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 طلب العروض موضوع: األّول الفصل 
 

 جبدول املرّّسني ، من بنيأو شركة مهنية للمحاماة مباشر حمام إختيار يف طلب العروض موضوع يتمّثل
 جبميع لقياموا للمرتولوجيا الوطنية الوكالة لنيابة ،يكون محل مخابرته بتونس الكبرى احملامني

 واإلدارية والتحكيمّية القضائية اهليئات وسائر احملاكم لدى عنها والدفاع القانونية يف حقها اإلجراءات
 واملدنّية اإلداريّة باإلجراءاتاملتعلقة  العمل هبا اجلاري التشريعية األحكامتقتضيه  ما وفق والتعديلّية
 .واجلزائية والتحكيم واجلبائّية والتجاريّة والعسكرية

 املتعاةدين. عقد النيابة بدةة اقحقو  واإللتزامات احملمولة عل  الررفني ويبنّي 
 
 

  شروط المشاركة : 0 الفصل
 
 

 :طلب العروضيف  املشاركة ميكن
يف تاريخ صدور طلب  ،التعقيباالستئناف و احملامني لدى  جبدول حامني املرّّسنيللم .2

 العروض.
 . شركات املهنية للمحاماةلل .0

  بالنفاذ تأدييب بات أو حملّ يقاف عن املباشرة قمقتض  ةرار لإل تعّرضوا الذين احملامني مشاركة جتوز ال
األةص   التاريخ سبقت الثالث سنوات اليت خالل املختّصة احملكمة ةبل من إلغاؤه يتم مل العاجل ما

 .1 العروض لقبول
 والرتاتيب بالتشريع عليها املنصوص املنع حاالت إحدى يف كما ال ميكن مشاركة احملامني املوجودين

 احملامي بني املباشرة بالعالةة املرتبرة املصاحل تضارب تنشأ بسبب اليت تلك أو العمل هبا اجلاري
 أو احملامي فيها يكون اليت تلك أو املداولة أو الّتسيري هياكل أعضاء أو بأحد ورئيس اهليكل العمومي

لديها أو أي مانع آخر عل  معىن  تعمل جهة ضدّ  دعوى أيّ  ةبل ةد املهنّية للمحامني الشركة أعضاء
 من مرسوم احملاماة. 23الفصل 

وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيني املباشرين أو املتقاعدين عل  
 .احملاماةجبدول الرغم من ترسيمهم 

 
إن التثّبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة املهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت اهليكل العمومي )جلنة  1

الفتح والفرز احملدثة للغرض(، وإمنا يندرج ضمن صالحيات الّلجنة املختّصة ملراةبة ومتابعة نيابة احملامني باهليئة العليا 
من  11الوطنية أو رئيس الفرع اجلهوي املختّص، عند االةتضاء، طبقا ألحكام الفصل  للرلب العمومي بالتنسيق مع اهليئة

املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل  3117جانفي  37املؤرّخ يف  3117لسنة  417األمر عدد 
 لتحكيمية.العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية وا
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  كيفية المشاركة: 2 الفصل
 

 : العروض طلب يف املشاركة املباشر للمحامي ميكن
  منفردا، 1-

 1الشراكة اتفاةية إطار يف أو 2-  
 العمل به اجلاري للتشريع ختضع للمحاماة مهنية شركة ضمن أو -2

 

  طلب العروضتوزيع  : 4 الفصل
 
 

يف تاريخ  ،التعقيب املرّسني لدى احملامنيمجيع  إىل هموجّ  0وحيد ةسطمن طلب العروض ن تكوّ ي
 .املهنية للمحاماة الشركات أو صدور طلب العروض

 

القضايا قمختلف أنواعها اليت ال يتجاوز مبلغ حجمها املايل التقديري احملّدد من هذا القسط ويشمل  
ما ةدره مائة ألف دينار دون اعتبار األداء عل  القيمة املضافة لكامل  الوكالة الوطنية للمرتولوجياةبل 

 .مّدة التكليف
 

 طلب العروضسحب ملف  :5 الفصل
 

 موةع الواب اخلاص بالصفقات العمومية جمانا من الشروط يتوىل املرتشح حتميل كراس
publics.gov.tn)www.marches( وةع اهليئة الوطنية للمحامني وم avocat.org.tn):// https( 

بعد أن يتوىل تعمري اإلستمارة  (www.anm.nat.tn)للمرتولوجيا  الوطنية الوكالة قموةع وابو 
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ميكن سحب كراس . اإللكرتونية املوجودة للغرض عل  املوةع املذكور

،  شارع لوي براي 43 : على العنوان التالي للمترولوجيا الوطنية لوكالةا منمقابل  دونالشروط مباشرة 
 .دون مقابل تونس -2223 الخضراءحي 
 
 

  

1
ووضع مجيع امكانياهتا املهنية يقصد بتلك االتفاةية اتفاةية تفاهم بني حماميني أو أكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض املشاركة  

عل  وثائق العروض  باإلمضاءالسداء اخلدمات موضوع طلب العروض مع حتديد مسؤولياهتم وحقوةهم بدةة ومن هو مكلف 
 من اهليئة الوطنية للمحامني.والصفقة وتكون االتفاةية مؤشرا عليها 

 يتّم وجوبا إسناد حملاٍم مباشر واحد أو لشركة حماماة واحدة عقد نيابة اهليكل العمومي لدى احملاكم. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marches/
http://www.anm.nat.tn/
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 العروض صلوحية : 6 الفصل
 

 املوايل اليوم من إبتداء( يوما 11 ( يوما سّتني ملدة تقدميها قمجّرد بعروضهم ملزمني املشاركون يصبح
 للتاريخ األةص  احملدد لقبول العروض.

 طلب العروض ملف ومالحق التوضيحات : 7 الفصل
 

من تاريخ نشر اإلعالن  أيّام (4) سبعة أةصاه أجل يف إيضاحات كتابيا يرلب أن مشارك لكل ميكن
 .عن طلب العروض

باملالحظات  جابات والتوضيحات املتصلةاإل يتضّمنطلب العروض  مللف ملحق إعداد ويتمّ 
 يتجاوز ال أجل يف الشروط سار ك احيبس مجيع إىل يوجهاليت يرلبها املرتشحون، و  واالستفسارات

للمحامي أو  اإللكرتوين الربيد عرب وذلك العروض لقبول احملدد األةص  التاريخ ةبل أيام( 11) عشرة
بالفقرة  إليها املشار الشروط سارّ ك سحبل اإللكرتونية ستمارةاإل يف املبنّي لشركة املهنية للمحاماة ا

 بضبط املتعّلق 3117 جانفي 37 يف املؤرّخ 3117 لسنة 417 عدد األمر من 7 الفصل الثانية من
 واإلدارية القضائية واهليئات احملاكم لدى العمومية اهلياكل بنيابة احملامني تكليف وإجراءات شروط

  .والتحكيمية والتعديلية والعسكرية
لكافة  عن طريق الربيد السريع ااملشار إليه طلب العروض، تعميم ملف اإلةتضاء عندكما جيوز 
  املرتشحني.

 ساكر  سحبوا الذين املرتشحني إىل تكميلّية معريات توجيه للوكالة الوطنية للمرتولوجيا وميكنهذا، 
إنتهاء أجل  ةبل أيام( 10) عشرة أدناه أجل يفطلب العروض  ملف توضيح مزيد ةصد الشروط

 تقدمي العروض.
 

