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 طلب العروض  موضوع: 1 الفصل
 

المحامين،  ، من بين المرّسمين بجدول محاٍم مباشرر يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيا
البنياننيابة  ل المحاكم   اوالدفاع عنه  ا في حقه  القانونّية  جميع اإلجراءاتالقيام بو   شركة  لدى 

ام  ـاألحك  تقتضيهوفق ما  والتحكيمّية    ةوالتعديليّ   والعسكرية  واإلدارية  وسائر الهيئات القضائية
ة  ة والجبائيّ والتجاريّ   والعسكرية  ةالمدنيّ اإلدارّيـة و   راءاتـ المتعلقة باإلج  الجاري بها العمل  التشريعية
 .والتحكيم ةوالجزائيّ 

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.   عقد النيابةويبّين 
 

 : شروط المشاركة2الفصل 
 

في طلب  المشاركة  في تاريخ صدور طلب العروض التعقيبمين المرسمين لدى محايمكن لل 
 العروض، ويكون محل مخابرتهم تونس الكبرى. 

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

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

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

خر على  أو أي مانع آ  يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديهاتلك التي  
 من مرسوم المحاماة.  32معنى الفصل 

 

1
للغرض(، الفرز المحدثة  الفتح و   )لجنة  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العموميالوضعية القانونية للمحامي  التثّبت من    إن  
نيابة المحامين إنما يندرج ضمن صالحيات او  بالتنسيق مع    لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة  بالهيئة العليا للطلب العمومي 

 2014لسنة    764عدد    من األمر  16الفصل    ألحكامالهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا  
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات    2014  جانفي  28مؤّرخ في  ال

 . القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين  
 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة. 

 

 المشاركة: كيفية 3الفصل 
 منفردا.  لمحامي المباشر في طلب العروضشارك اي
 

 : توزيع طلب العروض 4الفصل 
 

في   يتكّون طلب العروض من قسط وحيد موّجه إلى جميع المحامين المرسمين لدى التعقيب
  ا في حقه  القانونّية   جميع اإلجراءاتالقيام بو   ، لنيابة شركة البنيانتاريخ صدور طلب العروض 

والتحكيمّية،    ةوالتعديليّ   والعسكرية  واإلدارية  لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  اوالدفاع عنه
 بكامل تراب الجمهورية. 

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحّدد 
بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة دينار    وعشرة آالفما قدره مائة    شركة البنيانمن قبل  

 لكامل مّدة التكليف. 
  

 ملف طلب العروض : سحب5الفصل 
العمومية   بالصفقات  الخاص  الواب  موقع  من  مجانا  الشروط  كراس  تحميل  المترشح  يتولى 

)www.marchespublics.gov.tn(  وأ   ( للمحامين  الوطنية  الهيئة   (https://avocat.org.tnموقع 
أو يمكن  بعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور.  

  1001شارع فرحات حشاد    68الكائن مقرها بـ    البنيانشركة  مباشرة دون مقابل من  سحبها  
 تونس، وذلك خالل توقيت العمل اإلداري. 

 

 : صلوحية العروض6الفصل 
يوما( ابتداءا من    60يوما )  ن ستو يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة  

 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. 
 

 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 حات ومالحق ملف طلب العروضيضااإل :7الفصل 
( أيام من تاريخ نشر 10) عشرةيمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

ى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إل
( عشرة  البريد  10يتجاوز  عبر  وذلك  العروض  لقبول  المحدد  األقصى  التاريخ  قبل  أيام   )

اإللكتروني للمحامي المبّين في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة  
المتعّلق  2014جانفي  28في   مؤّرخال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الثانية من الفصل 

والهيئات  المحاكم  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة  المحامين  تكليف  وإجراءات  شروط  بضبط 
 . القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية 

كما يجوز عند االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع  
 المترشحين. لكافة 
توجيه معطيات تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط    لشركة البنيانيمكن  هذا، و 

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

 

 الضمانات المالية  :8الفصل 
تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي  

 العمومّية. 
 

 تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية العقد   :9الفصل 
المسؤولية المدنية والمهنية،    عن   تأمين  عقديتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم  

 سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.  
الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم   صاحبعلى المحامي    كما يجب

 المتعّلق بآخر قضية ُمتَعهَّد بها. 
لحكم آلخر قضّية  بداية من يوم اإلعالم با  انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع

 . تعّهد بها المحامي المعني 
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أسبوع بانقضاء  التأمين الغيا  بآخر   انويصبح عقد  المتعّلق  بالحكم  اإلعالم  بداية من يوم 
 شركة البنيانإعالم شركة التأمين المعنّية من قبل    وإذا تمّ   .المعني  قضية يتعهد بها المحامي

سالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى ر 
لم يف   بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي المعني

التعاقدّية، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التزاماته  ب
 كة البنيان. شر سّلمها ت التأمين الغيا إاّل بشهادة في الغرض

 : طريقة تقديم العروض10الفصل 
 تقديم العروض على مرحلة واحدة.   يتمّ 

( من هذا الكّراس  11ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )
 : عبارة في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه  

 2021لسنة  04" ال يفتح طلب عروض عدد 
 للمرة الثانية 

 ". 2023-2022-2021متعلق بإختيار محاٍم لنيابة شركة البنيان لسنوات  

ه الظروف المحتويــة على العروض الفنيــة والوثــائق اإلداريــة وجميع المؤيــدات عن طريق   توجــّ
شـركة ضـبط سـريع أو تسـّلم مباشـرة إلى مكتب  عن طريق البريد الالوصـول أو  البريد مضـمون 

 على الساعة  2021 أكتوبر  13األربعاء البنيان مقابل وصل إيداع. وذلك في أجل أقصاه يوم  
 العاشرة صباحا.

تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في 
السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد  

 فتحها.
 يقصى آلّيا: 

  ولهذا الغرض يعتمد ختم مكتب ضــــــبط الشــــــركة لتحديد تاريخ * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 الوصول.

 .ومختوما* كّل عرض لم يكن مغلقا 
 كما يقصى:

* كّل عرض تضـــّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشـــارك على بنود كّراس الشـــروط ولم يتّم  
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 .شركة البنيانرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل 

 * 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  

 يه الشروط المطلوبة. الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر ف
 

 المكّونة للعرض الوثائق:  11الفصل
يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها على ما 

 يلي: 

 واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة 

 االدارية   الوثائقظرف أ:  
صــفحة وإمضــاؤه المشــارك على كّل ختم وإمضــاء   ---  كراس الشروط

 في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 1 عدد بالملحق

في آخر الوثيقة مع بيان  المشـــارك وختمه   إمضـــاء
 .التاريخ

المدرج   بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك لألنموذج  طبقا 
 2 بالملحق عدد

الوثيقة مع بيان  إمضـــاء المشـــارك وختمه في آخر  
 التاريخ.

من   بطاقة تعريف جبائية لألصل  مطابقة  نسخة 
 بطاقة التعريف الجبائية.  

 --- 

شــــــــــــــهـادة انخراط بصــــــــــــــنـدوق الحيطـة والتقـاعـد  
 للمحامين

نسخة   أصل أو  الشهادة 
 مطابقة لألصل من الشهادة. 

ممضـاة من قبل الشـخص المفّوض له وختمها مع 
 بيان التاريخ.

ال ترسيم بجدول المحامينالشهادة مهنية في  الشهادة  أو  أصل  مهنية 
 نسخة مطابقة لألصل منها.

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئـــــــــــــــة أو رئيس 
 الفرع الجهوي دون سواهم وختمه مع بيان التاريخ.
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ــمان  ــندوق الوطني للضــــ ــهادة االنخراط بالصــــ شــــ
أو  واألعوان()ـبالنســـــــــــــــبة للمعـاونين االجتمـاعي 

تقديم تصـــــــــريح على الشـــــــــرف بعدم االســـــــــتعانة  
 بمعاونين أو أعوان.

من   لألصل  مطابقة  نسخة 
 الشهادة.

ــندوق الوطني  ــاء الرئيس المدير العام للصــــــ إمضــــــ
للضــمان االجتماعي أو من الشــخص المفّوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ.

مطاب عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية من  نسخة  لألصل  قة 
 العقد

إمضاء الرئيس المدير العام لشركة التامين أو من  
 الشخص المفّوض له وختمه مع بيان التاريخ.

تصـــــــريح على الشـــــــرف يلتزم بموجبه المشـــــــارك 
بعدم القيام مباشــــــــــــرة أو بواســــــــــــطة الغير بتقديم 
وعود أو عطــايــا أو هــدايــا قصــــــــــــــــد التــأثير في  

 المهّمة.  مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 3 بالملحق عدد

إمضـــاء المشـــارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  
 التاريخ.

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن  
، أو مضت عن انقطاعه  لدى شركة البنيانعونا  

 مّدة خمس سنوات على األقّل.   اعن العمل به

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

من األمر   5العمل وخاّصة منها أحكام الفصل  
سبتمبر   28المؤّرخ في    1998لسنة    1875عدد  
واإلجراءات   1998 الشروط  بضبط  المتعلق 

ترخيصا   العموميين  الموظفين  بإسناد  المتعّلقة 
لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة  

 بمهامهم. 

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 4بالملحق عدد 

 

 

إمضـــاء المشـــارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  
 التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى 

 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل  
 من كّراس الشروط 

 

 

 

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 5بالملحق عدد 

 .المشارك وختمه مع بيان التاريخإمضاء 
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وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي   1يمث ل عدم تقديم الملحق رقم    مالحظة:

  المساواةمبدأ    احترام  بشرط   لشركة البنيان  العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوزتندرج ضمن تقييم  

 كتابيا أيام من تاريخ جلسة فتح العروض، 07، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عند طلب ت أن بين المشاركين 

و  استكمال الفنية    توضيحاتو  مستنداتبيانات  بالعروض  في    أال  شريطة تتعلق  تغيير  إلى  ذلك  يؤدي 

 .محتواها

 في فرز العروض:   اعتمادها الجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  ظرف ب:  

الشرف بصّحة   والمراجعتصريح على   البيانات 
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّيةأو /العاّمة و

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 6بالملحق عدد 

 .المشارك وختمه مع بيان التاريخإمضاء 

البنيان نيابة  بالمشارك    يمحامالالتزام     شركة 
بو  اإلجراءاتالقيام  حقه  القانونّية  جميع    ا في 

عنه الهيئات    اوالدفاع  وسائر  المحاكم  لدى 
 ةوالتعديليّ والعسكرية    واإلدارية  القضائية

 والتحكيمّية. 

