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 طلب العروضموضوع :األّول  الفصل
 

للمحاماة،  مهنيةات أو شرك ينمباشر  ينمحام   09يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
 ع اإلجراءاتجميالقيام بو الديوان الوطني للتطهير نيابة من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل

واإلدارية  والتحكيمّيةلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  والدفاع عنه في حقه القانونّية
اإلدارّيـة  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهة وفق ما والتعديليّ 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ و 

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. عقد النيابةويبّين 
 : شروط المشاركة 2الفصل 

 يمكن المشاركة في طلب العروض:
 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:  -

 سنوات  05: الذين تجاوزت مدة ترسيمهم باإلستئناف  االستئناف 

 أو
 التعقيب 

 في تاريخ صدور طلب العروض
 و

 للشركات المهنية للمحاماة -

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

 .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

                                                 

1
 لجنة) ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 

الهيئة العليا ب ومتابعة نيابة المحامينلّلجنة المختّصة لمراقبة إنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 
 مومية لدى المحاكم و الهيئات القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية .الع
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كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 
و تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة والتراتيب الجاري بها العمل أ

المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو 
تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة 

 من مرسوم المحاماة. 32نى الفصل او اي مانع اخر على مع تعمل لديها
 كما ال يمكن المشاركة إال في  قسط واحد  و في جزء واحد من هذا القسط . 

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 
 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 : كيفية المشاركة 3الفصل 
 للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض:يمكن 

 أو     منفردا  -

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.  -
 يقصى العرض أليا إذا تضمن المشاركة في أكثر من جزء من القسط 

 العروض إلى حصص :: توزيع طلب  4الفصل 
    :أجزاء كما يلي  04قسط وحيد موزع إلى  يتكّون طلب العروض من

 
عدد  االجزاء

 المحامين
 الواليات المعنية  محل المخابرة   الترسيم

  الجزء األول  
 

01 

 التعقيب -
شركة محاماة بها  -

لدى مرسم محام 
 التعقيب 

 
 
 

إحدى الواليات   
 المعنية

 
 
 

تونس ، أريانة  
 منوبة ، بن عروس 

 
 

 تونس الكبرى 
  

02 
المحامين المرسمين  -

لدى اإلستئناف لما 
 سنوات  05يفوق 
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  الجزء الثاني  
 
01 

 التعقيب -
شركة محاماة بها  -

لدى مرسم محام 
 التعقيب 

 
 
 
 

إحدى الواليات   
 المعنية

 
 

نابل ، زغوان  
باجة   ،بنزرت 

 ، جندوبة ، الكاف
  سليانة 

 
 

 

 
 الشمال 

 

 
 
01 

 المحامين -

المرسمين لدى 
ق يفو  اإلستئناف لما

 سنوات  05
 

  الجزء الثالث 
 
01 
 

 التعقيب -
شركة محاماة بها  -

لدى مرسم محام 
 التعقيب 

 
 
 
 
 
 
 

إحدى الواليات   
 المعنية

 
 

سوسة ، المنستير 
المهدية ، القيروان  
القصرين ، سيدي 

 بوزيد

 
 

 

 

 

 

 
 الوسط 

 
 
01 

 

 

 

 المحامين -

المرسمين لدى 
ق يفو  اإلستئناف لما

 سنوات 05
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  الجزء الرابع 
 
01 
 

 التعقيب -
شركة محاماة بها  -

لدى مرسم محام 
 التعقيب 

 
 
 
 

إحدى الواليات   
 المعنية

 

 
 
 
 

صفاقس، قابس  
مدنين   ،قفصة 

تطاوين ، توزر 
 قبلي 

 
 

 الجنوب 
 
 
01 

 المحامين -

المرسمين لدى 
ق يفو  اإلستئناف لما

 سنوات  05

 
  

 :سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

)www.marchespublics.gov.tn( و ( موقع الهيئة الوطنية للمحامين https://avocat.org.tn  ) 
بعد أن يتولى تعمير اإلستمارة   www.onas.nat.tnالوطني للتطهيرالديوان بموقع واب  أو

اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن سحب 
 32مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للتطهير الكائن بعدد كراس الشروط مباشرة من 

 مقابل. دون  تونس و ذلك  1023نهج الهادي نويرة 
 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما( ابتداءا من  60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة سّتين يوما )

 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 
( أيام من تاريخ نشر 10) عشرة  يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه

 اإلعالن عن طلب العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 
واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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حدد لقبول العروض وذلك عبر البريد ( أيام قبل التاريخ األقصى الم10يتجاوز عشرة )
اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كّراس 

مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
 المحامين بنيابة الهياكل العموميةالمتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي  28

 .لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 عن طريق البريد السريع هاالمشار إلي الملحق أو المالحقكما يجوز عند االقتضاء، تعميم 

 لكافة المترشحين.
 المترشحين الذين سحبوا كراس يمكن للهيكل العمومي توجيه معطيات تكميلّية إلىهذا، و 

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

 

 الضمانات المالية ::8الفصل 
يم الصفقات تضيها التراتيب المتعّلقة بتنظقيعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي ت

 العمومّية.
 

 :تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية عقد:9الفصل 
نية، المسؤولية المدنية والمه 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 ا  إلعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضية ُمتَعهَّ
بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية  انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع

 تعّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.
بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر  انويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع

قضية يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(. وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنّية 
قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة  الديوان الوطني للتطهيرمن قبل 

معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا 
، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقدّية، اإلعالم
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يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل 
 الديوان الوطني للتطهير .بشهادة في الغرض يسّلمها 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 
 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

( من هذا الكّراس 12ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )
ارة : ـــــــه عبليــفي ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب ع

الديوان الوطني ليف محام  إلنابة " ال يفتح طلب عروض عدد .... لســـــــــــــــنة .... متعلق بتك
 للتطهير .

ه الظروف المحتويــة على العروض الفنيــة والوثــائق اإلداريــة وجميع المؤيــدات عن طريق  توجــّ
البريد مضـــــمون الوصـــــول أو عن طريق البريد الســـــريع أو تســـــّلم مباشـــــرة إلى مكتب الضـــــبط 

 مقابل وصل إيداع.  ـلديوان الوطني للتطهيرالتابع لالمركزي 
تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في 
السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد 

 فتحها.
 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 . مغلقايرد بظرف * كّل عرض لم 

 كما يقصى:
 تميضـــّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشـــارك على بنود كّراس الشـــروط ولم * كّل عرض ت

 يرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 *كل عرض تضمن المشاركة في أكثر من جزء من القسط .

 

 الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.وال يمكن للمشاركين 
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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::  11الفصل
 تضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها يجب أن يحتوي الظرف الم

 على ما يلي:
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشــارك على كّل صــفحة ختم وإمضــاء  --- كراس الشروط

وإمضـــــــــــــــــاؤه في آخر الوثيقـــة مع بيـــان 
 التاريخ.

الجزء من القســــــط المزمع المشــــــاركة  ) تحديد تعّهدالوثيقة 
 فيه (

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

المشــــــــــــــارك وختمه في آخر   إمضــــــــــــــاء
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

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

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية. 

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضــــــاة من قبل الشــــــخص المفّوض له 
 وختمها مع بيان التاريخ.

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 أو

 قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين. 

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

 للمحاماة. 

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

 وختمه مع بيان التاريخ.

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

 الشرف بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

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

 التاريخ.

نسخة مطابقة لألصل من  تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعقد 
 العقد

إمضــــــــــــاء الرئيس المدير العام لشــــــــــــركة 
التامين أو من الشــــــــــــــخص المفّوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ.
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تصـــــريح على الشـــــرف يلتزم بموجبه المشـــــارك بعدم القيام 
مباشــــرة أو بواســــطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 

صــــــد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ق
 المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (3عدد)

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا 
أو مضت عن  الديوان الوطني للتطهيرعموميا لدى 

 به مّدة خمس سنوات على األقّل.  انقطاعه عن العمل

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

 28المؤّرخ في  1998لسنة  1875من األمر عدد  5
الشروط واإلجراءات المتعلق بضبط  1998سبتمبر 

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4عدد )

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من كّراس  2ة المنصوص عليها بالفصل الحاالت اإلقصائيّ 
 الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشـــــــــــــــارك وختمـه مع بيـان إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

/أو اّمة والع البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّية

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (6عدد    )

المشـــــــــــــــارك وختمـه مع بيـان إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو  

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

التزام لكل محام مشارك )منفرد أو في إطار شركة مهنية 
جميع القيام بو  الديوان الوطني للتطهيرنيابة للمحاماة( ب
م لدى المحاك والدفاع عنه في حقه القانونّية اإلجراءات

 .ةعديليّ واإلدارية والتوالتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.
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أو  شرالمبا لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
خمس خالل ال اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمين

 .خيرةسنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (9عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
  .بيان التاريخمع 

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها 
 لشركة المهنّيةالمنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو ا

الستكمال  اة في إطار دورات التكوين المستمرللمحام
التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع الخبرة 

المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل 
 الدولية للمحامين. 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

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

في  المشـــــاركةمطابقة لألصـــــل من شـــــهادة 

 .الدورة المعنية

 

ن المنتمي المحامينأو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 اة.لشركة المهنّية للمحامل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11)عدد 

إمضــاء صــاحب الســيرة الذاتّية وإمضــاء 
صـــــــــــــاحب العرض )في حالة الشـــــــــــــركة 

 مع بيان التاريخ. المهنية للمحاماة(

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  التعهداتجدول 
ائية وسائر الهيئات القضوالتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 .  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

لشركة اأو المباشر  لمحاميامشروع عقد النيابة المبرم بين 
ن م الديوان الوطني للتطهيراة من جهة، و المهنّية للمحام
 جهة ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

صــــــاحب العرض )محام منفرد إمضــــــاء 
 أو وكيل شــــــركة مهنية للمحاماة( وختمه

 .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

 

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

 ل العموميللهيك قصا  العرض ويجو إل موجباالفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

 07، في أجل ال يتجاو  االقتضا  عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط

تعلق ت توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض،

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةبالعروض الفنية 

 فتح الظروف:: 12الفصل 
رئيس لاتحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 

 .المدير العام للديوان الوطني للتطهير

المحتوية على الوثائق اإلدارية تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف 



13 

 

 والعروض الفنّية. 
  تكون جلسة فتح العروض:

 . علنّية -
يتّم الشــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســــلســــل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف  -

 اإلدارّية المطلوبة.الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق 

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

وباســـتثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفّني للمشـــارك يمكن، عند االقتضـــاء، 
ة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابّيا المشــــــاركين الذين  ّل الوثائق لم يقّدموا كللجنة الخاصــــــّ

أّيام عمل من تاريخ جلســــــــــــة فتح الظروف  07المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
وطني المركزي للديوان الضــــــبط الوذلك عن طريق البريد الســــــريع أو بإيداعها مباشــــــرة بمكتب 

 حتى ال تقصى عروضهم. 1023نهج الهادي نويرة تونس  32للتطهير الكائن بعدد 
: ضـــــبط آجال وصـــــيغ الرجوع في تقديم الترشـــــحات من قبل المشـــــاركين في  13الفصـــــل 
 الصفقة:

حه في طلب عروض أن يســــــــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصــــــــل  يمكن للمحامي الذي قّدم ترشــــــــّ
 32مكتب الضـــــــبط المركزي للديوان الوطني للتطهير الكائن بعدد  تســـــــليم، يقّدم مباشـــــــرة إلى 
أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصـــــــــــــاه خمســـــــــــــة  نهج الهادي نويرة تونس 

الديوان الوطني ( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل 15عشــــــــــــــرة )
 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب. للتطهير

 زمين بها.ملوبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا 
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه 

بهدف  2014لسنة  764( من األمر 7المترّشح للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع )
 الموافقة عليه. 

