  المخ حضور االجتماعات -

 .فيها  الوكالة البلدية للتصرف أيه فيها أو إحاطةربها قصد إبداء  وقع تكليفه
 

 ولهذا الغرض، 
هذه االجتماعات  أو البريد اإللكتروني لحضور سعن طريق الفاك دعوته كتابيا سواءالوكالة البلدية للتصرف  تولىت

 .زمني معقول زادها وفي حي  قوذلك قبل انع
فيها. وفي  ابدي رأيهتها حتى ئإمضا ابل وصل تسلم، من مشروع العريضة قبلقم الوكالة البلدية للتصرف تمكين -

في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعد الوكالة البلدية للتصرف بمالحظات حولها  صورة عدم إبداء
 .على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة االجراءات التي يقتضيها القانون اذلك موافقة ضمنية منه

ص معاليم انخراطه في صندوق المن شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخللتصرف الوكالة البلدية  تمكين -
 .تعابلمدنية وذلك وجوبا قبل خالص األا وليتهؤمين وما يفيد قيامه بتأمين مسأالت

 :االتفاقية مدة: 7الفصل 
 ......................وتنتهي في  ...............ة  االتفاقية  بثالثة  سنوات  تبدأ  من د  تضبط  م

قبل اللجنة  نوفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنية للمحاماة م
القضايا وفق قواعد العناية المهنية  مواصلة هذهفيتولى  ،ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهينة العليا للطلب العموميصالمخت

 .الحكم الصادر فيها صمن نكين الوكالة البلدية للتصرف تمو ،سواه دون وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري

 المتدخل:  بة الفريقكيد  بترالتقي  : 8الفصل 
والمستوى العلمي  حه في المشاركة في طلب العروض من حيث العددش  العقد بتوفير الفريق الذي ر يلتزم صاحب

الم الوكالة البلدية ه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي إعن  أ إال ،والتجربة المهنية دون سواه
التجربة  سهالت العملية والمهنية ونفؤالمس نف( م)ة بمن لهم  عن المه(ن)المتخلي (ن)يير المحاميغبذلك كتابيا وتللتصرف 

يير وإمضاء ملحق غكتابيا على هذا التالوكالة البلدية للتصرف  قا، بموافقةبمس على أن يحظى ذلك، واتن حيث عدد السنــم
 .ة العليا للطلب العموميئة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيص  ا على اللجنة المختقالغرض بين الطرفين يتم عرضه مسب في

 
 
يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تم على أساسه  ر توفير مترشح جديدذ  ذلك، وفي صورة تع فالوفي خ  

ح المقترح، فله حق فسخ ش  أوفي صورة عدم موافقة الهيكل المعني على المترالوكالة البلدية للتصرف  اختيار المتعاقد مع
 (15)ةعشر سعقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خم
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 .دم من قبلهقرض المعمقارنة مع ال الح الخللصإ أو إثره تدارك النقص يوما إن لم يقع على

 اقيةفاالت خس: ف9صل  فال
 :، تفسخ هذه االتفاقية، آليا في الحاالت التالية8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 .ة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعالهد  انتهاء م -
 .حالة على عدم المباشرةللمحاماة أو اإل وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية -
يها بواسطة رسالة مضمونة تنبالوكالة  وجه لهتوفي هذه الصورة  .عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية -

وبانقضاء هذا  .من تاريخ تبليغ التنبيه دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداءتالوصول 
 .مائفسخ العقد دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالللوكالة  األجل، يمكن

في التقاضي أو ثبت قيامه الوكالة  إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقالوكالة البلدية للتصرف  إذا ثبت لدى
 زه.سطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجامباشرة أو بوا

الوكالة ق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيا من قبل ئويتولى المحامي إرجاع الوثا
 البلدية للتصرف.

 :مبدأ العمل المنجز 10الفصل 
في  ،و واقعي ة ثابتة لذلكأقانوني ة  تغيير صاحب العقد دون وجود مبرراتالوكالة البلدية للتصرف  في صورة قرار
ه هذب طبق أحكام الفصل الثالث من سوجوبا أتعابه كاملة التي تحت تصرف له ،ففي هذه الحالة ،قضي ة الزالت جارية
والمتعلق بتنظيم مهنة  2011أوت 20خ فيؤرالم 2011لسنة  79عدد من المرسوم  40الفصل بأحكام الاالتفاقية وذلك عم

 .المحاماة

 اقيةفه االتذهب ةقاعات المتعلنزال :فض  11صلفال
الوكالة  تولىتولهذا الغرض  .الصلحية وجوبا، المساعي ،لفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبج  

 2014جانفي 24خ في ؤر  مال 2014لسنة  764عدد من األمر (7)مكاتبة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصلالبلدية للتصرف 

ية واإلدارية ئالمتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهينات القضا
 .والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع  فيمكن للطرف األحرص ،اف ودي  الوبانقضاء أجل شهر دون فصل الخ
 .ةص  لدى المحكمة المخت عن حقوقه

 :يلجالتس  يفمصار: 12 صلفال
 المحامي.تحمل مصاريف التسجيل على 

 دصحة العق: 13صل الف
 ير العام للوكالة البلدية للتصرف.المد ه من قبلئالعقد صحيحا إال بعد إمضاهذا  ال يكون

 المخابرةمحل  :14لفصل  ا
يير ذلك بمقتضى رسالة غه يمكن ألحد الطرفين تن  عنوانه المذكور أعاله. غير أ كل طرف محل مخابرته في نعي

 .ل التنفيذعدم بواسطة المضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إع

  
 

 : ..................فيبـــ ............... حرر 
      

                                      

 اإلمضاءات        

 شركة  المحاماة/ المحامي                            المدير العام                                                                 

 للوكالة البلدية للتصرف

 