  المالية الضمانات  :8 الفصل
 

 .العمومّية الصفقات تنظيمب املتعّلقة تيباالرت  تقتضيها اليت املالية الضمانات تقدمي من املشاركون يعف 
 والمهنّية المدنّية المسؤولّية عن تأمين عقد :  9 الفصل

 

، سارية واملهنية املدنية املسؤولية تأمني عقدشهادة يف  تقدمي طلب العروض تعني عل  كل مشارك يفي
  املفعول يف تاريخ آخر أجل لتقدمي العروض.
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 حني إىل سنويا التأمني شهادة جتديد ،أو شركة احملاماة صاحب )ة( الصفقة احملامي عل  جيب كما
 .هبا تعّهدم ةضية بآخر املتعّلق باقحكم اإلعالم

 هبا تعّهد ةضّية آلخر باقحكم اإلعالم يوم منبداية  انأسبوع إنقضاء حني إىل التأمني عقد سريوي
ويصبح عقد التأمني الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم  .)ة(املعينأو شركة احملاماة  احملامي

مت إعالم شركة التأمني  إذاو باقحكم املتعّلق بآخر ةضية يتعهد هبا احملامي أو شركة احملاماة املعين)ة(. 
 رسالة قمقتض  وذلك ةبل إنقضاء األجل املذكور أعاله للمرتولوجيا الوطنية لوكالةاة من ةبل املعنيّ 
، بأن ثابتا هلذا اإلعالمتعري تارخيا   أخرى وسيلة بأية أو بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمونةلة و معلّ 

يتم اإلعرتاض عل   ،التعاةديّة )ها( تزاماتهبال )مل تف( يف ملاحملامي أو شركة احملاماة املعين )ة( 
مها يف الغرض تسلّ  يصبح عقد التأمني الغيا إال بشهادة ويف هذه اقحالة، ال إنقضاء عقد التأمني.

 .الوكالة الوطنية للمرتولوجيا
 

 العروض تقديم طريقة :  22 الفصل
 

 يتم تقدمي العروض عل  مرحلة واحدة. 
 ظرفني يف ساالكرّ  هذا من (11) بالفصل املبّينةمؤيداهتا  ومجيع اإلداريّة والوثائق الفين العرض نضمّ ي  

طلب عروض يفتح  ال " :عبارة  عليه يكتبو  خيتم خارجي ثالث ظرف يف يدرجان وخمتومني منفصلني

 ". الوكالة الوطنية للمترولوجيا إلنابةو شركة مهنية للمحاماة كليف محام أتب متعلق 0202 / 20 عدد
 مضمون الربيده الظروف احملتوية عل  العروض الفنية والوثائق اإلدارية ومجيع املؤيدات عن طريق توجّ 

 الوطنية للوكالةاملركزي   الضبط مكتب إىل مباشرة تسّلم أو السريع الربيد طريق عن أو الوصول
  .إيداع وصل مقابل للمرتولوجيا

 يف السجلّ تسّجل يف مرحلة ثانية  ثّ  للغرض املعنّي  الضبط مكتب يف تسّلمها عند الظروف تسّجل
 .فتحها موعد إىل خمتومة تبق  أن وجيب وصوهلا ترتيب حسب بالصفقات العمومية اصاخل

 ا:آليّ  يقص 
 ل.اآلجا بعد ورد عرض كلّ  *
 .وال حيمل ختم احملاميكّل عرض مل يكن مغلقا   *

 كما يقص :
 رفعها يتم ومل الشروط كرّاس بنود عل  املشارك أدخلها حتّفظات أو يرياتتغ تضّمن عرض كلّ   *

 .للمرتولوجيا الوطنية الوكالةاإلضايف املمنوح له من طرف  األجل خالل
 .مزّورة وثائق أو خاطئة معلومات أو تصرحيات تضّمن عرض كلّ   *
 .بتعويض املرالبة األسباب من سبب أليّ  عروضهم إةصاء متّ  الذين للمشاركني ميكن وال
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ر العروض بكاملها باقحرب قما يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط. حترّ جيب أن 
 ويقص  كل عرض ال تتوفر فيه الشروط املرلوبة.

 

 للعرض المكّونة الوثائق : 22 الفصل
 

 :عل  ما يلي اؤيدات املصاحبة هلن للعرض وثائق التعّهد واملضمّ تجيب أن حيتوي الظرف امل

الوثيقةبيان    واجبات المشارك العمليات المطلوبة 

 الوثائق االدارية

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

يتضمن وجوبا بندا يحدد صراحة عضو  2اتفاقية شراكة
أعضاء المجمع في آخر إمضاء وختم كافة   المجمع المعين كرئيس أو مفوض لتمثيل المجمع.

 الوثيقة مع بيان التاريخ
 تعّهدالوثيقة 

 
في آخر الوثيقة مع  المشارك وختمه إمضاء (2طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد)

 .بيان التاريخ

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع  (0طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد) بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف  بطاقة تعريف جبائية
 --- الجبائية. 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين
 

الشهادة أو نسخة مطابقة لألصل  أصل
 من الشهادة.

ممضاة من قبل الشخص المفّوض له 
 وختمها مع بيان التاريخ.

 بجدول المحامينشهادة مهنية في ترسيم 
 قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين. أو

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

 المهنية للمحاماة. 

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئـة أو 
رئيس الفرع الجهوي دون سواهم وختمه مع 

 بيان التاريخ.
االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) شهادة 

أو تقديم تصريح على الشرف  بالنسبة للمعاونين واألعوان(
 بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

العام للصندوق  إمضاء الرئيس المدير نسخة مطابقة لألصل من الشهادة.
جتماعي أو من الشخص الوطني للضمان اإل

 التاريخ.المفّوض له وختمه مع بيان 

 نسخة مطابقة لألصل من العقد عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
مين أو مدير العام لشركة التأإمضاء الرئيس ال

من الشخص المفّوض له وختمه مع بيان 
 التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام 
عطايا أو هدايا قصد مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو 

 التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع  (3طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد)
 بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميا 
مضت عن انقطاعه عن لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا، أو 
 العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل.

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

 (4طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
 
 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 
 التاريخ.
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 وبقية املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنية واليت  1ميّثل عدم تقدمي امللحق رةم  مالحظة: 
تندرج ضمن تقييم العرض سببا موجبا إلةصاء العرض وجيوز للهيكل العمومي بشرط احرتام مبدأ 

 ح تأيام من تاريخ جلسة ف 14املساواة بني املشاركني أن يرلب عند االةتضاء، يف أجل ال يتجاوز 
 
أكثر أو شركتين مهنيتين للمحاماة أو أكثر النجاز المهمة، يجب تقديم اتفاقية شراكة ) متضامن أو شركاء حسب الحالة(. في صورة تجمع محا ميين أو  1

 وتتضمن االتفاقية وجوبا بندا ينص سراحة على العضو الشريك المعين كرئيس أو مفوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي.

من األمر عدد  5الجاري بها العمل وخاّصة منها أحكام الفصل 
المتعلق  2998سبتمبر  08المؤرّخ في  2998لسنة  2875

بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين 
 ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم.

ى الحاالت اإلقصائّية تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحد
 من كّراس الشروط. 2المنصوص عليها بالفصل 

 .المشارك وختمه مع بيان التاريخإمضاء  (5طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )

 الجوانب الفنية و الوثائق التي يتّم اعتمادها في فرز العروض:
/أو العاّمة و البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 

 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّية
 .المشارك وختمه مع بيان التاريخإمضاء  (6طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )

 :قائمة إسمية في
المحامين المباشرين ) في صورة تجمع( أو أو المحامي )منفرد( 

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء 

في آخر الوثيقة مع بيان  وختمه المشاركإمضاء  (7طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
 .التاريخ

شركة مهنية  في إطار مجمع أو التزام لكل محام مشارك )منفرد أو
جميع القيام بو الوكالة الوطنية للمترولوجيا نيابة للمحاماة( ب
لدى المحاكم وسائر  هاوالدفاع عن هافي حق القانونّية اإلجراءات

 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  (8طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
 التاريخ.