، ملية الفتحإتمام عوفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دون إجازة من اللجنة وبعد 



14 

 

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

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

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

من هذا  15 فصلبال المدرجة للمنهجيةالمقبولة وترتيبها وفقا العروض  هذه اللجنة كذلك تقييم
 الكراس.

 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد15 الفصل
 : منهجّية تقييم العروض: 15.1

يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشـــــــركة المهنّية للمحامين باالعتماد، 
 حصريا، على المقاييس التاليــة:

 

األقصى  العدد معايير الفرز العدد
 المسند

 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 1
 نقطة 20 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
حجم المهـام الموكولـة للمحـامي أو شــــــــــــــركـة المحـامـاة من قبـل الهيـاكـل  3

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

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

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

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

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

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

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014نفي جا  28مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 
بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  

من  15لفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل أو كذلك مع رئيس ا
 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

 

المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين    -أ: إسناد األعداد: 52.1
 نقطة(: 50خالل الخمسة سنوات األخيرة)

 األعداد:. كيفية إسناد 1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 

 إلى  تاريخ تقديم العروض 2017 الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
اجع ر في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب الم 

 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 عّينة من 
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل 
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 مكانّية التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. يحول دون إ

 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما بين 
إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
سابقة لتاريخ ال

 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

ـــــعـــــدد  ال
المســــند 
ــعــنــوا   ب
المراجع 
 العامة

10 20 30 40 50 

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

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

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

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

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســـــب الســـــنوات وحســـــب طبيعتها بطريقة تحف  
ي في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حماية المعطيات الشخصّية والّسر المهن

حف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات 
واصــــــفات طبق الم للديوان الوطني للتطهيرالمســــــتعملة في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب 

 الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.
حين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على وي جب اإلشــــــــــــــارة للمترشــــــــــــــّ
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 الّنحو الّتالي:
  تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أســـــــــــــــاس المعطيات

يرة الّذاتّية الممضـــــــــاة من قبل  رف والســـــــــّ المبّينة في الّتصـــــــــاريح على الشـــــــــّ
حين وبقية المالحق ال منصــوص عليها بملف طلب العروض وطبقا المترشــّ

 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.
  يقوم الهيكــل بعــد االنتهــاء من هــذه األعمــال بتوجيــه الملفــات إلى الّلجنــة

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة  المختصــــــّ
لســــــــــــنة  1039األمر عدد من  148الاّلزمة عليها طبقا ألحكام الفصــــــــــــل 

. وإذا مــا اقتضــــــــــــــــت أعمــال الّلجنــة 2014مــارس  13المؤرخ في  2014
المذكورة طلب المؤّيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول ما 
تم التصــــــــــريح به بخصــــــــــوص المؤهالت العلمية والمهنية، فإّن هذا الطلب 

 تطهير .الديوان الوطني لليوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل 

 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي )  -ب 

يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالســـــــــــــــتناد إلى 
الخبرة المتمّيزة في الميـــدان المطلوب من قبـــل الهيكـــل العمومي من نـــاحيـــة وإلى المؤهالت 

 العلمية للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 
 المحامون المباشرون لدى التعقيب. -

 محامون المباشرون لدى االستئناف.ال -

 أعضاء شركة المحاماة. -

 

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب وعدد الدورات 
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 التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
تكوينية نقاط لكّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجاح دورة  05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -

صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمرّ  تنظمها  التيإلســـتكمال الخبرة المهنّية  متخصـــّ
الهيئة الوطنية بالتنســـيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلق ســـقف النقاط بهذا العنوان 

 (.10) عشرة

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

 

إلثبات المشــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــح نســخة مطابقة لألصــل من 
 عنية.شهادة المشاركة في الدورة الم

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شــــــركة المحاماة من قبل الهياكل  -ج
 نقطة( 30العمومّية وعددها )

 
 
 
 
 
يتّم حذف نصــــــف نقطة عن كّل قضــــــّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي   -

 نقاط. 10في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
اف في االســتئنيتّم حذف نصــف نقطة عن كّل قضــّية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور  -

 نقاط. 10تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 
ة ذات معنوّية أو ماديّ  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو -

ح للمشــــــاركة في طلب العروض على أال  خاصــــــة لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترشــــــّ

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

 بالعكس وذلك على النحو التالي:
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 نقاط. 10يتجاوز 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 61لفصلا
  

ال حو الـديوان الوطني للتطهير تعـّد لجنـة الفتح والتقييم المحـدثـة لـدى   ل معـايير تقريرا مفصـــــــــــــــّ
حين  ح فيه كيبّية ترتيب المترشـــّ حين ونتائج أعمال التقييم على ضـــوء ذلك توضـــّ اختيار المترشـــّ

 وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
ة للمتابعة والمراقبة  الديوان الوطني للتطهيرويوّجه  وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختصـــــــــــــــّ

لســـــــــــــنة  764من األمر عدد  7المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــــــــــــل 
من  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضــــــيات الفصــــــل  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014

 وإعادة النظر فيها، عند االقتضاء.األمر السالف الذكر 
ه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلى الهيكــل العمومي المعني  وبعــد االنتهــاء من هــذه األعمــال، توجــّ

 لتنفيذه.
 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 71الفصل 

 يف الديوان الوطني للتطهيريتّم إعالم المحامي أو شــــــــــركة المحاماة التي تّم اختيارها من قبل 
العنوان المبّين بوثيقة التعّهد. ويجب عليه إمضــــــــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج 

ويمكن إضـافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضـرورة توضـيحها و لس حسـب المصــاحب لهذا. 
 . مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي

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

حرم من يإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
تاريخ ( تحتسب من 02المشاركة في الصفقات التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

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

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

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

 العرض
عضاء سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
المحامي )المنفرد( ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 8ملحق عدد 

 
 المحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية 
 
و ا

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و المحامين المباشرين     )ف المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
ي ا

و حالة مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و المحامين المحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
 
لمباشرين ا

و )في حالة مجمع( 
 
طار دورات التكوين المستمر النّية للمحاملشركة المهالمنتمين ل المحامينا تي اة في ا 

نشطة الهياكل 
 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي جدول التعهدات: 12ملحق عدد  اكم ال تزال منشورة لدى المح في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
ة المهنّية لشركاا

 .اة ، والهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 القسط عدد .....     
)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -

 ......................................................................1والخطة(

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

................. ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب طمنخر ال -
........................... 

 ...........................................................................بــــــــ المعّين محل مخابرته -
 بصفتي : -

.....................................................................................................
.............. 
بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 المحامي )يحدده الهيكل العمومي( :
 .ملف طلب العروض (1) 

 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 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 تحّف .1 

 ةالمحّدد جرةاألمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بالوفقا للشروط ( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 طبق التراتيب القانونّية في الميدان.

                                                 

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

 

 إضافة وثائق أخرى عند االقتضاءيمكن 2
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ل )يحددها الهيك موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به ........... تاريخ من العمومي( ...

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي  60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5
في ي. و قانونتضارب مصالح أو أّي حجر ة لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6

 العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت 
 

أو البريد:  البنكب فتوححساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالق الهيكل العمومي يدفع 
 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية............................ تحت عدد: .......................... )

 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  د عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(بخط اليمشارك ال )يكتب
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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 لإلجرا ات القانونيّة ان للمحامي موقع وابموقع الواب إذا ك عنوان

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

 ........................ 
ماة اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحا العنوان

:....................................................................... 
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 ، 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"

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

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 
 الديوا  الوطني للتطهيرتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 صاحب طلب العروض

 
 

 ................................................................................................................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"

 الديوان الوطني للتطهير  أو إطارات  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان
 عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. أو مضت عن إنقطاعي 

 

، فترفأ نسووخة 1998لسوونة  1875)وفي صووورة القيام بالع م الهيكل طبأ أحكام األمر عدد 

ر بدقّة تاريخ اللك أو اإلد ء بع مة  ر عليه من قبل الهيكل يوضوووووّ من مكتوب اإلع م مؤشوووووّ

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 
 

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

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين   نوجد في  صّرح على  أ

ّّم لمهنة المحاماة.إحدى حا   ت المن  المنصو  عليها بالمرسوم المن

كما أصووووّرح أنّنا   نوجد في إحدى الحا ت المنصووووو  عليها بالفقرة األخيرة من الفصوووول 

  .الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

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

 ( )إمضاء وختم المشارك

 

 

 

 

 

 



27 

 

 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

يّة والعاّمة التي قّدمتها في هالا أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراج  الخصوص
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خ ف اللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 بالفرز لما يثبتها من وثائأ بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي )المنفرد( سميـة في إقائمة 

 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة 

 
 

 ع ر واللقب  االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد(  التزام
 الديوا  الوطني للتطهيرأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية لدى المحاكم و سائر 
أقّر ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

ّر بصحة كما أق )ألتزم(بالنجاز المهّمة. الفريأ المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي الكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهالا العرض: كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 المشارك)إمضاء وختم  

                                                 

1
ي كما يجب التعريف باإلمضا  لكل محام .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضا  في الخانة المخصّ 

 مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضا  وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق

شركة لل للمحامين المنتمينأو  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةالمهنّية للمحام

 إلى تاريخ فتح العروض( 2017جانفي 01)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 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
    
    
    
    

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

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

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 

  الشخص    أوالهيكل العمومي  
 الخاص

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 10عـدد  ملحق
 المحامينلمحامي المباشر أو قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها لشركة المهنّية للمحاملالمنتمين 
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة 

 الهياكل الدولية للمحامين.

 ع ر المحور السنة

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

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

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

 سيـــرة ذاتيـــة
 

واللقب:  اإلسم* 
.................................................................................................................................................................................

........ 
* تاريخ الوالدة ومكانها: 

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

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

تاريخ الترسيم بقسم  *
 ................................................................................................................................................اف:اإلستئن

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

إن وجد وفقا لإلجرءات عنوان موقع الواب *
 ............................................................................................:القانونّية

 
 المترشح :الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها 

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج
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 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
النتائج المحّققة 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
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

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

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-   

-    

-  
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 في شبكة دوليّة لمكتب محاماة اإلنضواء 

 
-   

-    

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 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

        

        

        
        

        

        

        

        

 
 
 
 
 

 

 وختم المترشح إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 13عدد  ملحق
 المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا  

الديوا  الوطني  و  اةلشركة المهنّية للمحاماأو  
 للتطهير

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاال .......................................................................................... 
  

