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مين المرسّ من بين  مباشر، محام  ( 01اختيار عدد )طلب العروض في  يتمثّل موضوع

في حقه  القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بوديوان األراضي الدولية نيابة ل ،بجدول المحامين
ة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية   والدفاع عنه

 ةالمدنيّ اإلداريّـة و راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل التشريعيةام ـاألحك تضيهتق
 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية

 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 

 : نطاق طلب العروض:2الفصل  
المتعلقة بالقضايا بمختلف أنواعها والتي ال يتجاوز يخص طلب العروض الحالي اإلنابات 

مبلغ حجمها المالي التقديري المحدد من قبل ديوان األراضي الدولية ما قدره مائة ألف 
دينار بدون إعتبار األداء على القيمة المضافة طيلة مدة التكليف بالنسبة للمحامي الواحد أو 

 الشركة المهنية للمحاماة الواحدة.

 :: شروط المشاركة 3الفصل 
 

لم و االستئنافرسم بجدول المحامين لدى l لمحامي في طلب العروض المشاركة تفتح
 ( سنوات، دون سواهم.5تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف مّدة خمس )

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

بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو 
او اي مانع  المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها

 اة.من مرسوم المحام 32اخر على معنى الفصل 
المباشرين أو  العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين وال تقبل
 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة. المتقاعدين

 المشاركة كيفية:4الفصل 
 :طلب العروض يمكن للمحامي المباشر المشاركة في

 منفردا  
 أو/ و 

 1في إطار اتفاقية الشراكة
 
 

 أقساط:إلى  طلب العروض توزيع: 5الفصل 
 
 

 الترسيم محل المخابرة
اإلختصاص 
 المطلوب

عدد 
 المحامين

 عدد القسط الواليات

                                                 
بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم المهنية السداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها 1

 ين.مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض و الصفقة  وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحام
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 تونس الكبرى

مرسم بجدول 
المحامين لدى 
االستئناف  ولم 
تتجاوز مّدة 
ترسيمه 

باالستئناف مّدة 
 ( سنوات5خمس )

جميع أنواع 
 القضايا

 1 تونس الكبرى 1

 
 
 

 :طلب العروضسحب ملف : 6الفصل 
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

www.marchespublics.gov.tn)( الهيئة الوطنية للمحامين  وموقع
(https://avocat.org.tn) الدولية  بموقع واب ديوان األراضي أو
(http://www.otd.nat.tn/ بعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة )

للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط 
شارع أالن سافاري تونس "مصلحة النزاعات"  60مباشرة من ديوان األراضي الدولية 

 وذلك بدون مقابل.
 

 صلوحية العروض: 7الفصل 
يوما( ابتداءا من  60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما )

 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::8الفصل 

ا( ابتتداءا متن يومت 60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستتّين يومتا )

البريد االلكتروني بتالعنوان  عبروذلك  المحدد لقبول العروض األقصى اليوم الموالي للتاريخ
 .boc@otd.nat.tnالتالي: 

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة 
بالمالحظات واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس 

( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض 10الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة )

للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في اإلستمارة  وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو
عدد من األمر  4اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي  24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764

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

كما يجوز عند االقتضاء، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع 
 لكافة المترشحين.

https://avocat.org.tn/
mailto:boc@otd.nat.tn
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يمكن للهيكل العمومي توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس هذا، و
قبل إنتهاء  أيام (10العروض في أجل أدناه عشرة )الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب 

 أجل تقديم العروض.

 الضمانات المالية ::9الفصل 
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم 

 الصفقات العموميّة.
 

 :عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:10الفصل 
 

المسؤولية المدنية والمهنية،  عن تأمين عقديتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم 
 سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض. 

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا 
د بها.إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية   ُمتَعهَّ
بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة  انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع
 تعّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.

بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر  انويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع
محاماة المعني)ة(. وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة قضية يتعهد بها المحامي أو شركة ال

قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة  ديوان األراضي الدولية من قبل 
معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا 

لمعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة ا
التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين 

 الديوان.الغيا إالّ بشهادة في الغرض يسلّمها 

 طريقة تقديم العروض:  11الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ن العرض الفني  ( من هذا 12والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصل )يُضمَّ

ثالث خارجي يختم ويكتب  ومختومين يدرجان في ظرف الكّراس في ظرفين منفصلين
أو مجمع متعلق بتكليف محام   2021عليه عبارة : " ال يفتح طلب عروض عدد .... لسنة 

و  2022خالل السنوات  راضي الدوليةديوان األابة ينمحامين أو شركة مهنية للمحاماة ل
 .2024و  2023

توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن 
الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب  طريق البريد مضمون

مقابل  أالن سافاري تونس شارع 60ـديوان األراضي الدولية الكائن مقره بـ الضبط التابع ل

 وصل إيداع. 
تسّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل 
في السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى 

 موعد فتحها.
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 يقصى آليّا: 

 .كّل عرض ورد بعد اآلجال 

  وال يحمل ختم المحاميكّل عرض لم يكن مغلقا. 