التعريف بإمضاء كل محام مشارك على أن 
يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور 

 إعالن طلب العروض. 
أو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل

 للمحامين المنتمينالمحامين المباشرين )في حالة مجمع( أو 
 .خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل

في آخر الوثيقة مع بيان  وختمهإمضاء المشارك  (9طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
  .التاريخ

لمحامي ا قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها
 المباشرين )في حالة مجمع( أو المحامين المحامين أوالمباشر 

اة في إطار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل
المستمر الستكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 

بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 
 ين.الدولية للمحام

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان  ( 22طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد )
التاريخ. يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة 

 لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
 

المباشرين في حالة  المحامينأو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 اة.لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل مجمع أو المحامين

صاحب إمضاء صاحب السيرة الذاتّية وإمضاء  (22)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
مع  العرض )في حالة الشركة المهنية للمحاماة(

 بيان التاريخ.
في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال  جدول التعهدات

والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية تزال منشورة لدى المحاكم 
 .ةواإلدارية والتعديليّ 

في آخر الوثيقة مع بيان  وختمه إمضاء المشارك (20)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
 .التاريخ

مجمع أو المباشر  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
 اة من جهة،لشركة المهنّية للمحاماالمحامين المباشرين أو 

 والوكالة الوطنية للمترولوجيا من جهة ثانية.

صاحب العرض )محام منفرد أو رئيس إمضاء  (23)طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
 مجمع أو وكيل شركة مهنية للمحاماة( وختمه

 .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
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دات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريرة أال يؤدي العروض، كتابيا استكمال بيانات ومستن

 ذلك إىل تغيري يف حمتواها.
 

  الظروف فتح :  20 الفصل
 
 

حتدث لدى الوكالة الوطنية للمرتولوجيا جلنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها قمقرر من مديرها 
 العام.

 جتتمع اللجنة املذكورة لفتح الظروف اخلارجية والظروف احملتوية عل  الوثائق اإلدارية والعروض الفنّية. 
 .تكون جلسة فتح العروض غري علنيةو 
لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف اخلارجي  الرتتييبطبقا للتسلسل  فتحال عمليةالشروع يف  تمي -   
 اإلدارية املرلوبة. والتثّبت من وجود كل الوثائق  ضللعر 
 دون املرلوبة الوثائق بوجود التصريح عل  واإلةتصار الفيّن  العرض عل  احملتوي الظرف فتح -   

 .تعدادها
 بفتح اخلاّصة للجنة اإلةتضاء، عند ميكنللمشارك  الفيّن  العرض تقييم يف تدخل اليت الوثائق وبإستثناء
 يف ملفاهتم إمتام إىل املرلوبة الوثائق كلّ  يقّدموا مل الذين املشاركني كتابيّا تدعو أن وفرزها الظروف
 مباشرة بإيداعها أوالسريع  الربيد طريق عن وذلك الظروف فتح جلسة تاريخ من عمل أيّام 14 أجل

 .حىت ال تقص  عروضهم للمرتولوجيا الوطنية وكالةلل املركزي ضبطال قمكتب
عل  أن  boc@anm.nat.tn :العنوان التايلب اإللكرتوينميكن إرسال هذه الوثائق عن طريق الربيد 

ويعتمد يف هذه اقحالة  حقا، قمكتب الضبط أو يتم إرساهلا عن طريق الربيد السريع. الصول، األتودع 
 .كرتويناإل رسال اإلتاريخ 

 
 

 الصفقة في المشاركين قبل من الترشحات تقديم في الرجوع وصيغ آجال ضبط :  23 الفصل 
 

 

 تسليم، وصل مقابل كتايّب، برلب يسحبه أن طلب العروض يف ترّشحه ةّدم الذي للمحامي ميكن
 أةصاه أجل يف بالبلوغ اإلعالم مع الربيد طريق عن أو اللمرتولوجي الوطنية الوكالة إىل مباشرة يقّدم
 الوطنية الوكالة ةبل من عليه املعلن العروض لقبول أجل آخر تاريخ من يوما (11) عشرة مخسة

 .اإلنسحاب هذا تربير إىل اقحاجة دون وذلك للمرتولوجيا
 

 .هبا ملزمني يبقواو  ،تقييمال أعمال يف عروضهم اإلعتبار بعني تؤخذ األجل، هذا وبانقضاء
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 يقّدمه املرتّشحه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد إنقضاء األجل املذكور إال قمرلب معلل نّ غري أ
 هبدف املوافقة عليه. 3117لسنة  417( من األمر 4للجنة املختصة عل  معىن الفصل السابع )

دون إجازة من اللجنة  ،أو احملامون املنضوون يف اتفا  شراكة احملاماة شركة أو احملاميتراجع  صورة يفو 
 سنتني ملّدة العمومية اهلياكل كلّ  تنظمها اليت الصفقات يف املشاركة من حيرم وبعد إمتام عملية الفتح،

 من األوىل الفقرة يف لذلك احملّدد األجل بعد الكتايب جعهرات تاريخ من اقحالة، حسب حتتسب،( 13 (
 ملّدة ردّ  دون بقي الذي النهائي بقبوله إعالمه عل  فهر ط من الردّ  عدم تاريخ من أو الفصل هذا

 .عمل أيام (11) عشرة جتاوزت
 

 العروض تقييم :  24 الفصل
من هذا الكراس، تتوىل هذه اللجنة  13بعد فتح العروض من ةبل الّلجنة اخلاصة املشار إليها بالفصل 

 هذا من 11 بالفصل املدرجةات للمنهجي إلحدى وفقا وترتيبها املقبولة العروض كذلك تقييم
 كراس.ال

 

 وإسناد األعداد العروض تقييم: منهجّية 25الفصل
   منهجّية تقييم العروض .2

 عل  حصريا، ،باالعتماد للمحامني املهنّية الشركة أو احملامي إلختيار وترتيبها العروضتقييم  يتمّ  
 :التالية املقاييس

 : وجوبا وتقص 
 .الفين للتقييم املعتمدة الوثائق إحدى تتضّمن مل اليت العروض -
 اإلمهررال فرررتة إنقضرراء بعرردالعررروض الرريت تنقصررها الوثررائق اإلداريررة املرلوبررة للمشرراركة يف الصررفقة  -

 .ساالكر من هذا  11واحملددة  بالفصل 
 .مزّورة أهنا ثبت وثائق أو خاطئة معلومات أو تصرحيات تضّمن عرض كل -
 .الصفقة نفس يف واحد عرض من أكثر تقدمي فيها املشاركني أحد يتوىّل  اليت العروض -

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقرة 11 أو ألعضاء الشركة املهنّية للمحامني املراجع العامة للمحامي 2
 نقرة 31 املؤهالت العلمّية للمحامي  0
 نقرة 21 حجم املهام املوكولة للمحامي أو شركة احملاماة من ةبل اهلياكل العمومّية وعددها 3

 نقطة 222 المجمــــــوع العـــــام
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 يتمّ  ال ترّشحاهتم ورفض إستبعادهم فإنّ  تأديبّية، عقوبات شأهنم يف صدرت الذين احملامني وخبصوص
 نفيجا 37مؤرخ يف  3117 لسنة  417 عدد األمر قمقتض  احملدثة املتابعةراةبة و امل جلنة ةبل من إال

  واهليئات احملاكم لدى العمومية اهلياكل بنيابة احملامني تكليف راءاتجإو  شروط بضبط يتعلق 3117
 بالتنسريق املهنيرة وضرعّياهتم يف بدّةة التثّبت بعد ، والتحكيمية والتعديلية والعسكرية واإلدارية القضائية

 عنرد املخرتصّ  اجلهروي الفررع رئريس مرع كرذلك أو للمحرامني الوطنيرة اهليئرة يف النظرر لره مرن مرع
جرانفي  37ؤرخ يف املر 3117 لسرنة 417 عردد األمرر مرن 11 الفصرل ملقتضريات تربيقرا اإلةتضراء،

3117. 
 إسناد األعداد:. 0

 نقطة(: 52)  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين خالل الخمسة سنوات األخيرةالمراجع  العامة  -أ