           ......................................................................................... 
 أو    
 
 .............................................. .........................الشركة المهنيّة للمحاماة  

 السجل الوطني للمؤسسات عدد  .........................................................       
 

في  انونيّةالق جمي  اإلجراءاتالقيام بو الديوان الوطني للتطهيرطبأ هاله ا تفاقية في نيابة 
واإلدارية والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(حقه

 .س أو كاللك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ 
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

وأعوانه صاحب العقد كما يخض   .لتراتيب الجاري بها العملاو تخض  هاله الصفقة للتشري 

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشري  الساري المفعول في الميداإلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصو  المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع ه طبأ أحكام القرار 

شر يضا معاليم نالمشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أ
 .ومبلغ تأمين أحكام ا ستئناف والتعقيب والمصاريف المكتبيّةالقضايا والطواب  الجبائية 

 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد  (05خمسة )كحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجمي  
أو المادة أو نّرا لطبيعة القضايا أو  بمرتبطة ببعضها بالنّر إلى وحدة الموضوع أو السب

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

  : الديوان الوطني للتطهير: اإللتـزامات الموضوعة على كاهل   4الفصل 

بتوفير الّروف الم ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهالا  الديوان الوطني للتطهيريلتزم  -أ

الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي 
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رفعها تضّمن م  رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

وطني الديوان الالملف وجوبا بمالكرة توضيحية تلخ  معطيات الملف وطلبات 

 .للتطهير

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

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

عدم نشر أو توزي  تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ت

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة  للديوان الوطني للتطهير  يمكن  -ث
من األمر  15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 
كل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية المحامين بنيابة الهيا

 .والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 ل ـــــفي أجو اللك بالصدار صك بنكي  بعنوان األتعاب المستحقة يتّم خ   صاحب المهمة 

الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلع م بالنسخة  قبول( من تاريخ 45) خمسة و أربعون يوما

 .التنفيالية 
ور التعقيب ط في)باستثناء القضايا عدول التنفيال  ةأجر الديوان الوطني للتطهير وتحمل على 

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

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بالدارة أجرة  على الديوان الوطني للتطهير وتحمل

 الملكية العقارية.

و التي حدد معلومها الجزافي في حدود  مصاريف التنقل الديوان الوطني للتطهيركما يتحّمل  

 مقر بالنّر إلىالمتعلّقة باإلنابات خارج مجال مراكز الو يات دينار  لكل قضية و  50

ا لهال أو أعضاء شركة المحاماةعندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي المخابرة 

  . كلم 30 أكثرمن  الغرض

الديوان إ ّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى 
مثبتة لهاله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتوراالوطني للتطهير خ صها على أساس فا

 باألعمال موضوع ا سترجاع واللك إثر التثبت من الطاب  الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

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

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
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بالل العناية ال زمة للدفاع عن مصالر الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإع م الهيكل العمومي  -

أو اإلع ن عنها من الجهة  كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها

 المتعّهدة.

حضور ا جتماعات المخّصصة للنّر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

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

 ولهالا الغرض،
ي نرواء عن طريأ الفاكس أو البريد اإللكتدعوته كتابيا سو الديوان الوطني للتطهيريتولى  

 لحضور هاله ا جتماعات واللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها الديوان الوطني للتطهيرتمكين  -

ها بم حّات حول الديوان الوطني للتطهيرحتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 

أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد اللك موافقة ضمنية منه في 

 على محتواها وإالن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خ   معاليم الضمان ا جتماعي وخ    الديوان الوطني للتطهيرتمكين ) -

ك وجوبا واللمسؤوليته المدنيّة فيد قيامه بتأمين معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما ي

 قبل خ   ا تعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة ا تفاقية بـث ثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
هنيّة أو شركة م وفي صورة وجود قضايا جارية في هالا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي

 للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
فيتولى مواصلة هاله القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة واللك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 ا.من نّ  الحكم الصادر فيه الديوان الوطني للتطهير  دون سواه، وتمكين 
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
 

 تفسخ هاله ا تفاقية، آليا في الحا ت التالية:
    

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل الساب  أع ه. -

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

 الهيكلهاله الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

 ،ا األجلهال التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د   يقلّ أجل محدّ 
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لى توإجراء آخر أو تكليف من ي دون أيّ  العقدفسخ  للديوان الوطني للتطهيريمكن 

 .حسب اإلجراء الالي يراه م ئماه إنجاز

ديوان الوإهدار حأ بالتزامه  العقد إخ ل صاحب الديوان الوطني للتطهيرلدى إالا ثبت   -

 مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هقيامفي التقاضي أو ثبت  الوطني للتطهير

 .انجازهالعقد وإبرام  تمختلف إجراءا عطايا أو هدايا قصد التأثير في

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

 
 

 : 9الفصل 
 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو  الديوان الوطني للتطهيرفي صورة قرار 
في قضيّة   زالت جارية، ففي هاله الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة  واقعية ثابتة لاللك ،

من  40التي تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من هاله ا تفاقية واللك عم  بأحكام الفصل 
 والمتعلّأ بتنّيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 

 
 

 فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :  : 10الفصل 
  

في حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هاله ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهالا 

من األمر  (7) مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل الديوان الوطني للتطهيرالغرض يتولى 
لمتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف ا 2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

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

مواصلة اإلجراءات  وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخ ف وديّا، فيمكن للطرف األحر 
 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.

 
 

 : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
  

 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 
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 :العقدصحة : 12الفصل 

 
موافقة اللجنة المختصة للصفقات  و مصادقة مجلس اإلدارة  إ  بعدحيحا ص ا العقدكون هالي  
 الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير   ئه من قبلإمضاو 

 : محّل المخـابرة:13الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المالكور أع ه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

ريأ ط نعاللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول م  اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك 

 فيال.نل التإع م بواسطة عد
 

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

 اإلمضــاءات  
 
 
 
 

 المحـــــــــامي               الديوان الوطني للتطهير   
 أو                                                                                        

 شركة المحــامـــاة                       
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 الجمهوريّة التونسيّة

 رئاسة الحكومة

 الهيئة العليا للطلب العمومي

 الديوان الوطني للتطهير  

 

 

 2قسط عدد  –اس الشروط كرّ        
 

دة م لم تتجاوز مدة ترسيمه باإلستئنافبتكليف محام المتعلق 

 خمس سنوات لنيابة الديوان الوطني للتطهير

 

 

 

 

2024 - 2023- 2022 لسنوات  
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45 

 

 طلب العروض األّول: موضوع الفصل
محام  مباشر، من بين المرّسمين بجدول  01يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 

 والدفاع حقه في القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو  الديوان الوطني للتطهيرنيابة المحامين، ل
 تقتضيهما  ة وفقواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  عنه
ة والتجاريّ  ريةوالعسك ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك
 .والتحكيم ةة والجزائيّ والجبائيّ 

 بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. عقد النيابةويبّين 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
تفتح المشاركة في طلب العروض للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف والذين 

، في تاريخ إعالن  ، دون سواهم ( سنوات5لم تتجاوز مّدة ترسيمهم باالستئناف مّدة خمس )
 ضطلب العرو 

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

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

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

ى او اي مانع اخر عل مل لديهاتلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تع
 من مرسوم المحاماة. 32معنى الفصل 

                                                 

1
 لجنة) ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالوضعية القانونية التثّبت من  إن 

الهيئة العليا ب لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 
 يئات القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية .العمومية لدى المحاكم و اله
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وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين 
 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 : كيفية المشاركة3الفصل 
 في طلب العروض:تكون مشاركة المحامي 

 منفردا  
 : توزيع طلب العروض إلى حصص4الفصل 

 

    يتكّون طلب العروض من:
 :قسط وحيد موّجه إلى جميع      

( سنوات، دون 5المحامين الذين لم تتجاوز مّدة ترسيمهم باالستئناف مّدة خمس ) -
 واليات يطلب العروض على أن يكون محل المخابرة بأحد إعالنسواهم، في تاريخ 

 و منوبة ( .   ، أريانة ، بن عروس تونس الكبرى ) تونس

 : مكونات طلب العروض  5الفصل 
 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  

لديوان لالمتصلة بالتأمين على المسؤولية المدنية  تعويض المضرةقضايا  -
ونس الترابي معقود فيها لمحاكم ت الوطني للتطهير و التي يكون اإلختصاص

 الديوانعلى أن يحتف  الكبرى ) تونس، أريانة ، بن عروس و منوبة ( 
بحّقه في إمكانية إضافة محام مرّسم لدى التعقيب إن  الوطني للتطهير

 اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.

  

 :سحب ملف طلب العروض:  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)  الديوان الوطني للتطهير  بموقع واب أوwww.onas.nat.tn 

بعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة 
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مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني  إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من
 بدون مقابل. 1023شارع الهادي نويرة تونس  32للتطهير الكائن مقره بعدد 

 

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

 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::8الفصل 

شر ( أيام من تاريخ ن7يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة )
 اإلعالن عن طلب العروض. 

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

لبريد ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر ا10يتجاوز عشرة )
اإللكتروني للمحامي المبّين في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة 

المتعّلق  2014جانفي  28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الثانية من الفصل 
بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات 

 .القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 عن طريق البريد السريع االمشار إليه الملحق أو المالحقكما يجوز عند االقتضاء، تعميم 

 لكافة المترشحين.
يمكن للهيكل العمومي توجيه معطيات تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس هذا، و 

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

 
 الضمانات المالية ::9الفصل 

ة بتنظيم الصفقات تعّلقيعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب الم
 العمومّية.
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 :عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:10الفصل 
 

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

شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم الصفقة، تجديد  كما يجب على المحامي صاحب
د بها.  المتعّلق بآخر قضية ُمتَعهَّ

بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية  انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع
 . تعّهد بها المحامي المعني

بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر  انويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع
يوان الوطني الدوإذا تم إعالم شركة التأمين المعنّية من قبل  . قضية يتعهد بها المحامي المعني

قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول  للتطهير
 ياريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي المعنمع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي ت

التعاقدّية، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال  بالتزاماته م يف ل
  .الديوان الوطني للتطهير يصبح عقد التأمين الغيا إاّل بشهادة في الغرض يسّلمها 
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 طريقة تقديم العروض:  11لفصل ا
 يم العروض على مرحلة واحدة. يتم تقد

( من هذا الكّراس 12ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )
ارة : ــــــــــــــــــفي ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عب

أو شـــــــركة مهنية  متعلق بتكليف محام  ........" ال يفتح طلب عروض عدد .... لســـــــنة ....
 .الديوان الوطني للتطهير إلنابة للمحاماة 

ه الظروف المحتويــة على العروض الفنيــة والوثــائق اإلداريــة وجميع المؤيــدات عن طريق  توجــّ
البريد مضـــــمون الوصـــــول أو عن طريق البريد الســـــريع أو تســـــّلم مباشـــــرة إلى مكتب الضـــــبط 

 مقابل وصل إيداع.  لوطني للتطهيرللديوان االتابع المركزي 
تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في 
السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد 

 فتحها.
 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 . مغلقايرد بظرف * كّل عرض لم 

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

 يرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.