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 7 بالملحق عدد

إمضـــاء المشـــارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  
 التاريخ.

 

ل المبّينة  المراجع  للمحاميقائمة  العامة   لتجربة 
 .خيرةخالل الخمس سنوات األ المباشر

ل المدرج  طبقا  ألنموذج 
 8 بالملحق عدد

في آخر الوثيقة مع بيان    وختمهإمضاء المشارك  
  .التاريخ

التي  المتخصصة  التكوينية  الدورات  في  قائمة 
ا التكوين لمحامي  تابعها  دورات  إطار  في 
الخبرة    المستمر الهيئة  الستكمال  تنظمها  التي 

األعلى  المعهد  مع  بالتنسيق  للمحامين  الوطنية 
الدولية  الهياكل  أنشطة  إطار  في  أو  للمحامين 

 للمحامين.  

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 9بالملحق عدد 

ــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  إمضــــــــــ
 التاريخ.  

يقّدم المحامي المترشــــــــح نســــــــخة مطابقة لألصــــــــل من 

 .الدورة المعنيةفي  المشاركةشهادة 
 

المدرج   المباشر. السيرة الذاتّية للمحامي لألنموذج  طبقا 
 10بالملحق عدد 

 مع بيان التاريخ. صاحب السيرة الذاتية إمضاء

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

  ة والتعديليّ والعسكرية    واإلدارية  الهيئات القضائية
 والتحكيمّية.  

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 11بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة مع بيان    وختمه إمضـــاء المشـــارك
 .التاريخ

  المباشر  محاميلمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
 من جهة ثانية. وشركة البنيان من جهة، 

المدرج   لألنموذج  طبقا 
 12بالملحق عدد 

في آخر الوثيقة    وختمهض صـــــاحب العر إمضـــــاء  
 .مع بيان التاريخ
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 : فتح الظروف12الفصل 
البنيانتحدث لدى   تعيينها بمقرر من    شركة  يتم  العروض  بفتح وتقييم  رئيس  اللجنة خاصة 

 المدير العام لشركة البنيان. 

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

 . غير علنّية  تكون جلسة فتح العروض
 ال تفتح إال العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض. 

 ال يمكن ألي عارض أن يدخل على عرضه أّية تغييرات وإال اعتبر هذا العرض الغيا. 
ــروع في عملّية   - ــل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف  يتّم الشــ ــلســ الفتح طبقا للتســ

 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

ــار على التصــــــــــريح بوجود الوثائق   - فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصــــــــ
 المطلوبة دون تعدادها.

الفّني للمشــــارك يمكن، عند االقتضــــاء، للجنة    وباســــتثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض
ة ب أن تـدعو كتـابيـّا المشـــــــــــــــاركين الـذين لم يقـّدموا كـّل الوثـائق    الظروف وفرزهـافتح  الخـاصـــــــــــــــّ

عمل من تاريخ جلســـــــــــة فتح الظروف   أّيام 10المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز  
حتى ال تقصـى    شـركة البنيانوذلك عن طريق البريد السـريع أو بإيداعها مباشـرة بمكتب ضـبط  

 تحديد تاريخ الوصول. ويعتمد ختم مكتب ضبط الشركة في عروضهم.
 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة13الفصل 

حه في طلب عروض أن يســـــــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصـــــــل  يمكن للمحامي الذي قّدم ترشـــــــّ
ه  أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصـا   شـركة البنيانتسـليم، يقّدم مباشـرة إلى  

الشــــــركة  ( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل 15خمســــــة عشــــــرة )
 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها. 
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المذكور انقضاء األجل  بعد  العرض  أّنه ال يمكن سحب ذلك  يقّدمه    غير  إال بمطلب معلل 
بهدف   2014لسنة    764( من األمر  7المترّشح للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )

 الموافقة عليه.  
المشاركة إتمام عملية الفتح، يحرم من وفي صورة تراجع المحامي دون إجازة من اللجنة وبعد 

( تحتسب، حسب الحالة، من  02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )  في الصفقات التي تنظمها كلّ 
تاريخ  تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من  

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

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

من هذا  15الفصـل  بالمدرجة   ةهذه اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّ 
 الكراس.
 إسناد األعداد لعروض و : منهجّية تقييم ا15 الفصل

 منهجّية تقييم العروض:: 51.1     
 حصريا، على المقاييس التاليــة: يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي باالعتماد،   
 

العدد األقصى   معايير الفرز العدد 
 المسند

 نقطة  50 للمحامي المراجع العامة   1
 نقطة  20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
 نقطة  30 من قبل الهياكل العمومّية وعددهاحجم المهام الموكولة للمحامي   3

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 : وتقصى وجوبا
 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -
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فترة  التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء  العروض   -
 من هذا الكراس.  12اإلمهال والمحّددة في الفصل 

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

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

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

بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة     المتعلق  2014جانفي    28مؤّرخ في    2014
يمية ، الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحك

بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين   
من  15أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 . 2014جانفي  28مؤّرخ في   2014لسنة  764األمر عدد 
 : إسناد األعداد52.1