 كيفية إسناد األعداد: 1.أ

 خرالل احملامراة شرركة أعضراء أو احملرامي أسرداها الريت اإلنابات عدد املراجع حبسب أعداد تسند       
 .العروض تقدمي تاريخ إىل 3111جانفي  غرة بني املمتّدة الفرتة من أي األخرية اخلمس سنوات

حمامررراة حتتسرررب املراجرررع ملختلرررف جممرررع برررني عررردة حمرررامني أو شرررركات يف صرررورة تقررردمي عررررض يف إطرررار 
 إليه يف اجلدول.أعضاء الشركة مع وجوب التقّيد بالسقف العددي األةص  املشار 

 نصروص مرن عّينرة مرن نسرخ اعتمراد يرتم املصررّح هبرا، جرعراامل بعنروانوهبردف إحتسراب العردد املسرند 
 دون حيرول بشركل وتقردميها فاألطررا أّسراء حجرب بغايرة املرتّشرح ةبرل مرن معاجلتهرا بعرد األحكرام
  .جعراوامل األحكام هبذه املذكورين األشخاص عل  التعرف إمكانّية

اإلنابـــات لـــدى عـــدد 
 المحاكم

ــــــــين  ــــــــة  52و 42مــــــــا ب إناب
خـــــــالل الخمســـــــة ســـــــنوات 
الســــــــــابقة لتــــــــــاريخ طلــــــــــب 

 العروض

ـــــين  ـــــة  62و 52مـــــا ب إناب
خــــالل الخمســــة ســــنوات 
ـــــــب  الســـــــابقة لتـــــــاريخ طل

 العروض

ـــــين  ـــــة  72و 62مـــــا ب إناب
خــــالل الخمســــة ســــنوات 
ـــــــب  الســـــــابقة لتـــــــاريخ طل

 العروض

ـــــين  ـــــة  82و 72مـــــا ب إناب
خــــالل الخمســــة ســــنوات 

ـــــــب الســـــــاب قة لتـــــــاريخ طل
 العروض

إنابـة خــالل  82أكثـر مـن 
الخمســة ســنوات الســابقة 

 لتاريخ طلب العروض

العدد المسند بعنـوان 
 52 42 32 02 22 المراجع العامة

 

 المؤيّدات من العّينات تقديم صيغ 0.أ

 والعاّمة اخلصوصّية بالتجربة املتعّلقة البيانات بصّحة الشرف عل  للتصريح املرتّشح إلمضاء تبعا
 .هبا حاملصرّ  باملؤيّدات عرضه تأييد إىل املعين املرتّشح أوىل، مرحلة يف يدع ، ال ،) 1 عدد امللحق)
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وبصفة عامة  تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه املرتشح املشارك يف طلب العروض.
 العمل موضوع اإلنابة.يتوىل احملامي أو شركة احملاماة تقدمي كل وثيقة تثبت إجناز 

 التجربة القضايا اليت مّت رفضها شكال. حتسابإيدخل ضمن  الو 
 محاية حتفظ برريقة طبيعتها وحسب السنوات حسب وختزينها مجعها إىل مدعوويكون احملامي 

 إلكرتونّية حفظ وسائل يف كذلك أو ليزريّة أو ممغنرة صراأة يف املهين والّسر الشخصّية املعريات
 اجملال يف املستعملة تيزاالّتجه مع تتالءم مواصفات طبق الستغالهلا الفنّية الّضمانات فيهاراع  ت

 سراك يف للغرض املبّينة الفنّية املواصفات طبق للمرتولوجيا الوطنية للوكالة الرلب عند لتقدميها وذلك
 .الشروط
 :الّتايل الّنحو عل  تتمّ  من الناحية الفنية العروض وترتيب التقييم عملّية أنّ  للمرتّشحني اإلشارة وجيب
  عل  الّتصاريح يف املبّينة املعريات أساس عل  العروض وترتيبجلنة الفتح والفرز تقييم  تتوىّل 

املنصوص عليها قملف طلب وبقية املالحق  املرتّشحني ةبل من املمضاة الّذاتّية والّسرية الّشرف
 .املعلنة بكراس الشروط واملقاييس للمعايري وطبقا العروض

 املختّصة الّلجنة إىل امللفات بتوجيه األعمال هذه من اإلنتهاء بعد للمرتولوجيا الوطنية الوكالة تقوم 
 11 الفصل ألحكام طبقا عليها الاّلزمةراةبة امل إلجراء العمومي للرلب العليا باهليئة واملتابعة ةبةراللم
 الّلجنة أعمال اةتضت ما وإذا . 3117مارس  12 يف املؤرخ 3117 لسنة 1121 عدد األمر من

 خبصوص به التصريح مت ما حول إضافية مؤيدات أو بالتصاريح املضمنة املؤيّدات طلب املذكورة
 الوطنية الوكالة ةبل من املعنيني احملامني إىل يوّجه الرلب هذا فإنّ  واملهنية، العلمية املؤهالت

 .للمرتولوجيا
 (نقطة 02)  للمحامي العلمّية المؤّهالت  .ب

إىل اخلربة املتمّيزة يف  وباالستنادحتديد العدد األمثل من املتدخلني للقيام باإلنابة  إىل املقياس هذا يهدف
، أخرى من ناحية للمرتشح العلمية املؤهالتإىل من ناحية و  اهليكل العموميامليدان املرلوب من ةبل 
 :التايل وذلك حسب التصنيف

 احملامون املباشرون لدى التعقيب. -
 االستئنافاحملامون املباشرون لدى  -
 أعضاء شركة احملاماة. -
 اليت التكوينّية الدورات عددو  احملامي تسند األعداد حبسب عليها حتّصل اليت العلمّية الشهاداتإىل إضافة 
 عل  النحو التايل: فيها شارك أو تلّقاها
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يف إطار دورات نقاط لكل حمام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخصصة  11تسند بصفة آلية  -

التكوين املستمّر إلستكمال اخلربة املهنية اليت تنظمها اهليئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد األعل  للمحامني 
 . (11)ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة 

إطار أنشرة اهلياكل الدولّية  حمامي يفلكل مشاركة ناجحة يف دورة تكوينية ةام هبا  (11)تسند نقرة  -
 .  2(11)للمحامني ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة 

 يف املشاركة شهادة من صللأل مرابقة نسخة املرتشح احملامي يقّدم ت،الدورا هذه يف املشاركة إلثبات
 .املعنية الدورة

 

 )نقطة 32 ( وعددها العمومّية الهياكل قبل من المحاماة شركة أو للمحامي الموكولة المهام حجم ) ج
 

 متفّرغا املرتشح احملامي يكون ما بقدر لذلك .املتفّرغني للمرتّشحني فرص أكثر إعراء إىل املعيار هذا يهدف
 :التايل النحو عل  وذلك بالعكس والعكس العنوان هبذا إليه املسند العدد يرتفع ما بقدر للمهّمة

 
 تقدمي تاريخ يف اإلبتدائي الرور يف هيكل عمومي لفائدة جارية، ةضّية كلّ  عن نصف نقرة حذف يتمّ  -
 .نقاط 11عل  أال يتجاوز  العروض طلب يف للمشاركة الرتّشح
 تقدمي تاريخ يف اإلستئناف طور يف هيكل عمومي لفائدة جارية ةضّية كلّ  عن نصف نقرة حذف يتمّ  -
 .نقاط 11عل  أال يتجاوز  العروض طلب يف للمشاركة الرتّشح
 لدىخاصة أو ذات معنويّة أو ماديّة  هيكل عمومي لفائدة جارية ةضّية كلّ  عن حذف نصف نقرة يتمّ  -

 نقاط. 11العروض عل  أال يتجاوز  طلب يف للمشاركة الرتّشح تقدمي تاريخ يف التعقيبحمكمة 
 
 