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

 إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. وال يمكن للمشاركين الذين تمّ 
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
يجب أن يحتوي الظرف المتضــــــّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصــــــاحبة لها 
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 على ما يلي:
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشــارك على كّل صــفحة ختم وإمضــاء  --- كراس الشروط

وإمضـــــــــــــــــاؤه في آخر الوثيقـــة مع بيـــان 
 التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

المشــــــــــــــارك وختمه في آخر   إمضــــــــــــــاء
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

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

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة  بطاقة تعريف جبائية
 التعريف الجبائية. 

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضــــــاة من قبل الشــــــخص المفّوض له 
 وختمها مع بيان التاريخ.

 ترسيم بجدول المحامينالشهادة مهنية في 

  

أصل الشهادة المهنية أو نسخة 
 .مطابقة لألصل منها 

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

 وختمه مع بيان التاريخ.

شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
 أو تصــريح على الشــرف ) بالنســبة للمعاونين واألعوان(

 أو أعوان. بعدم  تشغيل معاونين

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

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

 التاريخ.

إمضــــــــــــاء الرئيس المدير العام لشــــــــــــركة  نسخة مطابقة لألصل من العقد. عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
أو من الشــــــــــــــخص المفّوض له  التامين

 وختمه مع بيان التاريخ.

تصــريح على الشــرف يلتزم بموجبه المشــارك بعدم القيام 
مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 
قصـــــــــــــــــد التـــأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحـــل 

 إنجاز المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (3عدد)

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

 إنقطاعه عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل. 

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

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

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4عدد )

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

مع بيـان المشـــــــــــــــارك وختمـه إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

لعاّمة ا البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (6عدد    )

المشـــــــــــــــارك وختمـه مع بيـان إمضـــــــــــــــاء 
 .التاريخ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  المحامي  ) منفرد (  :قائمة إسمية في
 (7عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

 رالديوان الوطني للتطهينيابة التزام لكل محام مشارك ب
 اع عنهوالدف في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو 

ة حكيميّ والتلدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 .ةواإلدارية والتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

جوبا و يكون  تاريخ التعريف باإلمضــــــاء 
 بعد صدور إعالن طلب العروض. 

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (9عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
  .مع بيان التاريخ

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها 
 في إطار دورات التكوين المستمرلمحامي المباشر ا

التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين الستكمال الخبرة 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 
بيـــان التـــاريخ ، يقـــّدم المحـــامي المترشـــــــــــــح 

 المشـاركة نسـخة مطابقة لألصـل من شـهادة
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بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار 
 أنشطة الهياكل الدولية للمحامين. 

 .في الدورة المعنية

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 ( 11)عدد 

إمضـــاء صـــاحب الســـيرة الذاتّية مع بيان 
 التاريخ.

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

 .  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

ن مالمباشر  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
 من جهة ثانية. الديوان الوطني للتطهير جهة، و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

في  صـــــــــاحب العرض  وختمهإمضـــــــــاء 
 .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

 

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

 هيكل العموميلل الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصا  العرض ويجو 

 07، في أجل ال يتجاو  االقتضا  عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط

تعلق ت توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض،

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةبالعروض الفنية 

 فتح الظروف:: 13الفصل 
رئيس لاتحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 

 المدير العام للديوان الوطني للتطهير .

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

 تكون جلسة فتح العروض:
 . علنّية -

الشــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســــلســــل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف يتّم  -
 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

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

، خل في تقييم العرض الفّني للمشـــارك يمكن، عند االقتضـــاءوباســـتثناء الوثائق التي تد
ة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابّيا المشــــــاركين الذين لم يقّدموا كّل الوثائق  للجنة الخاصــــــّ

أّيام عمل من تاريخ جلســــــــــــة فتح الظروف  07المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
وطني المركزي للديوان الضــــــبط الداعها مباشــــــرة بمكتب وذلك عن طريق البريد الســــــريع أو بإي

 حتى ال تقصى عروضهم. 1023نهج الهادي نويرة تونس  32للتطهير الكائن بعدد 
: ضـــــبط آجال وصـــــيغ الرجوع في تقديم الترشـــــحات من قبل المشـــــاركين في  14الفصـــــل 
 الصفقة:

حه في طلب عروض أن يســــــــحبه بطلب كتاب ل ّي، مقابل وصــــــــيمكن للمحامي الذي قّدم ترشــــــــّ
ريق البريد أو عن ط مكتب الضـــبط المركزي للديوان الوطني للتطهيرتســـليم، يقّدم مباشـــرة إلى 

( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول 15مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصــــــــــــاه خمســــــــــــة عشــــــــــــرة )
وذلــك دون الحــاجــة إلى تبرير هــذا  الــديوان الوطني للتطهيرالعروض المعلن عليــه من قبــل 

 االنسحاب.
 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

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

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

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

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

 تقييم العروض:  15الفصل
ة المشــار إليها بالفصــل  من هذا الكّراس، تتوّلى  13بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاصــّ



56 

 

من  16لفصــــل ابالمضــــبوطة  للمنهجيةهذه اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا 
 هذا الكراس.

 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد 16 الفصل
 : منهجّية تقييم العروض: 1.16

يتّم تقييم العروض وترتيبهــا الختيــار المحــامي بــاالعتمــاد، حصـــــــــــــــريــا، على المقــاييس 
 التاليــة:

 

العدد األقصى  معايير الفرز العدد
 المسند

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

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 وتقصى وجوبا :
 .تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفنيالعروض التي لم  -

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

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

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

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

ط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  يتعلق بضبط شرو  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014
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الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 
بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  

من  15د االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عن
 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

 
 
 

 : إسناد األعداد: 2.1.16
 

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

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2017الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من 

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

 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

 45و 40ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 50و 46ما بين 
خالل إنابة 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 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

ـــــعـــــدد  ال
المســــند 
ــعــنــوا   ب

ل مراجع ا
 العامة

10 20 30 40 50 

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

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

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

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.
ات وحســـــب طبيعتها بطريقة تحف  ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســـــب الســـــنو 

حماية المعطيات الشخصّية والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل 
حف  إلكترونّية تراعى فيها الّضمانات الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات 

واصــــــفات طبق الم للتطهير للديوان الوطنيالمســــــتعملة في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب 
 الفنّية المبّينة للغرض في كراس الشروط.

حين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على  ويجب اإلشــــــــــــــارة للمترشــــــــــــــّ
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 الّنحو الّتالي:
  تتوّلى لجنـة الفتح والفرز تقييم وترتيـب العروض على أســــــــــــــــاس المعطيـات

يرة الّذاتّية الممضــــــــــاة من قبل المبّينة في الّتصــــــــــاريح على  رف والســــــــــّ الشــــــــــّ
حين وبقية المالحق المنصـــــوص عليها بملف طلب العروض وطبقا  المترشـــــّ

 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.
  يقوم الهيكـــل بعـــد االنتهـــاء من هـــذه األعمـــال بتوجيـــه الملفـــات إلى الّلجنـــة

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا لل اقبة طلب العمومي إلجراء المر المختصـــــــــــّ
لســــــــــــــنة  1039من األمر عدد  148الاّلزمة عليها طبقا ألحكام الفصــــــــــــــل 

. وإذا مـــا اقتضـــــــــــــــــت أعمـــال الّلجنـــة 2014مـــارس  13المؤرخ في  2014
المذكورة طلب المؤّيدات المضـــمنة بالتصـــاريح أو مؤيدات إضـــافية حول ما 

 فإّن هذا الطلب تم التصــــــــــــريح به بخصــــــــــــوص المؤهالت العلمية والمهنية،
 الديوان الوطني للتطهير.يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل 

 
 

 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي )  -ب 

يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالســـــــــــــــتناد إلى 
عمومي من نـــاحيـــة وإلى المؤهالت الخبرة المتمّيزة في الميـــدان المطلوب من قبـــل الهيكـــل ال

 العلمية للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب ترسيمهم بقسم االستئناف.
 

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

كّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية نقاط ل 05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -
صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمرّ  تنظمها  التيإلســـتكمال الخبرة المهنّية  متخصـــّ

الهيئة الوطنية بالتنســـيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلق ســـقف النقاط بهذا العنوان 
 (.10)عشرة نقاط 
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( لكّل مشــــــــــــاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في 01تســــــــــــند نقطة واحدة ) -
نقاط  رةعشــــإطار أنشــــطة الهياكل الدولّية للمحامين. ويبلق ســــقف النقاط بهذا العنوان 

(10) . 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
يتّم حذف نصــــــف نقطة عن كّل قضــــــّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي   -

 نقطة. 15في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز 
يتّم حذف نصــف نقطة عن كّل قضــّية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االســتئناف في  -

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

 لعكس وذلك على النحو التالي:با
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 نقطة.  15تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز 

 :تعيين المحامي: 17الفصل
  

ال حو  الـديوان الوطني للتطهيرتعـّد لجنـة الفتح والتقييم المحـدثـة لـدى   ل معـايير تقريرا مفصـــــــــــــــّ
حين  ح فيه كيبّية ترتيب المترشـــّ حين ونتائج أعمال التقييم على ضـــوء ذلك توضـــّ اختيار المترشـــّ

 وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
ة للمتابعة والمراقبة  الديوان الوطني للتطهيرويوّجه  وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختصـــــــــــــــّ

لســـــــــــــنة  764من األمر عدد  7للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــــــــــــل  المحدثة بالهيئة العليا
من  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضــــــيات الفصــــــل  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014

 األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند االقتضاء.
ه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلى الهيكــل ي العمومي المعن وبعــد االنتهــاء من هــذه األعمــال، توجــّ

 لتنفيذه.
 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 18الفصل 

بّين بوثيقة في العنوان المالديوان الوطني للتطهير يتّم إعالم المحامي الذي تّم اختياره من قبل 
التعّهد. ويجب عليه إمضــــــــــــــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصــــــــــــــاحب لهذا. 

يرى الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها و لس حسب مقتضيات وواقع ويمكن إضافة بنود 
 . نشاط الهيكل العمومي

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

في  المشاركةيحرم من ختياره نهائيا لإلنابة وقع إالذي إال أّنه، في صورة نكول المحامي 
عدم الرّد من تاريخ ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) الصفقات التي تنظمها كلّ 

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

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود: 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4في ا 

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

 العرض
 المحامي )المنفرد( سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 المحامي )المنفرد(  التزام: 8ملحق عدد 
دارّية والتعديلية  بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واال 

  المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 
 
  ا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

طار دوراتباشر لمحامي المقائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد  التكوين  في ا 
نشطة 

 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات: 12ملحق عدد  حاكم منشورة لدى المفي القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

 .المباشر ، والهيكل عمــومي لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
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 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 القسط عدد 
)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -

 ......................................................................1والخطة(

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

. 

................. ...................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
........................... 