 كما يقصى:

  كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلهتا المشتارك علتى بنتود كتّراس الشتروط

 الديوان.ولم يتّم يرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل 

  .كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة 

 

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

 بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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 الوثائق المكّونة للعرض:: 12الفصل

الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤيّتدات المصتاحبة لهتا يجب أن يحتوي 
 على ما يلي:

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية الوثائق

المشارك على كّل صفحة  ختم وإمضاء --- كراس الشروط
وإمضتتتاؤه فتتتي آختتتر الوثيقتتتة متتتع بيتتتان 

 التاريخ.

بنممممدا يحممممّدد يتضمممممن وجوبممما 1اتفاقيّتتتة شتتتتراكة
صمممراحة عضمممو المجممممع المعمممي ن كمممرئيس أو 

فتتي حالتتة التنصتتيص مفممّوض لتمثيممل المجمممع  
 على إمكانية المشاركة في إطار مجمع( 

إمضاء وختم كافة أعضتاء المجمتع فتي  ---
 آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

 تعّهدال وثيقة

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

فتتتتي آختتتتر إمضتتتتاء المشتتتتارك وختمتتتته 
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

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

إمضتتتتاء المشتتتتارك وختمتتتته فتتتتي آختتتتر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة  بطاقة تعريف جبائية
 التعريف الجبائية. 

--- 

 والتقاعد للمحامينشهادة انخراط بصندوق الحيطة 

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضتاة متتن قبتتل الشتخص المفتتّوض لتته 
 وختمها مع بيان التاريخ.

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 أو

الشتتتتركة المهنيتتتتة للمحامتتتتاة بجتتتتتدول   قتتتترار ترستتتتيم
 المحامين. 

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

 للمحاماة. 

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئـة أو 
رئتتتتيس الفتتتترع الجهتتتتوي دون ستتتتواهم 

 وختمه مع بيان التاريخ.

شتتتتتتهادة اإلنختتتتتتراط بالصتتتتتتندوق التتتتتتوطني للضتتتتتتمان 
أو تصتريح  ن(اإلجتماعي ) بالنسبة للمعتاونين واألعتوا

 على الشرف بعد تشغيل معاونين أو أعوان.

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

إمضاء الترئيس المتدير العتام للصتندوق 
التتتوطني للضتتتمان اإلجتمتتتاعي أو متتتن 
الشتتخص المفتتّوض لتته وختمتته متتع بيتتان 

 التاريخ.

إمضتتتاء التتترئيس المتتتدير العتتتام لشتتتركة  نسخة مطابقة لألصل من العقد. عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة
التتتامين أو متتن الشتتخص المفتتّوض لتته 

 وختمه مع بيان التاريخ.

إمضتتتتاء المشتتتتارك وختمتتتته فتتتتي آختتتتر نموذج المدرج بالملحق طبقا لألتصتتريح علتتى الشتترف يلتتتزم بموجبتته المشتتارك بعتتدم 

                                                 

1
 )متضامنجمع تشركتين مهنّيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق في صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو 

مفّوض لتمثيل رئيس أو عضو المجمع المعيَّن ك وجوبا بندا ينّص صراحة على.  ويتضّمن االتفاق (أو شركاء حسب الحالة

 المجمع لدى الهيكل العمومي.
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القيام مباشرة أو بواسطة الغيتر بتقتديم وعتود أو عطايتا 
أو هتتدايا قصتتد التتتأثير فتتي مختلتتف إجتتراءات التعيتتين 

 ومراحل إنجاز المهّمة.

 الوثيقة مع بيان التاريخ. (3عدد)

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا 
، أو مضت عن ديوان األراضي الدوليةعموميا لدى 

 إنقطاعه عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل. 