 نقطة(: 50) المراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة  -أ   

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي خالل الخمس سنوات األخيرة 

 إلى تاريخ تقديم العروض.  2016أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
من  عّينة  من  نسخ  اعتماد  يتم  بها،  المصّرح  المراجع  بعنوان  المسند  العدد  احتساب  وبهدف 

 بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل   شاركقبل الم نصوص األحكام بعد معالجتها من
 يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 

عدد اإلنابات لدى  
 المحاكم

  50و 40ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
 لتاريخ طلب العروض 

  60و 51ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

ة سنوات السابق
 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 

إنابة   81أكثر من 
خالل الخمسة سنوات  
السابقة لتاريخ طلب  

 العروض 
ــد  ــن ــدد المســـــــ الع
الـمـراجـع  بـعـنـوان 

 العامة
10 20 30 40 50 
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 صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات: .2أ.
ح للتصــريح على الشــرف بصــّحة البيانات المتعّلقة بالتجربة الخصــوصــّية   تبعا إلمضــاء المترشــّ

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

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

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال. 
ــنوات وحســـــب طبيع تها بطريقة تحفظ  ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســـــب الســـ

ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسـائل  حماية المعطيات الشـخصـّية والسـّ
مانات الفنّية السـتغاللها طبق مواصـفات تتالءم مع الّتجهيزات   حفظ إلكترونّية تراعى فيها الضـّ

ت الفنّية  طبق المواصــــــــــفا  لشــــــــــركة البنيانطلب  ة في المجال وذلك لتقديمها عند الالمســــــــــتعمل
 المبّينة للغرض في كراس الشروط.

حين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على  ــّ ــارة للمترشـــــــــــ ويجب اإلشـــــــــــ
 الّنحو الّتالي:

ــاس المعطـيات   • تتوّلى لجنـة الفتح والفرز تقييم وترتيـب العروض على أســــــــــــ
يرة   رف والســـــــــّ الّذاتّية الممضـــــــــاة من قبل المبّينة في الّتصـــــــــاريح على الشـــــــــّ

حين وبقية المالحق المنصــوص عليها بملف طلب العروض وطبقا  المترشــّ
 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.

بعــد االنتهــاء من هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلى   شــــــــــــــركــة البنيــانقوم  ت •
ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العموم ي إلجراء  الّلجنة المختصــــــــــــّ

لســـــنة   764من األمر عدد   7المراقبة الاّلزمة عليها طبقا ألحكام الفصـــــل  
ــت أعمــال الّلجنــة  2014جــانفي    28مؤّرخ في  ال  2014 . وإذا مــا اقتضـــــــــــــ

المذكورة طلب المؤّيدات المضـمنة بالتصـاريح أو مؤيدات إضـافية حول ما 
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لطلب  تم التصـــــــــريح به بخصـــــــــوص المؤهالت العلمية والمهنية، فإّن هذا ا
 شركة البنيان.يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي )   -ب    
إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب وعدد الدورات  

 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
نقاط لكّل محام شـــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية    05تســـــــــــــند بصـــــــــــــفة آلية   -

ــتمرّ  ــة في إطار دورات التكوين المسـ صـ ــّ ــتكمال الخبرة المهنّية    متخصـ التي تنظمها  إلسـ
الهيئة الوطنية بالتنســـيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلغ ســـقف النقاط بهذا العنوان  

 (.10) عشرة

ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في ( لكّل مشـــــــــــاركة 01تســـــــــــند نقطة واحدة ) -
 .2(10) عشرةإطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

إلثبات المشــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــح نســخة مطابقة لألصــل من شــهادة 
 المشاركة في الدورة المعنية.

 نقطة( 30من قبل الهياكل العمومّية وعددها )جم المهام الموكولة للمحامي ح -ج
 
 
 

 
 

 
يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في  -

 نقاط. 10تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في  ،يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية -
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 ق،ماا ي امى إ ،ام كام كوا امااق جق إطار أنشدد ا م و اةا م ما   ا    مالعللار  دد،ي ا م م ،ّ ار م عبعق رارمت تي ين  ا

م ،مااق م ،لبش ح كقغا م ،مي،ا م ،نش رة أاااوا م يا  ا أا م قغا م ،لع ا عق وا جق م ّيم أا عنم مالكلااء م قغا م نجق زيا.  

ف مر   كّ ي مالعللار إ داجا إ ى ا   م ،ياي ،ف مناد مء م ،مااق جق شدليا اون  ا را   ا  ،ياتح اماااة اي  اي،ييف ة  ،

 عماه.
 

حين المتفّرغين. ـلذـلك بـقدر مـا يكون  يهـدف هـذا المعـيار إلى   إعطـاء أكثر فرص للمترشــــــــــــــّ
المحامي المترشــــــح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المســــــند إليه بهذا العنوان والعكس  

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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 نقاط. 10تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
شخص طبيعي أو    لفائدة هيكل عمومي أو  ،يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية  -

العروض على أال معنوي   للمشاركة في طلب  الترّشح  تقديم  تاريخ   لدى محكمة التعقيب في 
 .نقاط 10يتجاوز 
  : تعيين المحامي61 الفصل

ال حول معـايير اختيـار شــــــــــــــركـة البنيـان تعـّد لجنـة الفتح والتقييم المحـدثـة لـدى    تقريرا مفصــــــــــــــّ
حين وأســباب   ح فيه كيرّية ترتيب المترشــّ حين ونتائأ أعمال التقييم على ضــوء ذلك توضــّ المترشــّ

 إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة    البنيانشــركة وّجه تو  وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختصــّ

والمؤّرخ في   2014لســـــنة  764من األمر عدد  7العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــــل  
من األمر الســـالف الذكر   8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضـــيات الفصـــل    2014جانفي   28

 ها، عند االقتضاء.وإعادة النظر في
 لتنفيذه. الشركةوبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى 

 : المهّمةوالّشروع في    العقدإمضاء : 71الفصل 
في العنوان المبّين بوثيقة التعّهد.    شــــــــــــــركة البنيانتّم اختياره من قبل   إعالم المحامي الذي  يتمّ 

ويمكن  نموذج المصـــــــــــــاحب لهذا.  محرر باللغة العربية طبق األويجب عليه إمضـــــــــــــاء العقد ال
ــاط  ــيات وواقع نشــ ــيحها وذلك حســــب مقتضــ ــافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضــــرورة توضــ إضــ

 شركة البنيان. 
إعالم   يتم  العقد وإمضائه،  المصادقة على  إثر  اإلجراءات المحامي  وعلى  اتخاذ كل  ليتولى 

 المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك. الضرورية لضمان إنطالق 
المحامي   نكول  أّنه، في صورة  وقعإال  لإلنابة    إختياره  الذي  من  نهائيا  في  يحرم  المشاركة 

عدم الرّد من  تاريخ  ( تحتسب من  02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )  الصفقات التي تنظمها كلّ 
 ( أيام عمل. 10)اوزت عشرة طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تج

 حّرر بـ.................، في........................                                      
 المشارك                                                                         

 اإلسم واإلمضاء والختم( )                                                                             
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 المالحق 
 

 وثيقة التعّهد : 1ملحق عدد 
رشادات عامة حول  : 2ملحق عدد   المشارك بطاقة ا 
نجاز  : 3ملحق عدد  جراءات التعيين ومراحل ا  ثير في مختلف ا 

 
تصريح على الشرف بعدم التا

 المهّمة  
طلب   ةصاحبشركة البنيان تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى  : 4ملحق عدد 

 العروض 
قصائّية المنصوص عليها  : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال  تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

 من كّراس الشروط 2بالفصل  
  تصريح على الشرف بصّحة: 6ملحق عدد 

 
و الخصوصّية المذكورة  البيانات والمراجع العاّمة و/ ا

 في العرض 
ة وسائر الهيائت القضائيّ لدى المحاكم  شركة البنيان المحامي بنيابة   التزام: 7ملحق عدد 

دارية والعسكرية   .والتعديلية والتحكيميةواال 
  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 8ملحق عدد 

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

طار دورات التكوين  لمحامي  صة التي تابعها اقائمة الدورات التكوينية المتخصّ :  9ملحق عدد   في ا 
التي   و في  المستمر 

 
ا على للمحامين 

 
المعهد اال تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع 

نشطة الهياكل الدولية للمحامين. 
 
طار ا  ا 

 سيـــرة ذاتيـــة : 10ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة  جدول التعهدات: 11ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والعسكرية ة وسائر الهيائت القضائيلدى المحاكم   . والتعديلية والتحكيميةواال 
برامهعقد النيابة ال: 12ملحق عدد   . شركة البنيانو لمحامي بين ا ذي سيتّم ا 
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 1 ملحق عدد 
 تعّهد الوثيقة 
 

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

   ........................... ............. تحت عدد:الحيطة والتقاعد  صندوق ب منخرطال -
 ......... بـ )ذكر العنوان بالكامل(................................ المعّين محل مخابرته  -

 ........................................................................................ 
 ........................................................................... بصفتي:....-
 
نا  ،قم طقح م ّباض م ،لّق ا كإناكا    اآلتي ذكرها  الوثائقجميع  على    العاالطّ بعد  و  ام ،ي  

 امام  شبةا م لن ان: 
 ملف طلب العروض.   (1)   

 . االلتزام  مّثل وثيقةتي تد ال وثيقة التعهّ  ( 2)   

 عقد النيابة. ( 3)   

 . الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق
 وألتزم بما يلي:   أتعّهد

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

المطلوبة  2 القانونّية  الخدمات  انجاز  ال(  للشروط  بوفقا  المذكورة  مبينة  مقابل   أعاله،الوثائق 
 األجرة المحّددة طبق التراتيب القانونّية في الميدان. 

  أيام   10  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم  تسليم(  3
 اإلدارية الخاصة.  نص عليه كراس الشروطتوفقا لما الجلسة  تاريخ من
 ن جزءا من العقد. ّّ التي تكوالخاصة    بكراس الشروط اإلداريةمدرجة  البنود  تطبيق جميع ال(  4
التعهد(  5 الموالييوما    60  مدة  اإلبقاء على شروط هذا  آلخر أجل محدد   ابتداء من اليوم 

 لقبول العروض. 
  خالف صورة ثبوت  في  قانوني. و ة تضارب مصالح أو أّي حجر  لافي حلست  أنني شهد  أ(  6

 مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك. العقد بصفة آلية وأتحمل فسخ فإنه يتم  ،ذلك
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  البنك فتوح بحساب الماللها إلى  يتحو يتّم  و بموجب عقد الصفقة  المستوجبة  المبالغ  تدفع الشركة  

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

 
 

 ...................... ...... فيحرر بـ .....                                              
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                                

 

 
 
 
 

  بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال  )يكتب
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  2ملحق عدد
 

 
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

 
 

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

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

امب  عنوان ا كع  ةان  ق،مااق  إذم  م  مب  م يان ن  ا  ا كع  :  اجيا  إلجبمءمت 

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

 ................. ......................................................:لبانق  ق،مااق م  ي العنوان
 رقم المعرف الجبائي:................................................................................. 