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

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

.............. 
بإنابة طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 

 المحامي )يحدده الهيكل العمومي( :
 .ملف طلب العروض (1) 

 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.( 3) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليتّدرت على وبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي:  أتعّهد

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

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

ل )يحددها الهيك موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلعالم به ........... تاريخ من العمومي( ...
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 ن جزءا من العقد.تكوّ التي بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي  60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5
في ي. و قانونة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 6

 ك.ية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلالعقد بصفة آلفسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت 
 

أو البريد:  البنكب فتوححساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالق الهيكل العمومي يدفع 
 (أو البريدية البنكية ذكر الهوّية............................ تحت عدد: .......................... )

 

 
 ........................................ فيحرر بـ 

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(مشارك ال )يكتب
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 2 ملحق عدد
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

شركة المحـاماة  إسمواللقب أو  االسم
..............................................................................:..... 

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

.... 
 عنوان المقرّ 

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

: وفقا لإلجرا ات القانونيّة موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

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

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

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

:.............................................................................................الجبائي
.......... 

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

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

 (وختم المشارك إمضاء)                                                 
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ................................................................................................................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 بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو 

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 
 الديوا  الوطني للتطهيرتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 صاحب طلب العروض

 
 

 ................................................................................................................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"

 الديوان الوطني للتطهير  أو إطارات  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان
 قّل.أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األ 

 

، فترفأ نسووخة 1998لسوونة  1875)وفي صووورة القيام بالع م الهيكل طبأ أحكام األمر عدد 

ر بدقّة تاريخ اللك أو اإلد ء بع مة  ر عليه من قبل الهيكل يوضوووووّ من مكتوب اإلع م مؤشوووووّ

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 
 
 

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

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

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين   نوجد في  صّرح على  أ

ّّم لمهنة المحاماة.  إحدى حا ت المن  المنصو  عليها بالمرسوم المن

عليها بالفقرة األخيرة من الفصوووول  كما أصووووّرح أنّنا   نوجد في إحدى الحا ت المنصووووو 

  .الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
 العرضوالمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في 

 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 الاأصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراج  الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في ه
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خ ف اللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 بالفرز لما يثبتها من وثائأ بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7عدد  ملحق
 

 
 المحامي )المنفرد( سميـة في إقائمة 

 
 

 ع ر واللقب  االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد(  التزام
 الديوا  الوطني للتطهيربنيابة 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
أقّر ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

ّر بصحة كما أق )ألتزم(بالنجاز المهّمة. الفريأ المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي الكرهم يلتزم بأنّ 

 المعلومات الواردة بهالا العرض: كافّة

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

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

                                     

 المشاركإمضاء وختم                                                                                                                  
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 9عـدد  ملحق

 يرةخخالل الخمس سنوات األ المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 العروض(إلى تاريخ فتح  2017جانفي 01)من  

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 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
    
    
    
    

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

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

 
 



73 

 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 

  الشخص    أوالهيكل العمومي  
 الخاص

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 10عـدد  ملحق
 في إطار دوراتلمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

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

 ع ر المحور السنة

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

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(

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

 سيـــرة ذاتيـــة
 

واللقب:  اإلسم* 
.................................................................................................................................................................................

........ 
* تاريخ الوالدة ومكانها: 

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

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

تاريخ الترسيم بقسم  *
 ................................................................................................................................................اف:اإلستئن

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

إن وجد وفقا لإلجرءات عنوان موقع الواب *
 ............................................................................................:القانونّية

 
 المترشح :الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها 

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج
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 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :
 

 
النتائج المحّققة 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
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

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

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-   

-    

-  

 

 في شبكة دوليّة لمكتب محاماة اإلنضواء 
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-   

-    

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 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

        

        

        

        
        

        

        

        

 
 
 
 

 
 

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

 وختم المترشح إمضاء                    
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 13عدد  ملحق
 المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا  

 الديوا  الوطني للتطهير و 
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاال .......................................................................................... 
  

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

في  انونيّةالق جمي  اإلجراءاتالقيام بو للتطهيرالديوان الوطني طبأ هاله ا تفاقية في نيابة 
واإلدارية والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )ها(والدفاع عنه )ها(حقه

 .س أو كاللك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ 
 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

وأعوانه صاحب العقد كما يخض   .لتراتيب الجاري بها العملاو تخض  هاله الصفقة للتشري 
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشري  الساري المفعول في الميداإلى 

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصو  المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع ه طبأ أحكام القرار 
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر 

 .ومبلغ تأمين أحكام ا ستئناف والتعقيب والمصاريف المكتبيّةالقضايا والطواب  الجبائية 
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد  (05خمسة )كحد أدنى و ةقضي (02)ي  يتم تجم

أو المادة أو نّرا لطبيعة القضايا أو  بمرتبطة ببعضها بالنّر إلى وحدة الموضوع أو السب
 .واحدة تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها والتي تعتبر أتعاب قضية

 

  : الديوان الوطني للتطهيرالموضوعة على كاهل  : اإللتـزامات  4الفصل 

بتوفير الّروف الم ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهالا  الديوان الوطني للتطهيريلتزم  -ث

الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي 

رفعها تضّمن م  رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

وطني الديوان الالملف وجوبا بمالكرة توضيحية تلخ  معطيات الملف وطلبات 

 .للتطهير

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

 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو ا جتماع، بأسبوع على األقل.
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عدم نشر أو توزي  تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ح

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة  للديوان الوطني للتطهير  يمكن  -ث
من األمر  15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 
كل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية المحامين بنيابة الهيا

 .والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 ل ـــــفي أجو اللك بالصدار صك بنكي  بعنوان األتعاب المستحقة يتّم خ   صاحب المهمة 

الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلع م بالنسخة  قبول( من تاريخ 45) خمسة و أربعون يوما

 .التنفيالية 
ور التعقيب ط في)باستثناء القضايا عدول التنفيال  ةأجر الديوان الوطني للتطهير وتحمل على 

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

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بالدارة أجرة  على الديوان الوطني للتطهير وتحمل

 الملكية العقارية.

 و   يتحمل الديوان الوطني للتطهير أية مصاريف أخرى .

 

 : : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي:

بالل العناية ال زمة للدفاع عن مصالر الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإع م الهيكل العمومي  -

أو اإلع ن عنها من الجهة  كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها

 المتعّهدة.

حضور ا جتماعات المخّصصة للنّر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

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

أو  واء عن طريأ الفاكسدعوته كتابيا س الديوان الوطني للتطهيريتولى  و لهالا الغرض ،
 ي لحضور هاله ا جتماعات واللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.نالبريد اإللكترو

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها الديوان الوطني للتطهيرتمكين  -

ها بم حّات حول الديوان الوطني للتطهيرحتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 
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في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد اللك موافقة ضمنية منه 

 على محتواها وإالن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

من شهادة في خ   معاليم الضمان ا جتماعي وخ    الديوان الوطني للتطهيرتمكين  -

ك وجوبا واللمسؤوليته المدنيّة ندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين معاليم انخراطه في ص

 قبل خ   ا تعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة ا تفاقية بـث ثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
لم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة وفي صورة وجود قضايا جارية في هالا التاريخ األخير و

 للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
فيتولى مواصلة هاله القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة واللك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 الحكم الصادر فيها. من ن ّ  الديوان الوطني للتطهير  دون سواه، وتمكين 
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
 تفسخ هاله ا تفاقية، آليا في الحا ت التالية:،   

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل الساب  أع ه. -

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

 الهيكلهاله الصورة يوجه له  التعاقدية. وفيعدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته  -

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

 ،ا األجلهال التنبيه. وبانقضاءعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د   يقلّ أجل محدّ 

أو تكليف من يتولى  إجراء آخر دون أيّ  العقدفسخ  للديوان الوطني للتطهيريمكن 

 .حسب اإلجراء الالي يراه م ئماه إنجاز

ديوان الوإهدار حأ بالتزامه  العقد إخ ل صاحب الديوان الوطني للتطهيرلدى إالا ثبت   -

 مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هقيامفي التقاضي أو ثبت  الوطني للتطهير

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا عطايا أو هدايا قصد التأثير في

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

 : 9الفصل 
 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو  الديوان الوطني للتطهيرفي صورة قرار 
في قضيّة   زالت جارية، ففي هاله الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة  واقعية ثابتة لاللك ،

من  40التي تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من هاله ا تفاقية واللك عم  بأحكام الفصل 
 والمتعلّأ بتنّيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 

 

 متعلقة بهذه االتفاقية ::  فّض النزاعات ال 10الفصل 
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في حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هاله ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهالا 

من األمر  (7) مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل الديوان الوطني للتطهيرالغرض يتولى 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014 جانفي  28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

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

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخ ف وديّا، فيمكن للطرف األحر  مواصلة اإلجراءات 
 ه لدى المحكمة المختّصة.القانونية التي يراها للدفاع عن حقوق

 

 : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
  

 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 12الفصل 

موافقة اللجنة المختصة للصفقات  و مصادقة مجلس اإلدارة  إ  بعدحيحا ص ا العقدكون هالي  
 .الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير   ئه من قبلإمضاو 
 

 : محّل المخـابرة:13الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المالكور أع ه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 

ريأ ط نعاللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول م  اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك 

 فيال.نإع م بواسطة عدل الت
 

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

 
 اإلمضــاءات  

 
 

 المحـــــــــامي               الديوان الوطني للتطهير  
 أو                                                                                       

 شركة المحــامـــاة                       
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                                                                    الجمهوريّة التونسيّة

 رئاسة الحكومة

 الهيئة العليا للطلب العمومي

 الديوان الوطني للتطهير

 

 

 3قسط عدد  –اس الشروط كرّ        
 

   مهنية للمحاماة  اتو شركمتخصص أبتكليف محام المتعلق 

 لنيابة الديوان الوطني للتطهير
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 طلب العروض األّول: موضوع الفصل
 

) ضرورة   للمحاماة مهنيةمحام  مباشر أو شركة  02يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
ة نياب، من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل أ  يكو  محل المخابرة بتونس العاصمة (

دى المحاكم ل والدفاع عنه في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو  الديوان الوطني للتطهير
 ام التشريعيةـألحكا تقتضيهة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية 

 ةة والجزائيّ بائيّ ة والجوالتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـالمتعلقة باإلج الجاري بها العمل
 .والتحكيم

 وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. بدقة الحقوق  عقد النيابةويبّين 
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 

 يمكن المشاركة في طلب العروض:
 للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى: 

 في تاريخ صدور طلب العروض . التعقيب  -

 و                       
 للشركات المهنية للمحاماة  -

 و مجال التحكيم .أو يجب أ  يكو  المشارك متخصصا في الصفقات العمومية 

وال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة 
بمقتضى قرار تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة 

 .1نوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروضخالل الثالث س
                                                 

1
 لجنة) ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن 

الهيئة العليا ب متابعة نيابة المحامينلّلجنة المختّصة لمراقبة و إنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و 
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كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة 

 أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد
تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة 

 من مرسوم المحاماة. 32اي مانع اخر على معنى الفصل  أو تعمل لديها
 كما ال يمكن المشاركة إال في جزء واحد من هذا القسط  . 

الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين وال تقبل العروض 
 على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.

 : كيفية المشاركة3الفصل 
 يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض:

 منفردا  -
 أو   

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.  -
 قصى العرض آليا إذا تضمن المشاركة في أكثر من جزء من القسط .ي   

 : توزيع طلب العروض إلى حصص4الفصل 
 

    :أجزاء و موجه  02قسط وحيد موزع إلي  يتكّون طلب العروض من
 التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض  . المحامين المرسمين لدى 

 و
  

 الشركات المهنية للمحاماة 

 

                                                 

من  16لفصل ا ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2014 جانفي 28مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد  األمر
 .مومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالع
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عدد  األجزاء 
 المحامين

 الواليات المعنية محل المخابرة الترسيم

  الجزء األول 
 

01 

 التعقيب -
شركة محاماة بها محام  -

 مرسم لدى التعقيب 

 
 

 تونس الكبرى 

 
 
 كامل واليات الجمهورية 

   الجزء الثاني 
 
01 
 
 
 

 التعقيب -
شركة محاماة بها محام  -

 مرسم لدى التعقيب 
 

 
 
 

 تونس الكبرى 

 
 
 كامل واليات الجمهورية 

 
 و الخارج  

 
التحكيم و الهيئات 
التعديلية و القضايا 

  بالخارج 
 

 

 

 

 : مكونات طلب العروض  5الفصل 
 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  

 الصفقات العمومية . -

 التحكيم  و الهيئات التعديلية و القضايا بالخارج . -

 

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

(www.marchespublics.gov.tn)  وموقع الهيئة الوطنية للمحامين
(https://avocat.org.tn) الديوان الوطني للتطهير بموقع واب  أوwww.onas.nat.tn 

اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. وباإلضافة بعد أن يتولى تعمير 
مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني إلى ذلك، فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من 

 دون مقابل. تونس  و ذلك  – 1023 –نهج الهادي نويرة  32للتطهير الكائن مقره بعدد 
 صلوحية العروض: 7الفصل 
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يوما( ابتداءا من  60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة سّتين يوما )
 اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

 ومالحق ملف طلب العروض: تاإليضاحا :8الفصل 
( أيام من تاريخ نشر 7يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة )

 الن عن طلب العروض. اإلع
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 
واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال 

( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد 10يتجاوز عشرة )
إللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبّين في االستمارة اإللكترونية لسحب كّراس ا

مؤّرخ في ال 2014لسنة  764عدد من األمر  4الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2014جانفي  28
 .دى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةل

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

توجيه معطيات تكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا  للديوان الوطني للتطهيريمكن هذا، و 
( قبل انتهاء 10كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة )

 أجل تقديم العروض.
 

 الضمانات المالية ::9الفصل 
ت ايعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفق

 العمومّية.
 :عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:10الفصل 

 
نية، المسؤولية المدنية والمه عن تأمين عقديتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم 

 سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض. 
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شهادة التأمين سنويا كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقة، تجديد 
د بها.  إلى حين اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضية ُمتَعهَّ

بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّية  انويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع
 تعّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(.

بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر  انبانقضاء أسبوع اويصبح عقد التأمين الغي
قضية يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(. وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنّية 

قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة  الديوان الوطني للتنطهيرمن قبل 
ية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأ

اإلعالم، بأّن المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة( لم يف )لم تف( بالتزاماته)ها( التعاقدّية، 
يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إاّل 

 .ر الديوان الوطني للتطهيبشهادة في الغرض يسّلمها 
 طريقة تقديم العروض:  11الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 
( من هذا الكّراس 12ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل )

في ظرفين منفصـــــلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة : " 
ان الديو ........... لســــــــــــنة ......... متعلق بتكليف محام  إلنابة  ال يفتح طلب عروض عدد

 .الوطني للتطهير
ه الظروف المحتويــة على العروض الفنيــة والوثــائق اإلداريــة وجميع المؤيــدات عن طريق  توجــّ
البريد مضـــــمون الوصـــــول أو عن طريق البريد الســـــريع أو تســـــّلم مباشـــــرة إلى مكتب الضـــــبط 

 مقابل وصل إيداع.  ان الوطني للتطهيرـلديو التابع لالمركزي 
تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تسّجل في 

لصــــــــفقات العمومية حســــــــب ترتيب وصــــــــولها ويجب أن تبقى لشــــــــراءات واالســــــــجّل الخاص با
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 مختومة إلى موعد فتحها.
 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 .و ال يحمل ختم المشارك  لم يكن مغلقافي ظرف عرض  * كلّ 

 كما يقصى:
 قمي* كّل عرض تضـــّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشـــارك على بنود كّراس الشـــروط ولم 

 رفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.ب

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 *كل عرض تضمن المشاركة في أكثر من جزء من القسط  .

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
لملحقة بكراس ذج اقا للنمايجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طب

 .الشروط
 

 الوثائق المكّونة للعرض::  12الفصل
يجب أن يحتوي الظرف المتضــــــّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصــــــاحبة لها 
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 على ما يلي:
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشــــــــــــــارك على كّل ختم وإمضــــــــــــــاء  --- كراس الشروط

صــــفحة وإمضــــاؤه في آخر الوثيقة مع 
 بيان التاريخ

 تحديد  القسط المزمع المشاركة فيه  – تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

المشــــــــــارك وختمه في آخر   إمضــــــــــاء
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

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

إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة  بطاقة تعريف جبائية
 التعريف الجبائية. 

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 لألصل من الشهادة.

ممضاة من قبل الشخص المفّوض له 
 بيان التاريخ.وختمها مع 

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 أو

قرار ترســــــــــــــيم الشــــــــــــــركــة المهنيــة للمحــامــاة بجــدول 
 المحامين. 

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

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

 وختمه مع بيان التاريخ.

شــــــــــــهادة اإلنخراط بالصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان 
م األعوان( أو تقدياإلجتماعي ) بالنســــــبة للمعاونين و 

تصــــــــــريح على الشــــــــــرف بعدم تشــــــــــغيل معاونين أو 
 أعوان.

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة.
أو من  الوطني للضـــــــــــمان اإلجتماعي

الشــــخص المفّوض له وختمه مع بيان 
 التاريخ.

إمضـــــــاء الرئيس المدير العام لشـــــــركة  نسخة مطابقة لألصل من العقد عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
التامين أو من الشــــــــخص المفّوض له 

 وختمه مع بيان التاريخ.

تصـــــريح على الشـــــرف يلتزم بموجبه المشـــــارك بعدم 
اشـــــــــــــرة أو بواســـــــــــــطة الغير بتقديم وعود أو القيام مب

عطايا أو هدايا قصـــــــــــد التأثير في مختلف إجراءات 
 التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (3عدد)

إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.
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تصريح على الشرف يقّدمه المشارك بأّنه لم يكن 
، أو الديوان الوطني للتطهيردى عونا عموميا ل

مضت عن إنقطاعه عن 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 الجاري بها العمل 

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

بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد الموظفين 
العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له 

 عالقة مباشرة بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4عدد )

 

 

إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.

 

 

 يح على الشرف بعدم الوجود في إحدىتصر 

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشــــــــــــارك وختمه مع بيان إمضــــــــــــاء 
 .التاريخ

 العروض:  تقييم  في  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

لعاّمة ا البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّية/أو و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (6عدد    )

المشــــــــــــارك وختمه مع بيان إمضــــــــــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7عدد  )

في آخر  وختمه إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

التزام لكل محام مشارك منفرد أو في إطار شركة 
القيام و  الديوان الوطني للتطهيرنيابة مهنية للمحاماة ب

لدى  هوالدفاع عن في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتب
والتحكيمّية المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .ةواإلدارية والتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (8عدد    )

إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ.
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 لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
شركة المهنّية لل للمحامين المنتمينأو  المباشر
 .خيرةخالل الخمس سنوات األ اةللمحام

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (9عدد  )

في آخر  وختمهإمضاء المشارك 
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

 اميالخصوصّية للمحتجربة قائمة المراجع المبّينة لل
لشركة المهنّية المنتمين ل المحامينالمباشر أو 

األخيرة في مجال سنوات الخمس خالل  اةللمحام
 الصفقات العمومية و التحكيم 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 10عدد  )

في آخر الوثيقة  وختمه إمضـــاء المشـــارك
  .مع بيان التاريخ

يقّدم المحامي المترشـــــــــح نســـــــــخة مطابقة 
في الدورة  لألصــــل من شــــهادة المشــــاركة

 .المعنية

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها 
لشركة المنتمين ل المحامينلمحامي المباشر أو ا

 دورات التكوين المستمراة في إطار المهنّية للمحام
الستكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة الوطنية 

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

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11عدد  )

إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك وختمه في آخر 
 الوثيقة مع بيان التاريخ

منتمين ال المحامينأو المباشر  الذاتّية للمحاميالسيرة 
 اة.لشركة المهنّية للمحامل

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 12)عدد 

إمضـــــــــــــاء صـــــــــــــاحب الســـــــــــــيرة الذاتّية 
صــــــاحب العرض )في حالة وإمضــــــاء 

مع بيان  الشــــــــــــــركة المهنية للمحاماة(
 التاريخ.

في القضايا موضوع اإلنابات  جدول التعهدات
ر وسائوالتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  الجارية

 .  ةيليّ واإلدارية والتعدوالتحكيمّية الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (13)عدد 

في آخر  وختمه إمضــــــــــــاء المشــــــــــــارك
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

أو  المباشر لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
 الديوان الوطني اة من جهة، ولشركة المهنّية للمحاما

 من جهة ثانية.للتطهير 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (14)عدد 

صــاحب العرض )محام منفرد إمضــاء 
أو وكيـــل شــــــــــــــركـــة مهنيـــة للمحـــامـــاة( 

ــــــان  وختمــــــه ــــــة مع بي في آخر الوثيق
 .التاريخ

 

 

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

 هيكل العموميلل الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصا  العرض ويجو 
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 07، في أجل ال يتجاو  االقتضا  عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط

تعلق ت توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فتح العروض،

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةبالعروض الفنية 

 فتح الظروف:: 13الفصل 
رئيس لاتحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من 

 .المدير العام للديوان الوطني للتطهير

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

 تكون جلسة فتح العروض:
 علنية  -

 وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة. 
  ب عمال اللجنة ألّي ســبال يســمح للحاضــرين المشــاركين بالتدّخل في ســير أ

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضــــــــــــهم أو  من األســــــــــــباب. كما ال يخوَّ
 إدخال أّي إضافات عليها. 

 .ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروض 
  ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضـــــــــــــــه أية تغييرات وإال أعتبر هذا

 العرض الغيا.

الشـــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســـــلســـــل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف  يتمّ  -
 الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصــــــــــــار على التصــــــــــــريح بوجود الوثائق  -
 المطلوبة دون تعدادها.