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

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

بضبط الشروط واإلجراءات المتعلّقة بإسناد الموظفين 
اط خاص بمقابل له العموميين ترخيصا لممارسة نش

 عالقة مباشرة بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4عدد )

 

 

إمضتتتتاء المشتتتتارك وختمتتتته فتتتتي آختتتتر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشتتتتارك وختمتتتته متتتتع بيتتتتان إمضتتتتاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم 

العاّمة  البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
نة بالعرض الخصوصيّة/أو و  .المضمَّ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (6عدد    )

المشتتتتارك وختمتتتته متتتتع بيتتتتان إمضتتتتاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 المباشرين )في صورة تجّمع(المحامين أو  

 .اةالشركة المهنيّة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7عدد  )

فتتتتي آختتتتر  وختمتتتته إمضتتتتاء المشتتتتارك
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

التزام لكل محام مشارك )منفرد أو في إطار مجمع أو 
 ديوان األراضي الدوليةنيابة شركة مهنية للمحاماة( ب

والدفاع  )ها(في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو
لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(عنه

 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

إمضتتتتاء المشتتتتارك وختمتتتته فتتتتي آختتتتر 
 مع بيان التاريخ. الوثيقة

التعريتتتف بإمضتتتاء كتتتل محتتتام مشتتتارك 
علتتتتتتى أن يكتتتتتتون تتتتتتتاريخ التعريتتتتتتف 
باإلمضتتاء وجوبتتا بعتتد صتتدور إعتتالن 

 طلب العروض. 

 المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل
للمحامين أو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( 

ل الخمس سنوات خال اةشركة المهنيّة للمحامل المنتمين
 .خيرةاأل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (9عدد  )

في آخر  وختمهإمضاء المشارك 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها 
أو المحامين المباشرين )في حالة لمحامي المباشر ا

اة للمحاملشركة المهنيّة المنتمين ل المحامينأو مجمع( 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

إمضتتاء المشتتارك وختمتته فتتي آختتر الوثيقتتة 

، يقتّدم المحتامي المترشتح  اريخمع بيان التت

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشتاركة
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 الستكمال الخبرة في إطار دورات التكوين المستمر
التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع 
المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 

 الدولية للمحامين. 

 .في الدورة المعنية

 

المباشر أو المحامين المباشرين  السيرة الذاتيّة للمحامي
لشركة المهنيّة المنتمين ل المحامينأو )في حالة مجمع( 

 اة.للمحام

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11)عدد 

إمضاء صاحب السيرة الذاتيّة وإمضتاء 
صتتتاحب العتتترض )فتتتي حالتتتة الشتتتركة 

 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

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

 .  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

فتتتتي آختتتتر  وختمتتتته إمضتتتتاء المشتتتتارك
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

المباشر أو  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
اة لشركة المهنيّة للمحاماأو مجمع المحامين المباشرين 

 من جهة ثانية. من جهة، وديوان األراضي الدولية

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

صتاحب العترض )محتام منفترد  إمضاء
أو رئيس مجمتع أو وكيتل شتركة مهنيتة 

فتتي آختتر الوثيقتتة متتع  للمحامتتاة( وختمتته
 .بيان التاريخ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب  1يمثّل عدم تقديم الملحق رقم مالحظة:
 رض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوزالجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم الع

، في أجل ال االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرطللديوان 
 مستنداتبيانات و استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض، 07يتجاوز 

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو

 فتح الظروف:: 13الفصل 

الرئيس المدير لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من  الديوانتحدث لدى 
 العام.

وثائق اإلدارية المحتوية على اللفتح الظروف الخارجية والظروف   تجتمع اللجنة المذكورةو
 العروض غير علنية.والعروض الفنيّة وتكون جلسة فتح 

 وتعقد جلسة فتح العروض في التارسخ والمكان المحددين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة.

  ال تفتتتتتح إالّ العتتتتروض التتتتواردة فتتتتي اآلجتتتتال القانونيتتتتة المحتتتتّددة لقبتتتتول

 العروض.

  ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييترات وإال أعتبتر هتذا

 العرض الغيا.

في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظترف  يتّم الشروع -
 الخارجي للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصتار علتى التصتريح بوجتود الوثتائق  -

 المطلوبة دون تعدادها.

تقييم العترض الفنّتي للمشتارك يمكتن عنتد االقتضتاء، وباستثناء الوثائق التي تدخل في  -

للجنة الخاّصة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّا المشاركين التذين لتم يقتّدموا كتّل 
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أيّتام عمتل متن تتاريخ جلستة  07الوثائق المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجتاوز

فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط ديوان 

 شارع أالن حتى ال تقصى عروضهم. 60األراضي الدولية 

يمكتتتتن ارستتتتال هتتتتذه الوثتتتتائق عتتتتن طريتتتتق البريتتتتد االلكترونتتتتي بتتتتالعنوان التتتتتالي:  -

td.nat.tnboc@o 

 السريع. دعلى ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البري  -

 ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني. -

: ضممبط آجممال وصمميغ الرجمموع فممي تقممديم الترشممحات مممن قبممل المشمماركين فممي  14الفصممل 
 الصفقة:

حبه بطلتب كتتابّي، مقابتل وصتل يمكتن للمحتامي التذي قتّدم ترّشتحه فتي طلتب عتروض أن يست
أو عتتن طريتتق البريتتد متتع اإلعتتالم  إدارة ديتتوان األراضتتي الدوليتتة تستتليم، يقتتّدم مباشتترة إلتتى 

( يوما من تاريخ آخر أجل لقبتول العتروض المعلتن 15بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة )
 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.قبل الديوان عليه من 
 االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها. هذا األجل، تؤخذ بعينوبانقضاء 

إال بمطلب معلل يقّدمه  غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور
بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7المترّشح للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )

 الموافقة عليه.
اجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة وفي صورة تر

 المشاركة في الصفقات التي تنظمهادون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) كلّ 

عدم الرّد من طرفه على تاريخ الفقرة األولى من هذا الفصل أو من األجل المحّدد لذلك في 
 ( أيام عمل.10)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 تقييم العروض:15الفصل

من هتذا الكتّراس، تتتولّى  13بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 
الفصتل بهذه اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقتا إلحتدى المنهجيّتات المدرجتة 

 من هذا الكراس. 16

 : منهجيّة تقييم العروض و إسناد األعداد 16 الفصل

 : منهجيّة تقييم العروض: 1.16

المهنيّتة للمحتامين باالعتمتاد، يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة 
 حصريا، على المقاييس التاليــة:

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد

 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامين 1

 نقطة 20 المؤهالت العلميّة للمحامي 2

mailto:boc@otd.nat.tn
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متتتن قبتتتل الهياكتتتل حجتتم المهتتتام الموكولتتتة للمحتتتامي أو شتتركة المحامتتتاة  3
 العموميّة وعددها

 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجوبا :

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض -
 من هذا الكراس. 12فترة اإلمهال والمحّددة في الفصل 

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

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

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

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي   24مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية 

اتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية ، بعد التثبّت بدقّة في وضعيّ 
للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات 

 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15الفصل 

 : إسناد األعداد: 16.2.1

الشمركة المهنيّمة للمحمامين خمالل المراجع العاممة للمحمامي أو ألعضماء    -أ

 نقطة(: 50 الخمسة سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.

تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة 
إلى تاريخ تقديم  2016خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 

 العروض.

في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين تحتسب المراجع لمختلف أعضاء  
 المجّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عيّنة من 
ل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل نصوص األحكام بعد معالجتها من قب

 يحول دون إمكانيّة التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 
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عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

 45و 40ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 50و 46ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
لتاريخ السابقة 

 طلب العروض

 55و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 56ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

العممممممممدد 
المسممممند 
بعنمممموان 
المراجع 
 العامة

10 20 30 40 50 

 أ. صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:

تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانات المتعلّقة بالتجربتة الخصوصتيّة 
(، ال يتدعى، فتي مرحلتة أولتى، المترّشتح المعنتي إلتى تأييتد عرضته 6والعاّمة )الملحتق عتدد 

 بالمؤيّدات المصّرح بها.

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

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب الستنوات وحستب طبيعتهتا بطريقتة تحفتظ  ويكون المحامي
حمايتتة المعطيتتات الشخصتتيّة والّستتر المهنتتي فتتي أقتتراص ممغنطتتة أو ليزريّتتة أو كتتذلك فتتي 
وسائل حفظ إلكترونيّة تراعى فيهتا الّضتمانات الفنيّتة الستتغاللها طبتق مواصتفات تتتالءم متع 

إلتتى ديتتوان األراضتتي الدوليتتة لتقتتديمها عنتتد الطلتتب  التّجهيتتزات المستتتعملة فتتي المجتتال وذلتتك
 طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.

ويجب اإلشتارة للمترّشتحين أّن عمليّتة التقيتيم وترتيتب العتروض متن الناحيتة الفنيّتة تتتّم علتى 
 النّحو التّالي:

 معطيتات تتولّى لجنة الفتح والفرز تقيتيم وترتيتب العتروض علتى أستاس ال

المبيّنتتة فتتي التّصتتاريح علتتى الّشتترف والّستتيرة الذّاتيّتتة الممضتتاة متتن قبتتل 

المترّشحين وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب العروض وطبقا 

 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.