 :محاماة شركة أو المحامي تعيين :  26 الفصل
 

 املرتّشحني اختيار معايري حول مفّصالتقريرا  للمرتولوجيا الوطنية الوكالة لدى احملدثةالفتح والتقييم  جلنة تعدّ 
 إن العروض بعض إةصاء وأسباب املرتّشحني ترتيب كيفّيةفيه  توّضح  عل  ضوء ذلك التقييم أعمال ونتائج
 .ذلك حصل

 
 
األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعين االعتبار ضمن هذا المعيار عندما يتعّلق  1

أمامها الفرعي دورات تكوينّية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحامين مدى إلمام المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة 
عتبار إضافة إلى هذه المقاييس، أو اللغة المتّفق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية. ويمكن، كذلك، األخذ بعين اإلالقضّية 

 نضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنّية دولّية لمكاتب محاماة من عدمه.إ

 
 



14 
 

 
 العليا باهليئة احملدثة ةبةراوامل للمتابعة املختّصة اللجنة إىل التقرير هذا وجوبا للمرتولوجيا الوطنية الوكالة وتوّجه
 3117 جانفي24  يف واملؤرّخ 3117 لسنة 764 عدد األمر من 7 الفصل ألحكام طبقا العمومي للرلب
  .اإلةتضاء عند فيها، النظر وإعادة الذكر السالف األمر من 8 الفصل ملقتضيات طبقا عليها مراةبتها راءإلج

 .لتنفيذه للمرتولوجيا الوطنية الوكالة إىل رارهاة املذكورة اللجنة توّجه األعمال، هذه من االنتهاء وبعد
 

 العقد والّشروع في المهّمة:  : إمضاء27الفصل 
ختيارها من ةبل الوكالة الوطنية للمرتولوجيا يف العنوان املبنّي امي أو شركة احملاماة اليت مّت إيتّم إعالم احمل

 .التعّهد. وجيب عليه إمضاء العقد احملرر باللغة العربية طبق النموذج املصاحب هلذابوثيقة 
الوكالة الوطنية ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط  

  .للمترولوجيا
يتم إعالم احملامي أو شركة احملاماة ليتوىل اختاذ كل اإلجراءات  وإمضاءهوعل  إثر املصادةة عل  العقد 

 الضرورية لضمان إنرال  املهّمة قمجرد تسلم اإلذن بذلك.
إال أنّه، يف صورة نكول احملامي أو شركة احملاماة اليت وةع إختيارها هنائيا لإلنابة حيرم من املشاركة يف 

حتتسب من تاريخ عدم الرّد من طرفه عل   (02)ملّدة سنتني  الصفقات اليت تنظمها كّل اهلياكل العمومية
 أيام عمل. (11)إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد ملّدة جتاوزت عشرة 
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 المالحق

 

 وثيقة التعّهد:  2 ملحق عدد
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 0 ملحق عدد
 تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة : 3 ملحق عدد
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4 ملحق عدد
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها : 5 ملحق عدد

 كرّاس الشروطمن   4 بالفصل
تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العامّة و/ او الخصوصيّة المذكورة في : 6 ملحق عدد

 العرض
في المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( أو أعضاء  اسميةقائمة : 7ملحق عدد 

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

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

باشرين )في حالة قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين الم: 9 ملحق عدد
 مجمع( أو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين : 22 ملحق عدد
ار دورات التكوين المباشرين )في حالة مجمع( أو المحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة في إط

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

 سيـــرة ذاتيـــة: 22 ملحق عدد
 جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى: 20 ملحق عدد

 المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين أو الشركة : 23ملحق عدد 

 المهنيّة للمحاماة ، والهيكل عمــومي.
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 1 عدد ملحق
 التعّهد وثيقة

 

 ..........................................................................................1 (واخلرة واللقب االسم(أسفله املمضي إين -
 .............................................................................وقحساب باسم املتصرف -
 ........................................................ :عدد حتت التقاعد ة واقحير بصندو  املنخرط -
 ............................................................:(بالكامل العنوان ذكر(ربرر خمابرته حمل املعنّي  -
 .......................................................................................... :بصفيت -

احملامي لدى الوكالة  بإنابة املتعّلق العروض طلب مللف كّونةوامل 3 ذكرها اآليت الوثائق مجيع عل  اإلطالع وبعد
 الوطنية للمرتولوجيا:

 العروض طلب ملف (1)
 ة اإللتزاموثيق متّثل اليت التعهد وثيقة ( 3)
 عقد النيابة( 2)

 .اجنازها املزمع اخلدمات وشروط طبيعة مسؤولييت عل  ةّدرت أن وبعد
 : يلي قما وألتزم أتعّهد

 .حتّفظ دون يل املسندة العروض طلب موضوع املهّمة ةبول( 1
 طبق ةاحملّدداألجرة  مقابل أعاله، املذكورة بالوثائق املبينة للشروط وفقا املرلوبة القانونّية اخلدمات إجناز( 3
 .امليدان يف القانونّية تيباالرت 
 إنعقاد تاريخ من أيام 2 ةدرها مدة خالل الصفقة موضوع احملاكم لدى باإلنابات اخلاّصة التقارير تسليم( 2

 .اخلاصة اإلدارية الشروط كراس عليه تنص ملا وفقا اجللسات
 .العقد من جزءا نو تك اليت اخلاصة اإلدارية الشروط كراسب املدرجة البنود مجيع تربيق( 7
 .العروض لقبول حمدد أجل آلخر املوايل اليوم من ابتداء يوما 11 مدة التعهد هذا شروط عل  اإلبقاء( 1
 .ةانوين حجر أيّ  أو مصاحل تضارب حالة يف( ليست أمثلها اليت الشركة أنّ  أو( لست أنين أشهد( 1
 .ذلك عن املرتتبة القانونية مسؤولييت أحتملو  آلية بصفة العقد فسخ يتم فإنه ذلك، خالف ثبوت صورة ويف
 أو بالبنكتوح املف اقحساب إىل وحتويلها الصفقة عقد قموجب املستوجبة املبالغ الوطنية للمرتولوجياالوكالة  دفعت

 .)الربيدية أو البنكية اهلويّة ذكر( .......................... : :  عدد حتت ....................... الربيد
 مشارك(الوختم  إمضاء  )                                                                               

 ...............يف...........حرر بر                                                                         
  "(خبط اليد عبارة " صاحل للمشاركة يف طلب العروضشارك امل )يكتب

 
اط لدى صورة، تقدمي العرض من ةبل جممع، تدرج عبارة "إين املمضي أسفله بصفيت وكيل اجملمع )ذكر اجملمع(" دون إدراج البيانات املتعلقة الخنر يف 1

 صندو  اقحيرة والتقاعد.
 ميكن إضافة وثائق أخرى عند االةتضاء. 3
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  2  عدد ملحق

 المشارك حول عامة إرشادات بطاقة
 

 (به اخلاّصة الوثيقة تقدمي عضو كلّ  عل  جيب حمامني، أو حماماة شركات جتّمع صورة يف)
 

 
 ....................................................................: احملاماة شركة إسم أو واللقب االسم
 ........................................................:.......................احملاماة يف الرتسيم تاريخ
 ............................................................:...............................املقرّ  عنوان
 .......:...................................................واب موةع للمحامي كان إذا الواب موةع عنوان
 .:..............................................................................................اهلاتف
 ...................:..........................................احملاماة شركة أو للمحامي اإللكرتوين العنوان
 ...................................................:.................................اجلبائي املعّرف رةم

 ....................................(........واخلرة واللقب االسم( العرض وثائق إلمضاء املفّوض الشخص
 

 .................. يف .........حّرر بر ........