 
 

 
ر كد                                                             ..........................................جق  .............................حب 

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                    
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 3ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير
   في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة

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

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

بـ )العنوان الكامل(  المعيّن محّل مخابرتي

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

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

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

 

 

ر كد                                                           ..........................................جق  .............................حب 

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                     
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 4ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل

 لدى شركة البنيان 
 
 

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

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

أو مضت   شركة البنيانأو إطارات   أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان شرفيأصّرح على 

 ّل. عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األق
 

، فترف  نسـخة 1998لسـنة   1875)وفي صـورة القيام بععمم الهيكل طب  أحكام األمر عدد  

ة بدقّة تاريخ  لك أو اإل ر عليه من قبل الهيكل يوضـــّ دالء بعممة  من مكتوب اإلعمم مؤشـــّ

 (البلوغ عند اإلقتضاء

 

ر كد ................ جق............................                                                         حب 

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                         
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 5ملحق عدد 
 
 

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

 
 

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

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

  .................................................بـ )العنوان الكامل(  لمعيّن محّل مخابرتيا

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

وجد في إحدى حاالت المنع المنصـو  عليها بالمرـسوم المنمّم  ال أأنّي    ـشرفيأصـّرح على  

 لمهنة المحاماة.

ي إحدى الحاالت المنصـــو  عليها بالفقرة األخيرة من الفصــل  وجد فال أكما أصـــّرح أنّي 

  .الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

ر كد  ............................جق............................. حب 

 )إمضاء وختم المشارك(  
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 الخصوصّية المذكورة في العرض أو  / والمراجع العاّمة و
 
 

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

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك" 

على   البيانات    الّشرفأصّرح  ه ا  و   العاّمة  والمراجعبصّحة  في  قّدمتها  التي  الخصوصيّة 
 العرض. 

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خمف  لك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة  
 بالفرز لما يثبتها من وثائ  بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

ر كد .......... جق ........................                                                          حب 

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                        
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  7عـدد ملحق
 

 
 شركة البنيانالمحامي بنيابة  التزام

 واالدارية والعسكرية   الهيئات القضائيةلدى المحاكم وسائر 
 والتحكيمية والتعديلية 

 
 
  ،بعنجاز المهّمة  لتزمأ……………………………………………….................................)اإلسم واللّقب(    ي الممضي أسفله إنّ 

 . المعلومات الواردة به ا العرض كافّةكما أقّر بصحة 

 

ر كد   ............................جق............................. حب 

 المشارك()إمضاء وختم                                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم 

 

 محل المخابرة
 

 المحامي  إمضاء
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 8عـدد  ملحق

 خيرة سنوات األ خالل الخمس  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 إلى تاريخ فتح العروض(  2016 جانفي غّرة)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة 

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة 

 عدد االنابات  
 2016سنة لتجربة العامة للمحامي ا

    

    
    
    

 
 2017سنة لتجربة العامة للمحامي ا

    

    
    
    

 2018سنة لتجربة العامة للمحامي ا

    
    

    
    

 2019سنة لتجربة العامة للمحامي ا
    
    
    
    

 2020سنة لتجربة العامة للمحامي ا
    
    
    
    

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

 المهمّة   بداية وانتهاء  تاريخ
 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة 

 

 الهيكل العمومي 
 الخاص   الشخص    أو

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

ر كد           ............................جق............................. حب 

 )إمضاء وختم المشارك(  

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض •
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 9عـدد  ملحق
التكوين  في إطار دورات لمحامي قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

 المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
 أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.  

 ع ر  المحور  السنة 

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

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  6 

   ... 

 الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية 

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  6 

   ... 

  

ر كد    ............................جق............................. حب 

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                      
 . في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة* 
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 01عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة 
 

 اإلسم واللقب:.................................................................... *
   *تاريخ الوالدة ومكانها:............................................................

 .................................................... : تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية*
 اإلستئناف:................................................... يخ الترسيم بقسم تار *
 ................................................... ب:ـــــــــتاريخ الترسيم بقسم التعقي*

 القانونية:................................  ءاتاإن وجد وفقا لإلجر عنوان موقع الواب *

 
 

 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح : 
 

 الشهـادة العلميّة  المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 



 

29 

 

 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
نتائج األعمال النتائج المحّققة أو 

 المنجزة

 
تاريخ إنجاز هذه  

 األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة  
 الناشطة في القطاع الخاص 

 التي قام المحامي بنيابتها 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 والبحوثالدراسات 

- 
- 
- 
-  
-  
- 
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 ان وجد أو الماّدة المطلوبة(   االختصاصفي مهنة المحاماة ) ذكر    الخبرة الخصوصيةملّخص  
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة 

 
تاريخ إنجاز هذه  

 األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

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

 بالمهّمة المترّشح إليها: 