  يقتتوم الهيكتتل بعتتد االنتهتتاء متتن هتتذه األعمتتال بتوجيتته الملفتتات إلتتى اللّجنتتة

راقبتتتة والمتابعتتتة بالهيئتتتة العليتتتا للطلتتتب العمتتتومي إلجتتتراء المختّصتتتة للم

 1039متتن األمتتر عتتدد  10المراقبتتة الالّزمتتة عليهتتا طبقتتا ألحكتتام الفصتتل 

. وإذا متتتا اقتضتتتت أعمتتتال 2014متتتارس  13المتتتؤرخ فتتتي  2014لستتتنة 

اللّجنة المذكورة طلب المؤيّدات المضمنة بالتصتاريح أو مؤيتدات إضتافية 

بخصوص المتؤهالت العلميتة والمهنيتة، فتإّن هتذا حول ما تم التصريح به 
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 الديوان.الطلب يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل 
 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلميّة للمحامي    -ب 

يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد إلى الخبترة 
متن قبتل الهيكتل العمتومي متن ناحيتة وإلتى المتؤهالت العلميتة المتميّزة في الميدان المطلتوب 

 االستئناف.ترسيمهم بقسم للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب 
 

إضافة إلتى الشتهادات العلميّتة التتي تحّصتل عليهتا المحتامي تستند األعتداد بحستب 
 عدد الدورات التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقتتاط لكتتّل محتتام شتتارك فعليتتا أو تتتابع بنجتتاح دورة تكوينيتتة  05بصتتفة آليتتة تستتند  -

التي تنظمهتتا إلستتتكمال الخبترة المهنيّتتةمتخّصصتة فتتي إطتار دورات التكتتوين المستمرّ 
ويبلغ ستقف النقتاط بهتذا العنتوان  الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين

 .(10)عشرة نقاط 

لكتّل مشتاركة ناجحتة فتي دورة تكوينيّتة قتام بهتا محتامي فتي  (01تسند نقطة واحتدة ) -

نقاط عشترةإطار أنشطة الهياكل الدوليّتة للمحتامين. ويبلتغ ستقف النقتاط بهتذا العنتوان 
(10)1. 
 

إلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصتل متن 

 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

م الموكولمممة للمحمممامي أو شمممركة المحامممماة ممممن قبمممل الهياكمممل حجمممم المهممما -ج
 نقطة( 30العموميّة وعددها  

 
 
 
 

 

                                                 

1
خددارم مددن قلددل الهياكددل العموميّددة، يؤةددل، باإلضددافة  لددى  لددك، بعددين عندددما يتعلّددق ابمددر بتكليددف محددامي بقضددايا فددي ال

للمحدامين مددى  لمدام قام بها محامي في  طار أنشدةة الهياكدل الدوليّدة  االعتلار ضمن هلا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

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

ويمكن، كللك، ابةل بعين االعتلار  ضافة  لى هله المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة فدي شدلكة مهنيّدة دوليّدة 

 لمكاتب محاماة من عدمه.
 

دددر ماي إذندددل   م ا دددع  ا  دددهاا دددطا  ددد  ا يهدددهذا دددعياي إلىدددطاا  ددد ا ص دددطراّحيدددلاتدددليا  إذلك 
دددتا  دددهاا دددطايللندددهاي ادددهااي إلددد ها  ىددد ا هدددعياي ا ددد ي ا ي ا ددد ا ي إردددط لاي إذلكدددّا ذنل  دددطا  إهإ 

اص  اي  ر اي ذط ل: ط ا  ا ذ  ا
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يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي فتي   -
 .نقطة 15تجاوز أالتعلى  تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكتل عمتومي فتي طتور االستتئناف فتي  -
 .نقطة 15تجاوز أالتعلى  تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروضتاريخ 

 :تعيين المحامي: 17الفصل
 

تقريترا مفّصتال حتول معتايير  ديتوان األراضتي الدوليتةتعّد لجنة الفتتح والتقيتيم المحدثتة لتدى  
اختيار المترّشحين ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلك توّضح فيته كيفيّتة ترتيتب المترّشتحين 

 وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
وجوبتا هتذا التقريتر إلتى اللجنتة المختّصتة للمتابعتة والمراقبتة المحدثتة بالهيئتة  ويوّجه التديوان

والمتؤّرخ فتي  2014لستنة  764من األمر عتدد  7طبقا ألحكام الفصل العليا للطلب العمومي 
من األمتر الستالف التذكر  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  2014جانفي  24

 وإعادة النظر فيها، عند االقتضاء.
 وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجته اللجنتة المتذكورة قرارهتا إلتى الهيكتل العمتومي المعنتي

 لتنفيذه.

 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 18الفصل 
فتتي العنتتوان المبتتيّن  ديتتوان األراضتتي الدوليتتةمتتن قبتتل  ذي تتتّم اختيتتارهيتتتّم إعتتالم المحتتامي التت

بوثيقتتة التعّهتتد. ويجتتب عليتته إمضتتاء العقتتد المحتترر باللغتتة العربيتتة طبتتق النمتتوذج المصتتاحب 
 لهذا. 