 )إمضاء وختم المشارك(
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 3 ملحق عدد
 الشرف بعدم التأثيرتصريح على  

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة
 

 ........... املمضي أسفله )اإلسم والّلقب(...........................................................إينّ 

  .........للمحامني...................................................................ممّثل الشركة املهنّية 

 ............بتاريخ.......................................................املسّجل باهليئة الوطنّية حتت عدد

 .............................................ّل خمابرته بر )العنوان الكامل(........................املعنّي حم

 املسّم  فيما يلي "املشارك"

أصرّح عل  شريف بعدم ةيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسرة الغري بتقدمي وعود أو عرايا أو هدايا ةصد 

 التأثري يف خمتلف إجراءات إسناد الصفقة لفائديت.

 .......................يف بر ...........حّرر 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4 ملحق عدد
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة الوطنية للمترولوجيا

 صاحبة طلب العروض
 

   ...............................................................()اإلسم والّلقباحملامي إيّن املمضي أسفله 

  ...........................................................................ممّثل الشركة املهنّية للمحامني 

 ..............بتاريخ................................. ...................املسّجل باهليئة الوطنّية حتت عدد

  .....................................................................)العنوان الكامل(املعنّي حمّل خمابرته بر 

 املسّم  فيما يلي "املشارك"

عن العمل  انقراعيمضت عن  أو  الوكالة الوطنية للمرتولوجيا أصرّح عل  شريف أيّن مل أكن أعمل ضمن أعوان

 هبا مّدة مخس سنوات عل  األةّل.

، فرتفق نسخة من مكتوب اإلعالم 1117لسنة  1741)ويف صورة القيام بإعالم اهليكل طبق أحكام األمر عدد 

 .عليه من ةبل اهليكل يوّضح بدّةة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلةتضاء( مؤّشر

 بر ........... يف ......................حّرر 

 )إمضاء وختم المشارك(
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 5 ملحق عدد
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 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كرّاس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  

 
  ......................................................................إيّن املمضي أسفله )اإلسم والّلقب(

  ........................................................للمحامني....................ممّثل الشركة املهنّية 

 ......................................بتاريخ.................وطنّية حتت عدد ...........املسّجل باهليئة ال

 ..............................................................املعنّي حمّل خمابرته بر )العنوان الكامل(.......

 املسّم  فيما يلي "املشارك"

أصرّح عل  شريف أيّن وكافّة أعضاء الفريق املتدّخل من احملامني املقرتحني ال نوجد يف إحدى حاالت املنع 

 املنصوص عليها باملرسوم املنّظم ملهنة احملاماة.

ت املنصوص عليها بالفقرة األخرية من الفصل الثاين من كراس شروط كما أصرّح أنّنا ال نوجد يف إحدى اقحاال

  .طلب العروض 

 حّرر بر........... يف............................

 )إمضاء وختم المشارك(
 

 

 

 

 

 

 

 

 6ملحق عدد  
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 تصريح على الشرف بصّحة البيانات  
 والمراجع الخصوصّية والعاّمة المذكورة في العرض

 
 أسفله )اإلسم والّلقب( ................................................................... إيّن املمضي

 ممّثل الشركة املهنّية للمحامني........................................................................ 

 ........................................املسّجل باهليئة الوطنّية حتت عدد....................بتاريخ...

 املعنّي حمّل خمابرته بر )العنوان الكامل(............................................................ 

 املسّم  فيما يلي "املشارك"

 أصرّح عل  الّشرف بصّحة البيانات واملراجع اخلصوصّية والعاّمة اليت ةّدمتها يف هذا العرض.

وأحتّمررل مسررؤولّييت القانونيّررة يف صررورة ثبرروت خررالف ذلررك أو تبعررا لعرردم تقرردميي لّلجنررة املكّلفررة بررالفرز ملررا يثبتهررا مررن 

 وثائق بعد طلبها ميّن ملّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 حّرر بر .......... يف ..................

 )إمضاء وختم المشارك(

 
 

 

 

 

 

 

 7ملحق عدد  
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أعضاء    المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة مجمع( أو  قـائمة إسميـة في

 الشركة المهنيّة للمحامين

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   11 

 
 يف.......................حّرر بر...........                          

  )إمضاء وختم المشارك(  
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   8 ملحق عـدد
 

أعضاء الشركة   المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجمع( أوالتزام  
لدى المحاكم و سائر الهيئات   بنيابة الوكالة الوطنية للمترولوجيا اة  المهنيّة للمحام

 واإلداريّة والتعديليةالقضائّية والتحكيمية  
 

أةّر  .................................................................إين املمضي أسفله )اإلسم والّلقب(

بأّن الفريق املتدخل واملتكّون من السّيدات والسادة اآليت ذكرهم يلتزم ) ألتزم( بإجناز املهّمة. كما أةّر بصحة كاّفة 

 هبذا العرض: املعلومات الواردة

 
 سم واللقب  اإل

 
 محل المخابرة الترسيم

 1المحامي إمضاء
 معرف به

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  

....يف .................حرر بر ...  

 )إمضاء وختم المشارك(
 
منهم. كما جيب التعريف باإلمضاء لكل حمامي مشارك عل  أن يكون تاريخ تعنّي عل  كّل املتدخلني املعنيني اإلمضاء يف اخلانة املخّصصة لكّل واحد ي1

 التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9ملحق عـدد  
أو    أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع(  قـائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر

 للمحامين المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
 إلى تاريخ فتح العروض( 2116 جانفي  1)من   

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة
 

 
 الطور
 

 عدد االنابات موضوع اإلنابة المحكمة

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

    
    
    

 

 ....سنة ................. التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين 
    

    
    
    

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

    
    

    
    

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

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

 الخمس سنواتالعدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل  .........................
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 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

 
 

 الطور
 

 

 عدد اإلنابات موضوع اإلنابة المحكمة

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ........................... يف.حّرر بر         

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                                   
 .قصد تعمير النزاعات المبينةيمكن نسخ الجدول  
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 11ملحق عـدد  
المحامين المباشرين    قـائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو

المحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة في إطار دورات التكوين    )في حالة مجمع( أو
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في  

 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
 ر/ ع   المحور السنة

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

 
1 

  
 

2 
  

 
3 

  
 

4 
  

 
5 

  6 

  7 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
  

 
1 

  
 

2 
  

 
3 

  
 

4 

  5 

  6 

  7 

.....يف............ .....حّرر بر.....  

 )إمضاء وختم المشارك(
 

 يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
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11ملحق عدد    

 

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

 ...............................................الوالدة ومكاهنا:............................ * تاريخ
 ..................................................................تاريخ الرتسيم باهليئة الوطنّية : ... *

 .........................................................* تاريخ الرتسيم بقسم اإلستئناف:........
 ..................................................................* تاريخ الرتسيم بقسم التعقيب: ....

 ................................................... وفقا لالجراءات القانونية * عنوان موةع الواب إن وجد
 : الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح

 الشهـادة العلميّة   المؤسسة الجامعية سنة التـخـرّج
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 المحاماة:في    العاّمة  ملّخص الخبرة

النتائج المحقّقة أو نتائج  
 األعمال المنجزة

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع   ميدان النزاع   تاريخ إنجاز هذه األعمال  
 الخاص التي قـام المحامي أو شركة المحاماة بنيابتها
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 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 

 (المحاماة ) ذكر اإلختصاص ان وجد أو الماّدة المطلوبة مهنة  في  الخصوصّية ملّخص الخبرة
المحقّقة أو نتائج  النتائج  

 األعمال المنجزة
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في   ميدان النزاع تاريخ إنجاز هذه األعمال

القطاع الخاص التي قـام المحامي أو شركة  
 المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 إليها: بالمهّمة المترّشح  ذكرها في نشاطه في العالقة  المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية -
 ن في اللغاتالتكوي. 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة
     
     
     
     

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 
- 
- 

 في شبكة دولّية لمكتب محاماة  االنضواء 
- 
- 

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 .....بر.......... يف............حّرر 

 
 )إمضاء وختم المشارك( 
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 20ملحق عدد 
 