 : التكوين في اللغات •

 

 ممتاز  جيد جدا  جيد متوسط اللغة
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 :الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة •

-   

-    

-  

 

 :اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة  •

 
-   

-    

-  

 
 

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

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية              
 )إمضاء وختم المشارك(                                                                        
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 11عدد  ملحق
في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات

 والعسكرية وسائر الهيئات القضائية واإلداريةمنشورة لدى المحاكم 
 والتحكيمي ة ةوالتعديلي  

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

 ( وختم المترشح   إمضاء)                      
 

ة فيما يتعلق بطور  يمكن نسـخ الجدول إلضـافة المراجع والقضـايا   • موضـوع اإلنابات الجارية  بشـكل يبرز تفـاصـيل كل قضـية على حدا  خاصـّ
 كل قضية والطرف الذي تنوبونه.

تقريبية اآلجال ال اإلنابات الجارية 
إلنتهاء اإلنابات 

 ة الجاري

المالحظات اإلضافية 
 ىوالتوضيحية التي ير
كرها  المترشح أن ها ضروري ة لذ
 لتحديد جدول التعهدات 

عدد 
 اإلنابات 

موضوع 
 اإلنابات 

المحاكم أو الهيئات 
المنشورة أمامها  

 القضايا
 

الهيكل   الطور 
 العمومي 

شخص  
 خاص
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 12عدد  ملحق

 لمحامياو  عقد النيابة المبرم بين شركة البنيان 
 بين الممضين أسفله:

   ،0001924S  : منشاة عمومية وشركة خفية اإلسم، معرفها الوحيد عددشركة البنيان-   
تونس، ممثلة في شخ  رئيسها مديرها   1001شارع فرحات حشاد    68مقرها االجتماعي بـ  

 سامي بن مبروك.  م السيّداالع
 من جهة                                                                                              

.صادرة  .....صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد........... ..........................األستاذ)ة(-  
                                                           ...............بـ........      بتاريخ.......... 

 ........ مخابرته.............................................................................محل 
 .. والمرّسم بعمادة المحامين تحت عدد ................بتاريخ..................

 ............................... ....................معرفه الجبائي عدد ..........
 من جهة أخرى                                                                                     

       

ـة:1الفصل   : تعريف المهم 
 ......................................  )ة( األستا  تتمثّل مهمة

والدفاع   حقهافي  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو  شركة البنيانطب  ه ه االتفاقية في نيابة 

سواء في   والتحكيمّية  ةوالتعديليّ   والعسكرية  واإلدارية  الهيئات القضائيةلدى المحاكم وسائر    اعنه

 .االقتضاءس أو ك لك خارجها عند ن تو

 ة بالعقد: قالمطب  والتراتيب التشريع : 2الفصل  

وأعوانه  صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملا و تخضع ه ه الصفقة للتشريع

 . اإلجتماعي  نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميدا إلى 

 : : األتعــاب3الفصل 
المشار إليها بالفصل األّول أعمه طب  أحكام القرار   المهامضبط أتعاب المحاماة بخصو  ت

الصاد بتاريخ  المشترك  العدل ووزير   2016أفريل    22ر  والتي تشمل    ،التجارةعن وزير 
ومبلغ تأمين أحكام االستئناف   والمصاريف المكتبيّةأيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية  

 والتعقيب.
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد    (05خمسة )د أدنى وكح  ةقضي  (02)يتم تجميع  
أو المادة أو نمرا لطبيعة القضايا أو   بمرتبطة ببعضها بالنمر إلى وحدة الموضوع أو السب

 .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحدة
 

ن المحامي قد ب ل العناية المزمة وحق  نتائج إيجابية  ا أإ ا ما تبين له  لشركة البنيانيمكن  
بالنمر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء  
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ملح  في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة  
 العليا للطلب العمومي على أن تدخل ه ه المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي. المحدثة بالهيئة  

  : شركة البنيان: اإللتـزامات الموضوعة على كاهل 4الفصل 

المحامي لمهّمته. وله ا الغرض،   بتوفير المروف الممئمة إلنجاز  شركة البنيانلتزم  ت - أ

خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها   الشركة  تولىت

تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف 

 الشركة. وجوبا بم كرة توضيحية تلخ  معطيات الملف وطلبات 

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

 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

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

شركة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي المتعاقد  للال يمكن   -ث

مؤّرخ ال  2014لسنة    764عدد  من األمر    15ولى من الفصل  معه طب  أحكام الفقرة األ

المتعلّ  بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل    2014جانفي    28في  

 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5 الفصل
 .  تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد  صاحب المهمة عن طري   يتّم خم

( يوما 30يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثمثون )
خة التنفي ية إ ا كان الحكم صادرا من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعمم بالنس 

 لفائدة شركة البنيان.
البنيانعلى  وتحمل   التنفي     ةأجر  شركة  القضايا  عدول  وتلك    في)باستثناء  التعقيب  طور 

تسليم   المحامي معاليم  فيها  يتحمل  التي  اإلدارية  العقارية والمحكمة  المحكمة  لدى  المنشورة 
 الوثائ  والمؤيدات(.