وإمضائه، يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات وعلى إثر المصادقة على العقد 
 الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

يحرم إال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
( تحتسب من 02تين )الهياكل العمومية لمّدة سن المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ من 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المالحق
 

 وثيقة التعّهد: 1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 
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تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل : 3ملحق عدد 

 إنجاز المهّمة 
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى  الهيكل العمومي( صاحب : 4ملحق عدد 

 طلب العروض
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة : 5ملحق عدد 

 اس الشروطمن كرّ  4المنصوص عليها بالفصل 

تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصيّة : 6ملحق عدد 

 المذكورة في العرض
المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة سميـة في إ: قائمة 7ملحق عدد 

 تجّمع( أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة 
 المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة تجّمع(  التزام: 8ملحق عدد 

أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر 
 الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

أو المحامين  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل: 9ملحق عدد 

خالل  اةشركة المهنيّة للمحاملل للمحامين المنتمينأو المباشرين      في حالة مجمع( 
 خيرةالخمس سنوات األ

أو لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 

اة المهنيّة للمحاملشركة المنتمين ل المحامينأو المحامين المباشرين  في حالة مجمع( 
في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع 

 المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

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

 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 
المباشر أو مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 

 .اة ، والهيكل عمــوميلشركة المهنيّة للمحاماأو 

 
 
 
 

 1 ملحق عدد

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

المتصرف باسم  -
 .............................................................................ولحساب:................

................. ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -
........................... 

ذكرالعنوان )المعيّن محل مخابرته بـ -
 (........................................................................بالكامل

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

تي بإنابطلب العروض المتعلّق ملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و
 لديوان األراضي الدولية.

 ملف طلب العروض(1)
 االلتزام مثّل وثيقةتي تلتعهد الوثيقة ا( 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 تحفّظ.1  

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

 منثالثة سنوات  موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم بهو المصادقة على العقد

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود بيق جميع التط( 4
آلخر أجل محدد لقبول  يوما ابتداء من اليوم الموالي 60  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5

 العروض.
قانوني. ة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6
العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن فسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت في و

 ذلك.
 

أو  البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى وبموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ الهيكل العمومي يدفع 
 (أو البريدية البنكية ذكر الهويّةالبريد: ............................ تحت عدد: .......................... )

 

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

 (مشاركالوختم  إمضاء)                                                 
 

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

 
 

                                                 

ا" نلاي إإضلاّسن  ا صنذلا ك لاي إجإها)ذكل1 ال ه ماي الضا ماقبلا جإه،الهاجاعبطاة اا  ااتلاص اة، ي إجإه("
االنخليطا هىاص ه قاي رى تا ي ذ طصه  اايجاي بىطنطتاي إذا  تا

ا

  إ ما ضطتتا ثطئقاّخلىاص هايالقذضطر2
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 2 ملحق عدد

 
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

إسم شركة المحـاماة واللقب أو  االسم
..............................................................................: 

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

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

: وفقا لإلجراءات القانونيّة امي موقع وابموقع الواب إذا كان للمح عنوان
...................................... 

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

العنوان اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة 
....:................................................................... 

المعّرف رقم 
 :.......................................................................................................الجبائي

االسم واللقب )إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
 .......................................خطة(...........وال
 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 (وختم المشارك إمضاء)                                                 

 
 

 تقديم الوثيقة الخاّصة به. عضو جب على كّل يصورة تجّمع شركات محاماة أو محامين، في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

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

 ......................................................................... .................................................المهنيّة للمحامينممثّل الشركة 

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ملحق عدد 
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 على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى  الهيكل العمومي(تصريح 
 صاحب طلب العروض

 
 

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

 ............................................................ .............................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

 ..................................................................................................يّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( المع

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 ديوان األراضي الدولية أو إطارات أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان
 إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل.مضت عن قد أو  

 

، فترفتق نستخة 1998لستنة  1875)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عتدد 

من مكتوب اإلعالم مؤّشتر عليته متن قبتل الهيكتل يوّضتح بدقّتة تتاريخ ذلتك أو اإلدالء بعالمتة 

 .(االقتضاءالبلوغ عند 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 5ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 
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 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ............................................. ............................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقتترحين ال نوجتد فتي 

 إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

 عليهتا بتالفقرة األخيترة متن الفصتل كما أصّرح أنّنا ال نوجتد فتي إحتدى الحتاالت المنصتوص

 الثاني من كراس شروط طلب العروض.

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصيّة المذكورة في العرض

 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 
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 ......................................................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هذا 
 العرض.