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

 
اآلجال التقريبية  اإلنابات الجارية

اإلنابات إلنتهاء 
 الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح 
أنّها ضروريّة 

لذكرها لتحديد 
جدول 
 التعهدات

المحاكم أو  موضوع اإلنابات عدد اإلنابات
الهيئات المنشورة 

 أمامها القضايا
 

 شخص خاص الهيكل العمومي الطور

        

        

        

        

        

        
        

        

 
 

 إمضاء  وختم المترشح                      
 

 حّرر بر............. يف............                             
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 23ملحق عدد 

 

 عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو الشركة المهنّية للمحاماة والوكالة الوطنية للمترولوجيا
 

 : المهّمة تعريف : األّول الفصل 
 ...........................................................................األستاذ مهمة تتمّثل

  .................................................... ) او جممع احملامني موضوع اتفاةية الشراكة(
  .........................................................................(احملاماة املهنية شركةال أو)

والدفاع  هااإلجراءات القانونية يف حق م جبميعاوالقي للمرتولوجيا الوطنية الوكالة يف نيابة االتفاةية هذه طبق
 كذلك أو تونس يف سواءلتحكيمّية واإلدارية والتعديلّية لدى سائر احملاكم وسائر اهليئات القضائية وا عنها

 عند اإلةتضاء. خارجها
 :بالعقدالمطبقة  تيبراوالت التشريع:  0 الفصل
 التشريع إىل وأعوانه العقد صاحب خيضع كما . العمل هبا اجلاري والرتاتيب  للتشريع الصفقة هذه ختضع
 .اإلجتماعي والضمان اجلبائي امليدان يف املفعول الساري
 : األتعاب :3 الفصل
 الصادر املشرتك القرار أحكام طبق أعاله األّول بالفصل إليها املشار املهامّ  خبصوص احملاماة أتعاب تضبط
 واليت تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والروابع اجلبائية و بالتجارة املكلف والوزير العدل وزير عن

 التعقيب.االستئناف و  أحكام املصاريف املكتبية ومبلغ تأمني 
 ةضايا كحد أةص  يف نفس الرور واليت تعد مرتبرة( 11) ةضية كحد أدىن ومخسة (02) يتم جتميع 

أو املادة أو نظرا لربيعة القضايا أو تشاهبها أو تداوهلا أو  بببعضها بالنظر إىل وحدة املوضوع أو السب
 سهولة معاجلتها واحدة واليت تعترب أتعاب ةضية واحدة.

ن احملامي ةد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إجيابية ا أ، إذا ما تبني هلميكن للوكالة الوطنية للمرتولوجيا
سند له منحة تكميلية تقّدر من ةبله وإمضاء ملحق يف أن ت ة املتعهد هبا ودرجة تشعبها،بالنظر ايل القضي

الغرض بني الررفني يتّم عرضه مسبقا عل  اللجنة املختّصة للمتابعة واملراةبة احملدثة باهليئة العليا للرلب 
 العمومي عل  أن تدخل هذه املنحة ضمن السقف احملّدد للمحامي.

 : للمترولوجيا الوطنية الوكالة كاهل   على الموضوعة ماتزااإللت :4الفصل
 خاصة تتوىل الغرض، وهلذا .ملهّمته احملامي إلجناز املالئمة الظروف بتوفري للمرتولوجيا الوطنية الوكالة زمتتل
 وصل مقابل التكليف رسالة مع تضّمن رفعها احملامي من ترلب اليت القضايا مؤيدات أصول كل توفري
 الوكالة وطلبات امللف معريات تلخص توضيحية قمذكرة وجوبا امللف يضّمن كما احملامي من ممض  تسّلم
 .للمرتولوجيا الوطنية

 املعين اهليكل أو اهليئة أو احملكمة طرف من أو طرفه من سواء املرلوبة املعريات من احملامي كنيمت - أ
 .األةل عل  بأسبوع ،االجتماع أو اجللسة، موعد ةبل
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 .للمرتوجليا الوطنية الوكالة نيابة إطار يف ةّدمها اليت واملؤيدات احملامي تقارير توزيع أو نشر عدم - ب
 أو باحملامي املتعّلقة العلمّية واملؤيدات املالّية املعريات كشف للمرتولوجيا الوطنية للوكالة ميكن ال - ت

 3117 لسنة 417 عدد األمر من 15 الفصل من األوىل الفقرة أحكام طبق معه املتعاةد احملاماة بشركة
 لدى العمومية اهلياكل بنيابة احملامني تكليفوإجراءات  شروط بضبط املتعّلق 3117 جانفي 37 يف مؤرّخ
 .والتحكيمية والتعديلية والعسكرية واإلدارية القضائية واهليئات احملاكم
 :العقد صاحب خالص طرق :  5 الفصل
حتويل إىل اقحساب اجلاري لصاحب العقد أو عن طريق صك بنكي أو  بواسرة املهمة صاحب خالص يتمّ 

 إيداع تاريخ منيوما  21بريدي، يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أةصاه 
 (للمرتولوجيا الوطنية الوكالة) التنفيذية بالنسخة اإلعالم أو اقحكم صدور بعد الفاتورة

طور التعقيب وتلك  يف)باستثناء القضايا  التنفيذ عدول أجرة للمرتولوجيا الوطنية الوكالة عل  وحتمل 
  املنشورة لدى احملكمة العقارية واحملكمة اإلدارية اليت يتحمل فيها احملامي معاليم تسليم الوثائق واملؤيدات(.

االشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم بادارة امللكية  عدول أجرة للمرتولوجيا الوطنية الوكالة عل  وحتمل
 .العقارية
 الكربى تونس منرقة جمال خارج باإلنابات املتعّلقة التنقل مصاريف للمرتولوجيا الوطنية الوكالة تتحّمل كما
 هلرذا احملامراة شرركة أعضراء أو احملرامي يقرعهرا الريت التنقرل مسرافة تتجراوز عنردما لواليراتراكرز ام خرارج أو

 احملاماة شركة ألعضاء أو، يف حدود حاالت التنقل الفعلية والثابتة للمحامي، شخصيا كلم 21 الغرض
 .اإلنابة قملفّ  املتعّهدين

 التنّقل مصاريف بتحّمل للمرتولوجيا الوطنية الوكالة تتكّفل للخارج، التنّقل امللفّ  ضرورة إةتضت ما واذا
 .والرجوع الذهاب يومي فيها قما سواها دون املهّمة أيّام حدود يف حصريّا واإلةامة

 كتايب إتّفا  موضوع اخلارج يف واإلةامة بالنقل املتعّلقة التقديرية النفقات تكون أن جيب اقحاالت، كل ويف
 .باألتعاب املتعلقة اإلتفاةية عن النظر بصرف وذلك الررفني بني ومسبق منفرد
 للمرتولوجيا الوطنية الوكالة تتوىل احملاماة، شركة أو احملامي ةبل من املصاريف تسبقة صورة ويف أنّه إالّ 

 اإلسرتجاع موضوع باألعمال القائمني املعنيني من مسّلمة األعمال هلذه مثبتة تفاتورا أساس عل  خالصها
 .املهّمة إلجناز الفعلي الرابع من التثبت ثرإ وذلك
 : محاماةلل المهنية شركةال أو المحامي كاهل على الموضوعةزامات اإللت :6 الفصل
 : يلي قما احملاماة شركة أو احملامي يلتزم
 اهليئات أو احملاكم أمام هلا نيابته عند للمرتولوجيا الوطنية الوكالة مصاحل عن للدفاع الالزمة العناية بذل -

 .القضائية والتعديلية والتحكيمية
 للمرتولوجيا الوطنية الوكالة وإعالم اإلةتضاء، عند مساعديه، بواسرة أو بنفسه اجللسات كل حضور -