ية عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بعدارة الملك وتحمل على شركة البنيان أجرة  

 .وتسجيل األحكام  العقارية

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى    شركة البنيانتحّمل  كما ت

في حدود كلم   30أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي  

 عليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا.حاالت التنقل الف 

بتحّمل مصاريف التنقّل    تتكفّل شركة البنيانوإ ا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج،  

 واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي ال هاب والرجوع.

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

 ق كتابي منفرد ومسب  بين الطرفين و لك بصرف النمر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.إتّفا
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شركة خمصها على أساس  تولى الة تسبقة المصاريف من قبل المحامي، ت إالّ أنّه وفي صور 
بتة له ه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع و لك مثّ  تتورافا

 من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.إثر التثبت 
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي: 
أمام المحاكم أو   اعند نيابته له  شركة البنيانب ل العناية المزمة للدفاع عن مصالة   -

 . والتحكيميّة ةوالتعديليّ  والعسكرية  الهيئات القضائية واإلدارية

كتابيا الشركة  حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعمم   -

 بمآلها في أجل أقصاه ثمثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعمن عنها من الجهة المتعّهدة.

بنزاعات    - المتعلقة  المسائل  في  للنمر  المخّصصة  االجتماعات  أو  الشركة  حضور 

وله ا   ها.ب  الشركةفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة بدراسة المل

البريد  أو  الفاكس  طري   عن  سواء  كتابيا  دعوته  البنيان  شركة  تتولى  الغرض، 

 ي لحضور ه ه االجتماعات و لك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول. ناإللكترو

البنيانتمكين    - إمضائها حتى شركة  مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل   ،

إبداء   وفي صورة عدم  فيها.  رأيها  أقصاه الشركة  تبدي  أجل  بممحمات حولها في 

على محتواها   اأربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد  لك موافقة ضمنية منه

 وإ ن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون. 

تمكين شركة البنيان من شهادة في خم  معاليم الضمان االجتماعي وخم  معاليم   -

و لك وجوبا قبل مسؤوليته المدنيّة  انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين  

 خم  األتعاب. 

 : مد ة اإلتفــاقية:7الفصل 
 

 ... وتنتهي في .................... مّدة االتفاقية بـثمثة سنوات تبدأ من ..................   حّددت
وفي صورة وجود قضايا جارية في ه ا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة  
  ، للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

نتهاء طورها الجاري،  العناية المهنيّة و لك إلى حين إ  فيتولى مواصلة ه ه القضايا وف  قواعد
 من نّ  الحكم الصادر فيها. شركة البنياندون سواه، وتمكين 

 

 فسخ االتفاقية:  :8الفصل 
     فاقية، آليا في الحاالت التالية:تفسخ ه ه االت

 نتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعمه.إ -

 .اإلحالة على عدم المباشرةالمحامي أو  وفاة -

يها تنب  الشركةوجه له ته ه الصورة  لتزاماته التعاقدية. وفيعدم إيفاء صاحب العقد بع -

د ال لتزاماته في أجل محدّ عها إلى القيام بدعوه فيتبواسطة رسالة مضمونة الوصول  
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لشركة يمكن  ،ا األجل ه  التنبيه. وبانقضاءمن تاريخ تبليغ  ابتداء  إعن عشرة أيام  يقلّ 

حسب اإلجراء ال ي ه  إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز  دون أيّ   العقدفسخ    البنيان

 . راه ممئمات

في التقاضي   الشركةوإهدار ح   لتزامه  عب  العقد  إخمل صاحب  الشركةلدى  إ ا ثبت    -

  لتأثير في مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد ا   هقيامأو ثبت  

 .نجازهالعقد وإ إبرام   تمختلف إجراءا

 تاريخ  ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من
 طلبها كتابي ا من قبل الشركة.

 

 تغيير صاحب العقد:  :9الفصل 
،  ت قانونيّة أو واقعية ثابتة ل لكتغيير صاحب العقد دون وجود مبررا  الشركةفي صورة قرار  

في قضيّة ال زالت جارية، ففي ه ه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طب   
  79من المرسوم عدد    40أحكام الفصل الثالث من ه ه االتفاقية و لك عمم بأحكام الفصل  

 والمتعلّ  بتنميم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة 
 

  :لنزاعات المتعلقة بهذه االتفاقيةفض  ا: 01الفصل 
في حالة نشوب خمف في تأويل أحكام ه ه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. وله ا  

 764عدد  من األمر    (7)  مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل  شركة البنيانتولى  تالغرض 
المتعلّ  بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين    2014جانفي    28مؤّرخ في  ال   2014لسنة  

والتعديلية   والعسكرية  واإلدارية  القضائية  والهيئات  المحاكم  لدى  العمومية  الهياكل  بنيابة 
 . والتحكيمية

ت  وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخمف وديّا، فيمكن للطرف األحر  مواصلة اإلجراءا
 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة. 

 

  : : مصـاريف التسجيل 11الفصل 
 .المحاميعلى  ه ا العقد تسجيلتحمل مصاريف 

 :العقدصحة : 21الفصل 

 لشركة البنيان. المدير العام رئيسال ئه من قبلإمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون ه يال 

 المخـابرة:: محل  31الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم كور أعمه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير  

طري   نع لك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعمم بالبلوغ للطرف اآلخر أو ك لك 

 في .نإعمم بواسطة عدل الت
 

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

 المحـــــــــامي                                                        شركة البنيان   
 