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

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 7عدد  ملحق
 

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

 أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة 

 
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   2 
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3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 
 
 
 
 

 

 

 

 8عـدد ملحق
 
 

 المحامي  المنفرد( أو المحامين المباشرين  في صورة تجّمع(  التزام
 ديوان األراضي الدوليةأو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية 
 
 

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

كما أقّر )ألتزم(بإنجاز المهّمة. الفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهذا العرض: كافّةبصحة 
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 قباللو سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة

 

المحامي  إمضاء

معرف به
1
 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك( 

 9عـدد  ملحق
 
 

 في  المباشرأو المحامين المباشرين   لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبيّنة ل
خالل الخمس سنوات  اةشركة المهنيّة للمحاملل للمحامين المنتمينأو حالة مجمع( 

 خيرةاأل
 إلى تاريخ فتح العروض( 2016 جانفي 1 من  

 

 للمراجع العاّمةجدول تأليفي 

 الطور
 

 
 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 االنابات عدد 

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

                                                 
كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدةلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1

 باإلمضاء وجوبا بعد صدور  عالن طلب العروض.مشارك على أن يكون تاريخ التعريف 
 



23 

 

    

    

    

 

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

    

    

    

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

    

    

    

    

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

    

    

    

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

    

    

    

 العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات ..................

 

 

 

 

 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

 
 

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

 الشخص أوالهيكل العمومي 
 الخاص
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 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض 

 

 10عـدد  ملحق
 

 
أو المحامين المباشرين  في حالة لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها لشركة المهنيّة للمحامالمنتمين ل المحامينأو مجمع( 
أنشطة الهياكل الدولية الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار 

 للمحامين.
 

 
 ع ر المحور السنة

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

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 
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  6 

  7 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  6 

  7 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

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

 
 11عدد  ملحق

 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

واللقب:  اإلسم -
....................................................................................................................................................................................... 

تاريخ الوالدة ومكانها:  -
.................................................................................................................................................................. 

تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة :  -
.............................................................................................................................................. 

تاريخ الترسيم بقسم  -
 ..............................................................................................................................................اإلستئناف:

التعقيب:  تاريخ الترسيم بقسم -
................................................................................................................................................ 

 ...................................................................................: إن وجد وفقا لإلجرءات القانونيّةعنوان موقع الواب -

 
 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح :

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج

   

   



26 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
النتائج المحقّقة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
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ان وجد أو الماّدة  االختصاصفي مهنة المحاماة   ذكر  الخصوصيةالخبرة ملّخص 
 المطلوبة(

 
 

النتائج المحقّقة أو نتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

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

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

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

-  

-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                            

 12عدد  ملحق
 

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

 ةوالتعديليّ 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 
 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 
المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص
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 وختم المترشح إمضاء 

 

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

 
 
 
 

 13عدد  ملحق

ديوان األراضي الدولية  عقد النيابة المبرم بين
 والمحامي المباشر أو الشركة المهنية للمحاماة

 
 

 

 :المتعاقدةاألطراف 
نهج  60بـ اإلجتماعي  اديوان األراضي الدولية مؤسسة عمومية الكائن مقره :الطرف األول

وصاحب  يمثلها الرئيس المدير العام السيد محمد علي الجندوبي أالن سافاري تونس،
 . 0013949R/rdn000 المعرف الجبائي

 الطرف الثاني:
 األستاذ .......................................................................................... 
 أو 

 .)مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة(..................................................
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 
 

 تعريف المهمة:: 1الفصل
 

 في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بوديوان األراضي الدولية في نيابة تتمثّل المهمة 
سواء في  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  والدفاع عنه

 .خارجها عند اإلقتضاءس أو كذلك نتو
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 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

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

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
 

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

 والتعقيب. ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والمصاريف المكتبيّة القضايا والطوابع الجبائية

في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى  اياقض( 03عدد ) تجميعوجوبا يتم 

أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة  بوحدة الموضوع أو السب
،أما في مايخص القضايا الشغلية المرفوعة ضد معالجتها والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة

( شخص أو أكثر  لدى نفس المحكمة وفي نفس الطور والتي 20الديوان من طرف عدد)

وفي أكثر من قضية واحدة، فإنه يتم وجوبا في هذه الحالة تجميع  تكون لهم نفس الطلبات
 .  قضية واحدةلأتعاب ك ( قضايا وإحتسابها04عدد )

 

  لتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :: اإل  4الفصل 

بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا الغرض، تتولى  الديوانيلتزم  -أ

خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها مصلحة النزاعات 

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

 طلبات الديوان.بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف و

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

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

 لتي قّدمها في إطار نيابة الهيكل العمومي.عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات ا -ت