 و اإلعالن عنها عن اجلهة املتعهدة.أ إنعقادها تاريخ من أيام ثالثة أةصاه أجل يف قمآهلا كتابيا
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 بدراسة أو للمرتولوجيا الوطنية الوكالة بنزاعات املتعلقة املسائل يف للنظر املخّصصة اإلجتماعات حضور 
 .فيها إحاطتها أو فيهارأيه  إبداء ةصد هبا تكليفه وةع اليت امللفات
  الغرض، وهلذا
 هذه قحضور اإللكرتوين الربيد أو الفاكس طريق عن سواء كتابيا دعوته للمرتولوجيا الوطنية الوكالة تتوىل

 .معقول زمين حّيز ويف إنعقادها ةبل وذلك اإلجتماعات
 يهاأر  تبدي حىت ةبل إمضائها العريضة مشروع من تسّلم، وصل مقابل ،للمرتولوجيا الوطنية الوكالة متكني -
 من عمل أيام أربعة أةصاه أجل يف حوهلا قمالحظات للمرتولوجيا الوطنية الوكالة إبداء عدم صورة ويف ا.فيه

 اليتجراءات اإل قمواصلة للمحامي وإذن حمتواها عل  امنه ضمنية موافقة ذلك فيعدّ  ةبله، من تسلمها تاريخ
 .القانون يقتضيها

 معاليم وخالص اإلجتماعي الضمان معاليم خالص يف شهادة من للمرتولوجيا الوطنية الوكالة متكني -
 .تعاباأل خالص ةبل وجوبا وذلك املدنّية مسؤوليته بتأمني ةيامه يفيد وما التأمني صندو  يف راطهإخن

 : اإلتفاقية مّدة:  7 الفصل
 ويف ..................... يف وتنتهي ..................من تبدأ سنوات بثالثة اإلتفاةية مّدة تضبط
ومل يتم تعيني حمامي أو شركة مهنّية للمحاماة من ةبل  األخري التاريخ هذا يف جارية ةضايا وجود صورة

فق ةواعد اللجنة املختّصة للمتابعة واملراةبة احملدثة باهليئة العليا للرلب العمومي فيتوىل مواصلة هذه القضايا و 
العناية املهنّية وذلك إىل حني انتهاء طورها اجلاري، دون سواه، ومتكني الوكالة الوطنية للمرتولوجيا من نّص 

 اقحكم الصادر فيها.
 : لالمتدخّ  الفريق بتركيبة التقّيد :  8 الفصل

يلتزم صاحب العقد بتوفري الفريق الذي رّشحه يف املشاركة يف طلب العروض من حيث العدد واملستوى 
العلمي والتجربة املهنّية دون سواه إاّل أنّه ويف صورة تغيري الرتكيبة يف األثناء، فيجب عل  احملامي إعالم 

خلي )ن( عن املهّمة قمن له )م( نفس الوكالة الوطنية للمرتولوجيا بذلك كتابيا وتغيري احملامي )ن( املت
املؤهالت العملية واملهنّية ونفس التجربة من حيث عدد السنوات عل  أن حيظ  ذلك، مسّبقا، قموافقة 

كتابيا عل  هذا التغيري وإمضاء ملحق يف الغرض بني الررفني يتّم عرضه مسبقا   الوكالة الوطنية للمرتولوجيا
 عل  اللجنة املختّصة للمتابعة واملراةبة احملدثة باهليئة العليا للرلب العمومي.

كرراس الشرروط الرذي مّت علر  ويف خالف ذلرك، ويف صرورة تعرّذر تروفري مرتشرح جديرد يسرتجيب ملقتضريات  
 الوكالررة الوطنيررة للمرتولوجيررايف صررورة عرردم موافقررة  ةررد مررع الوكالررة الوطنيررة للمرتولوجيررا أوختيررار املتعاأساسرره إ

عررن طريررق  احررّق فسررخ عقررد الصررفقة بعررد إصرردار تنبيرره يف الغرررض للمتعاةررد معهرر اعلرر  املرتّشررح املقرررتح، فلهرر
الرررنقص أو ( يومرررا إن مل يقرررع علررر  إثرررره تررردارك 11عررردل تنفيرررذ وإمهالررره بأجرررل إضرررايف أةصررراه مخرررس عشررررة )

 إصالح اخللل مقارنة مع العرض املقّدم من ةبله.
 :االتفاقية فسخ :  9 الفصل

    ا يف اقحاالت التالية:تفسخ هذه االتفاةية، آليّ ، 7 مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخرية والفصل
 نتهاء مّدة التكليف املشار إليها بالفصل السابع أعاله.إ -
 املهنية للمحاماة أو اإلحالة عل  عدم املباشرة.حل الشركة احملامي أو  وفاة -
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يها تنب وطنية للمرتولوجياال الوكالةوجه له تهذه الصورة  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاةدية. ويف -
بتداء إعن عشرة أيام  د ال يقلّ دعوه فيها إىل القيام بالتزاماته يف أجل حمدّ تبواسرة رسالة مضمونة الوصول 

إجراء  دون أيّ  العقدفسخ للوكالة الوطنية للمرتولوجيا  ميكن ،هذا األجل التنبيه. وبانقضاءيخ تبليغ من تار 
 .حسب اإلجراء الذي يراه مالئماه آخر أو تكليف من يتوىل إجناز 

وإهدار حق الوكالة الوطنية بالتزامه  العقد إخالل صاحبلدى الوكالة الوطنية للمرتولوجيا إذا ثبت  - 
مباشرة أو بواسرة الغري بتقدمي وعود أو عرايا أو هدايا ةصد التأثري  هةيامللمرتولوجيا يف التقاضي أو ثبت 

  .العقد واجنازهإبرام  تخمتلف إجراءا يف
 الوطنيـة الوكالـة قبـل مـن كتابيّـا طلبهـا مـن يومـا عشـرة خمسـة أقصـاه أجـل فـي بحوزتـه التـي الوثائق إرجاع المحامي ويتولى

 .للمترولوجيا
 مبدأ العمل المنجز : 22الفصل 

يف صورة ةرار الوكالة الوطنية للمرتولوجيا تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات ةانونّية أو واةعية ثابتة 
 بق أحكامط لذلك ، يف ةضّية ال زالت جارية، ففي هذه اقحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة اليت حتتسب

 املؤرّخ 3111 لسنة 41 من املرسوم عدد 71 تفاةية وذلك عمال بأحكام الفصلالفصل الثالث من هذه اإل
 واملتعّلق بتنظيم مهنة احملاماة. 3111 أوت 31 يف

 : قيةاإلتفا بهذه المتعلقة النزاعات فضّ  :  22 الفصل
 الغرضا وهلذ. املساعي الصلحية، يف حالة نشوب خالف يف تأويل أحكام هذه االتفاةية، تبّجل، وجوبا

 3117 لسنة 417 عددمن األمر ( 4)مكاتبة الّلجنة احملّدثة قمقتض  الفصل الوكالة الوطنية للمرتولوجياتوىل ت
العمومية لدى  املتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل 3117 جانفي 37 يف ؤرّخامل

 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةاحملاكم واهليئات القضائية 
وبانقضاء أجل شهر دون فصل اخلالف وديّا، فيمكن للررف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية اليت 

 يراها للدفاع عن حقوةه لدى احملكمة املختّصة.
 : التسجيل ريفمصا :  20 الفصل

 حتمل مصاريف التسجيل عل  احملامي.
 :العقد صحة  :23 الفصل
 .وكالة الوطنية للمرتولوجياالعام للدير من ةبل املئه إمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هذيال 

 :برةالمخا محلّ  : 24 الفصل
عنّي كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله. غري أنّه ميكن ألحد الرررفني تغيرري ذلرك قمقتضر  رسرالة 

 فيذ.نطريق إعالم بواسرة عدل الت نللررف اآلخر أو كذلك عمضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 
 .................. في .........بــ حّرر

 المحامي                                                                          اإلمضاءات
 أو تجمع المحامين                                                                للمترولوجيا الوطنية الوكالة

 أو شركة المحاماة 