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو  للديوان ال يمكن  - ث
 764عدد من األمر  15بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل 

شروط وإجراءات تكليف المتعلّق بضبط  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 

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

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
( 04( فواتير أو عدد )03يتولى الديوان خالص أتعاب المحامي كلما أدلى هذا األخير بعدد )

( قضايا فأكثر التي تعهد 20ة الشغلية للقضايا إذا بلغ عدد القضايا المثارة )فواتير في الماد

 بها وذلك إعتمادا على نفس المعايير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث.
 :حسب الصيغ التالية عقديتّم خالص صاحب ال

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد. -
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 أو

 بواسطة  صك،  -

  أو مصلحة المالية. اإلدارة الماليّةتتولى الخالص 

( يوما 60) ستونيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه 

 التنفيذية أو بالنسخ مرفقة بنسخ مجردة من الحكم أو بأصول  ثالث فواتيرمن تاريخ إيداع 
  للحكم.

طور التعقيب وتلك المنشورة  فياستثناء القضايا أجر عدول التنفيذ )ب الديوانوتحمل على 
لدى المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق 

 والمؤيدات(.
أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية على  الديوان وتحمل 

 العقارية.

تنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو مصاريف ال يتحمل الديوانكما  

أو أعضاء شركة خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، كلم  (30)لهذا الغرض  المحاماة

 بملّف اإلنابة.أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين 

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

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

لخارج وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في ا

موضوع إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة 

 باألتعاب.

هيكل إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى ال
مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتوراالعمومي خالصها على أساس فا

 باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
ال يقوم حق المحامي في المطالبة بأجرته بالنسبة للقضايا المرفوضة شكال أو المرفوضة 

 .التي يتم رفضهاأصال بسبب تقصير منه وكذلك األوامر بالدفع واألذون على العرائض 
 

 وضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :: االلتزامات الم 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

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

 أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة. بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها
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أو بدراسة  الديوانحضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.الملفات التي وقع 

 ولهذا الغرض،
ي لحضور هذه ندعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكترو يتولى الديوان 

 االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
مضائها حتى تبدي رأيها فيها. مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إالديوان تمكين  -

بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ  الديوانوفي صورة عدم إبداء 

تسلمها من قبله، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة 

 اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

مان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه من شهادة في خالص معاليم الضالديوان تمكين  -

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

 االتعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

تضبط مّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في 
.................... 

وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة وفي صورة 
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 

فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء  العمومي
 من نّص الحكم الصادر فيها.ديوان األراضي الدولية ه، وتمكين طورها الجاري، دون سوا

 

 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
 

يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث 
تركيبة في العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير ال

بذلك كتابيا وتغيير المحامي )ن( المتخلي )ن (  الديواناألثناء، فيجب على المحامي إعالم 
عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد 
السنوات على أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا على هذا التغيير وإمضاء 

جنة المختّصة للمتابعة والمراقبة ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على الل
 المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط 
أوفي صورة عدم موافقة الهيكل المعني على  الديوانالذي تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع 

سخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن المترّشح المقترح، فله حّق ف
( يوما إن لم يقع على إثره 15طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة )

 تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.
 

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

 التالية:،

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -

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

ي العموم الهيكلهذه الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

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

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

 .حسب اإلجراء الذي يراه مالئماه إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقد

 هقيامفي التقاضي أو ثبت  هوإهدار حقبالتزامه  العقد إخالل صاحب الديوانلدى إذا ثبت  -

 تمختلف إجراءا مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في

 .العقد وانجازهإبرام 

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

 

 :10الفصل 
ت قانونيّة أو واقعية ثابتة تغيير صاحب العقد دون وجود مبررا الديوانفي صورة قرار 

، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي لذلك
من  40عمال بأحكام الفصل تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك 

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 
 
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. 

 764عدد ( من األمر 7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل)لديوان اولهذا الغرض يتولى 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة 

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
 .والتعديلية والتحكيمية
دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات وبانقضاء أجل شهر 

 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
 

  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.

 :العقدصحة : 13الفصل 
المدير العام  رئيسال ئه من قبلإمضا إال بعدوال يدخل حيز التنفيذ حيحا ص ا العقدكون هذيال 

  لديوان األراضي الدولية.

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
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عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 
 نعذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 فيذ.نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 

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

 اإلمضــاءات  
 

 /شركة المحــامـــاة/ المحـــــــــامي    ديوان األراضي الدولية  
                                                                                                                            

 مجّمع المحامين
 

 

 

 

 