تــدخــل في تقييم العرض الفّني للمشــــــــــــــــارك، يمكن، عنــد  وبــاســـــــــــــــتثنــاء الوثــائق  التي
ة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابّيا المشــــــاركين الذين لم يقّدموا  االقتضــــــاء، للجنة الخاصــــــّ
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أّيام عمل من تاريخ جلسة فتح  07كّل الوثائق المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 
ديوان المركزي للبإيداعها مباشــــــرة بمكتب ضــــــبط  الظروف وذلك عن طريق البريد الســــــريع أو

حتى ال تقصـــى تونس  – 1023 –شـــارع الهادي نويرة  32الوطني للتطهير الكائن مقره بعدد 
 عروضهم.
: ضـــــبط آجال وصـــــيغ الرجوع في تقديم الترشـــــحات من قبل المشـــــاركين في  13الفصـــــل 
 الصفقة:

حه في طلب عروض أن يســــــــحبه بطلب كتابّي، مقابل وصــــــــل  يمكن للمحامي الذي قّدم ترشــــــــّ
في  أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ الديوان الوطني للتطهيرتســـــليم، يقّدم مباشـــــرة إلى 

( يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من 15أجل أقصـــــــاه خمســـــــة عشـــــــرة )
 وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب. لتطهيرالديوان الوطني لقبل 

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

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

 الموافقة عليه. 
وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح، 

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

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

 تقييم العروض: 14 الفصل
ة المشــار إليها بالفصــل  بعد فتح العروض من قبل الّلجنة من هذا الكّراس، تتوّلى  13الخاصــّ

من هذا                      15فصل البالمدرجة  للمنهجيةهذه اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا 
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 الكراس.

 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد 15 الفصل
منهجّية تقييم العروض في صـــــــورة اختيار محامي متخصـــــــص أو شـــــــركة مهنية  : 1.15

 للمحاماة 
 يتّم تقييم العروض وترتيبها الختيار المحامي أو الشركة المهنّية للمحامين باالعتماد،

 حصريا، على المقاييس التاليــة: 
 

 

العدد األقصى  معايير التقييم العدد
 المسند

 نقطة 40 للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين  المراجع  العامة 1
 الصفقاتالمحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـــــات المعنية )  تجـــــربة 2

 ( العمومية أو التحكيم 
 نقطة 20

 نقطة 10 المؤهالت العلمّية للمحامي  3
للمحـامي أو شــــــــــــــركـة المحـامـاة من قبـل الهيـاكل  حجم المهـام الموكولـة 4

 العمومّية 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 فترة العروض  -
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 من هذا الكراس. 12اإلمهال والمحّددة في الفصل 

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

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

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

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة   2014جانفي  28مؤّرخ في  2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، 
بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  

من  15أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 .2014جانفي   28مؤّرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

 

 : المبدأ العام في إسناد األعداد: 2.15.
 

المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضـــــــــاء الشـــــــــركة المهنّية للمحاماة خالل  -أ
 نقطة(: 40) الخمسة سنوات األخيرة

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 

 إلى تاريخ تقديم العروض. 2017الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي 
مع  ركةشتحتسب المراجع لمختلف أعضاء ال شركة للمحاماةفي صورة تقديم عرض في إطار  

 قيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.وجوب الت
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من 
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل 
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 بهذه األحكام والمراجع. يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص المذكورين 
 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

و  40ما بين 
إنابة خالل  50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

ـــــعـــــدد  ال
المســــند 
ــعــنــوا   ب
المراجع 
 العامة

05 10 20 30 40 

 
ـــــــــات الخصوصية خالل  -ب ـــــــــربة المحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـ تجـ

 نقطة(. 20( )الصفقات العمومية أو التحكيم ) *الخمسة سنوات األخيرة

ّية في مقاييس اختيار الهيكل  قة بالخبرة الخصـــــــــــــــوصـــــــــــــــ يتعّلق هذا المعيار بتمييز الجوانب المتعّل
العمومي لمحامي أو شــركة محاماة. وتتمّثل الخبرة الخصــوصــية في إلمام المحامي باختصــاص في 

 نية. وقدرته على معالجة إشكالياته القانو  ميدان معّين
تســــــــند األعداد بخصــــــــوص هذا المعيار حســــــــب عدد اإلنابات التي ســــــــبق للمحامي التعهد بها في 

إلى تاريخ   2017جانفي  01من  الديوان الوطني للتطهيرالميدان المطلوب أو المشــــــــــــــابه من قبل 



101 

 

 آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي: 
 
 

 

 10و 05ما بين 
ت خالل إنابا

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 11ما بين 
إنابة  15و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 
 العروض

 20و 16ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 25و 21ما بين 
إنابة خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 
 العروض

 25أكثر من 
خالل إنابة 

الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

العـــــدد المســـــــــنـــــد 
بــعــنــوا  الــمــراجــع 

 الخصوصية
05 10 15 18 20 

 
 

 
 

 أ. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:
تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانات المتعّلقة بالتجربة الخصوصّية 

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

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

 احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.وال يدخل ضمن 
ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حســـب الســـنوات وحســـب طبيعتها بطريقة تحف  
ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسـائل حف   حماية المعطيات الشـخصـّية والسـّ

مانات الفنّية الســتغاللها  لمســتعملة طبق مواصــفات تتالءم مع الّتجهيزات اإلكترونّية تراعى فيها الضــّ
في المجال وذلك لتقديمها عند الطلب للهيكل العمومي طبق المواصـــــــفات الفنّية المبّينة للغرض في 

 كراس الشروط.
حين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على الّنحو  ويجب اإلشــــــــــــارة للمترشــــــــــــّ

 الّتالي:
 ة الفتح و الفرز تقييم وترتيب العروض على أســــــــاس المعطيات المبّينة تتوّلى لجن

حين وبقية  يرة الّذاتّية الممضــــاة من قبل المترشــــّ رف والســــّ في الّتصــــاريح على الشــــّ
المالحق المنصـــــــــــــــوص عليهــا بملف طلــب العروض وطبقــا للمعــايير والمقــاييس 

 المعلنة بكّراس الشروط. 
  االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه الملفات إلى  بعد الديوان الوطني للتطهيريقوم

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة  الّلجنة المختصــــــّ
 2014لســــــــــنة  1039من األمر عدد  148الاّلزمة عليها طبقا ألحكام الفصــــــــــل 

. وإذا مــا اقتضــــــــــــــــت أعمــال الّلجنــة المــذكورة طلــب 2014مــارس  13المؤرخ في 
لمؤّيدات المضــــــــمنة بالتصــــــــاريح أو مؤيدات إضــــــــافية حول ما تم التصــــــــريح به ا

ه إلى المحــامين  بخصـــــــــــــــوص المؤهالت العلميــة والمهنيــة، فــإّن هــذا الطلــب يوجــّ
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 المعنيين من قبل الهيكل العمومي. 

 

 نقطة(: 10المؤّهالت العلمّية للمحامي )  -ت

يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالســـــــــــتناد 
ن مالديوان الوطني للتطهير إلى الخبرة المتمّيزة في الميدان المطلوب أو المشـــــــــــــــابه من قبل 

 ناحية وإلى المؤهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى، وذلك حسب التصنيف التالي: 
 رون لدى التعقيب.المحامون المباش -

 أعضاء شركة المحاماة.  -

 
 

إضافة إلى الشهادات العلمّية التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب وعدد 
 الدورات التكوينّية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:

 
نقاط لكّل محام شــــــــــــــارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية  05تســــــــــــــند بصــــــــــــــفة آلية  -

صـــة في إطار دورات التكوين المســـتمرّ  تنظمها  التي الســـتكمال الخبرة المهنية متخصـــّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين. ويبلق سقف النقاط بهذا العنوان 

 (.05خمسة )

( لكّل مشــــــــــــاركة ناجحة في دورة تكوينّية قام بها محامي في 01تســــــــــــند نقطة واحدة ) -
كل الدولّية للمحامين. ويبلق ســـــــــــقف النقاط بهذا العنوان خمســـــــــــة إطار أنشـــــــــــطة الهيا

(05)1. 

 

                                                 

عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضااااااايا في الخارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤخض، باإلضااااااافة إلى ذلك، بعين  1

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

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

أو شااركة المحاماة في شاابكة مهنيّة دوليّة  ويمكن، كضلك، األخض بعين االعتبار إضااافة إلى هضا المقايي ، انضااوا  المحامي

 لمكاتب محاماة من عدمه.
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وإلثبات المشــاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشــح نســخة مطابقة لألصــل 
 من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

للمحامي أو شـــــــــركة المحاماة من قبل الهياكل  حجم المهام الموكولة -خ
 نقطة( 30العمومّية وعددها )

 
 
 

 

يتّم حضف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في  -

 نقاط. 10تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاو  

يتّم حضف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في    -

 نقاط. 10للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاو   تاريخ تقديم الترّشح

 ذات معنوية او مادية يتّم حضف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي أو  -

محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال  لدى ةخاص

 نقاط. 10تتجاو  

 
 : الشركة المهنية للمحاماةتعيين المحامي أو :  16 الفصل

 
ال حول معــ الــديوان الوطني للتطهيرتعــّد لجنــة الفتح والفرز المحــدثــة لــدى   ايير تقريرا مفصـــــــــــــــّ

حين  ح فيه كيبّية ترتيب المترشــــّ حين ونتائج أعمال الفرز على ضــــوء ذلك توضــــّ إختيار المترشــــّ
 وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.

ة للمتابعة والمراقبة  هير الديوان الوطني للتطويوّجه  وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختصـــــــــــــــّ
لســـــــــــــنة  764من األمر عدد  7المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــــــــــــل 

من  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضــــــيات الفصــــــل  2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014
 عند اإلقتضاء. األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها،

يهدف هذا المعيار إلى إعطاء أكثر فرص للمترّشحين المتفّرغين. لذلك بقدر ما يكون المحامي 
المترشـــــــح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المســـــــند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك 

 تالي:على النحو ال
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ه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلى الهيكــل العمومي المعني  وبعــد اإلنتهــاء من هــذه األعمــال ، توجــّ
 لتنفيذه.
 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 17الفصل 

ي ف الديوان الوطني للتطهيريتّم إعالم المحامي أو شــــــــــركة المحاماة التي تّم اختيارها من قبل 
بوثيقة التعّهد. ويجب عليه إمضــــــــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج العنوان المبّين 

 المصاحب لهذا. 
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ 

  كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
حرم من يإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع اختيارها نهائيا لإلنابة 

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

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

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

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

 العمومي( صاحب طلب العروضتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل : 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

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

 العرض
عضاء الشركة المهنّية للمحاماة  المحامي )المنفرد( سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
 ا

 المحامي )المنفرد(  التزام: 8ملحق عدد 
عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية 

 
و ا

 
ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و  المباشر لتجربة العامة للمحاميالمبّينة لقائمة المراجع : 9ملحق عدد 

 
شركة لل للمحامين المنتمينا

  اةالمهنّية للمحام
 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

و  الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل :10ملحق عدد 
 
نتمين الم المحامينالمباشر ا

خيرة في مجال سنوات الخمس خالل  اةلشركة المهنّية للمحامل
 
و  االختصاصذكر  )اال

 
المماثل ا

 ( االختصاص المشابه
و قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 11ملحق عدد 

 
المنتمين  المحامينلمحامي المباشر ا

طار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين لشركة المهنّية للمحامل اة في ا 
نشطة الهياكل الدولية للمحامين. بالتنسيق

 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
 مع المعهد اال

 سيـــرة ذاتيـــة: 12ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 13ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 14حق عدد مل في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و المباشر  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا :15ملحق عدد 
 
الوطني  و الديواناة ، لشركة المهنّية للمحاماا

 .للتطهير 
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 1ملحق عدد 

 

 وثيقة التعّهد
 القسط عدد 

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

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

. 

المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: .......................................  -
........................... 

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

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

.............. 
بإنابة والمكّونة لملف طلب العروض المتعّلق  2وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها

 المحامي )يحدده الهيكل العمومي( :
 ملف طلب العروض. (1) 

 وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلتزام.( 2) 
 عقد النيابة.( 3) 

 وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 

 أتعّهد وألتزم بما يلي: 
 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّف .1 
( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله، مقابل األجرة المحّددة 2

 طبق التراتيب القانونّية في الميدان.

خالل مدة قدرها )يحددها الهيكل  ( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة3
 العمومي( ... من تاريخ ........... اإلعالم به وفقا لما تنص عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.

                                                 
 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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 ن جزءا من العقد.( تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تكوّ 4
 ء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.يوما ابتدا  60( اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة 5
( أشهد أنني لست )أو أّن الشركة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي 6

 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فإنه يتم  صورة ثبوت خالف ذلك،
 

 بالق المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد:يدفع الهيكل العمومي الم
 ............................ تحت عدد: .......................... )ذكر الهوّية البنكية أو البريدية(

 

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

 ()إمضاء وختم المشارك                                                 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 ملحق عدد
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 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

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

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

.... 
عنوان المقّر 

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

موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجرا ات القانونيّة:  عنوان

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

..................................لهاتف:............................................................ا
 ........................ 

اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان

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

...................................الجبائي:..........................................................
.......... 

الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض)االسم واللقب 
 والخطة(..................................................

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

 
 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

 
 

 محاماة ، يجب على كّل عضو تقديم الوثيقة الخاّصة به. ة شركتقديم العرض من قبل في صورة  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

 ................................................................................................................نّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( إ

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

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

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

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 4ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الديوا  الوطني للتطهير

 صاحب طلب العروض
 
 

 ................................................................................................................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"

 الديوان الوطني للتطهير  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات 
 أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

، فترفأ نسووخة 1998لسوونة  1875أحكام األمر عدد  )وفي صووورة القيام بالع م الهيكل طبأ

ر بدقّة تاريخ اللك أو اإلد ء بع مة  ر عليه من قبل الهيكل يوضوووووّ من مكتوب اإلع م مؤشوووووّ

 البلوغ عند اإلقتضاء.(

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 

 
 

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

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

 .................................... .....................................................................................لمهنيّة للمحامينممثّل الشركة ا

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

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

شرفي أنّي وكافّة أعض صّرح على  اء الفريأ المتدّخل من المحامين المقترحين   نوجد في أ

ّّم لمهنة المحاماة.  إحدى حا ت المن  المنصو  عليها بالمرسوم المن

كما أصووووّرح أنّنا   نوجد في إحدى الحا ت المنصووووو  عليها بالفقرة األخيرة من الفصوووول 

 الثاني من كراس شروط طلب العروض. 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

 ................................................................................. ........................................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 والمراج  الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هالا 
 العرض.

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خ ف اللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
 ا من وثائأ بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.بالفرز لما يثبته

 

 

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عدد 
 

 قائمة إسميـة في المحامي )المنفرد( 
 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة 

 

 
 ع ر االسم واللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

 
7 

   

 
8 

   

 
9 

   

 
10 

  

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

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8ملحق عـدد
 

 التزام المحامي )المنفرد( 
 الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الديوا  الوطني للتطهيرأو أعضاء 

 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 
أقّر ……………………………………………….............................................…………إني الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

كّون من السيّدات والسادة اآلتي الكرهم يلتزم )ألتزم(بالنجاز المهّمة. كما أقّر بصحة بأّن الفريأ المتدخل والمت

 كافّة المعلومات الواردة بهالا العرض:

 
 سم واللقب  اال

 

 الترسيم
 

 محل المخابرة

 

إمضاء المحامي  
 1معرف به

 
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

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

 إمضاء وختم المشارك

 
                                                 

1
ي كما يجب التعريف باإلمضا  لكل محام .يتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضا  في الخانة المخّصصة لكّل واحد منهم

 جوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضا  و
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 9ملحق عـدد 

قائمة المراجع المبّينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة 
 المهنّية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة

 إلى تاريخ فتح العروض( 2017جانفي 01)من  
 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور

 

 

 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 عدد االنابات 

 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
    

    

    

    

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

    

    

    

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

تاريخ بداية وانتهاء  
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 

 المحكمة
 

 موضوع اإلنابة
 

أو الشخص   الهيكل العمومي  
 الخاص

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 
      

      

      

      

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

      

      

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

 )إمضاء وختم المشارك( 

   بالعرض.يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها 
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 10ملحق عـدد 
قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين 
المنتمين للشركة المهنّية للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها 
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة 

 الدولية للمحامين.الهياكل 
 ع ر المحور السنة

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

  

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  5 

  

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

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

 
 

 
 11ملحق عدد 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

اإلسم واللقب: * 
.................................................................................................................................................................................

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

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

* تاريخ الترسيم بقسم 
 ................................................................................................................................................اإلستئناف:

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

*عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات 
 ............................................................................................القانونّية:

 
 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح :

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج
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 المحاماة :ملّخص الخبرة العاّمة في 
 

 
النتائج المحّققة 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
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

 ملّخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ) ذكر االختصاص ان وجد أو الماّدة المطلوبة(
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

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

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-   
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-    

-  

 
 
 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

 
-   

-    

-  

 

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

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

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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 12ملحق عدد 

 
جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال 

القضائية والتحكيميّة واإلدارية منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات 
 والتعديليّة

 
 

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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 إمضاء  وختم المترشح
 

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

 

 

 

 

 13ملحق عدد 
 المحامي المباشرعقد النيابة المبرم بين 

 للتطهير أو الشركة المهنّية للمحاماة  و الديوا  الوطني            
 
 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 األستاال .......................................................................................... 
  

           ......................................................................................... 
 أو    
 
 الشركة المهنيّة للمحاماة ......................... .............................................. 

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

طبأ هاله ا تفاقية في نيابة الديوان الوطني للتطهير والقيام بجمي  اإلجراءات القانونيّة في 
حقه)ها( والدفاع عنه)ها( لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية 

 .خارجها عند اإلقتضاء والتعديليّة سواء في تونس أو كاللك
 

 التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد::  2الفصل  

كما يخض  صاحب العقد وأعوانه  .تخض  هاله الصفقة للتشري  والتراتيب الجاري بها العمل

 .ن الجبائي والضمان اإلجتماعيإلى التشري  الساري المفعول في الميدا
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
 األتعاب الخاصة بقضايا الصفقات العمومية : -

تضبط أتعاب المحاماة بخصو  المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أع ه طبأ أحكام القرار 
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر 

 ب.تأمين أحكام ا ستئناف والتعقي ومبلغ القضايا والطواب  الجبائية والمصاريف المكتبيّة
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د  100و يتحمل الديوان الوطني للتطهير مصاريف التنقل و التي حدد معلومها الجزافي بـــ  
 د لكل قضية . 300عن كل تنقل فعلي خارج تونس الكبرى م  حد أقصاه 

األتعاب الخاصة بقضايا التحكيم بالداخل و الخارج و الهيئات  التعديلية و  -

 المنشورة بالخارج : القضايا

يه تعقيدات اعي فـــيق  تحيد األتعاب و المصاريف بالتفاق مستقل  لكل ملف على حدى ي
 و خصوصية الملف و المبالغ المتنازع في شأنها .

 
 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الديوان الوطني للتطهير :  4الفصل 

 الم ئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهالايلتزم الديوان الوطني للتطهير بتوفير الّروف  -أ

الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي 

رفعها تضّمن م  رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

الملف وجوبا بمالكرة توضيحية تلخ  معطيات الملف وطلبات الديوان الوطني 

 للتطهير.

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

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

عدم نشر أو توزي  تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ت

 العمومي.

ر كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة   يمكن للديوان الوطني للتطهي -ث
من األمر  15بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي  28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 
ديلية م والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعالمحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاك

 والتحكيمية.

 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل

جل أفي  يتّم خ   صاحب المهمة و اللك بالصدار صك بنكي  بعنوان األتعاب المستحقة 
 خمســة

فيالية التن( من تاريخ قبول الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلع م بالنسخة 45و أربعون يوما )

. 
وتحمل على الديوان الوطني للتطهير  أجرة عدول التنفيال )باستثناء القضايا في طور التعقيب 

العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم  وتلك المنشورة لدى المحكمة
 تسليم الوثائأ والمؤيدات(.
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اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بالدارة وتحمل على الديوان الوطني للتطهير أجرة عدول 

 الملكية العقارية.

إ ّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى الديوان 
الوطني للتطهير خ صها على أساس فاتورات مثبتة لهاله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين 

 ثر التثبت من الطاب  الفعلي إلنجاز المهّمة.باألعمال موضوع ا سترجاع واللك إ
 

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

 يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:

بالل العناية ال زمة للدفاع عن مصالر الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإع م الهيكل العمومي  -

أو اإلع ن عنها من الجهة كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ث ثة أيام من تاريخ انعقادها 

 المتعّهدة.

حضور ا جتماعات المخّصصة للنّر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

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

 ولهالا الغرض،

روني اء عن طريأ الفاكس أو البريد اإللكتيتولى الديوان الوطني للتطهير دعوته كتابيا سو 
 لحضور هاله ا جتماعات واللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

تمكين الديوان الوطني للتطهير، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها  -

حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء الديوان الوطني للتطهير بم حّات حولها 

أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد اللك موافقة ضمنية منه في 

 على محتواها وإالن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

تمكين )الديوان الوطني للتطهير من شهادة في خ   معاليم الضمان ا جتماعي وخ    -

ك وجوبا واللمسؤوليته المدنيّة فيد قيامه بتأمين معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما ي

 قبل خ   ا تعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة ا تفاقية بـث ثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
هنيّة أو شركة م وفي صورة وجود قضايا جارية في هالا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي

 للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
فيتولى مواصلة هاله القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة واللك إلى حين انتهاء طورها الجاري، 

 الوطني للتطهير  من نّ  الحكم الصادر فيها. دون سواه، وتمكين  الديوان
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
 تفسخ هاله ا تفاقية، آليا في الحا ت التالية:
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 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل الساب  أع ه. -

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

عقد بالتزاماته التعاقدية. وفي هاله الصورة يوجه له الهيكل عدم إيفاء صاحب ال -

العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في 

أجل محّدد   يقّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه. وبانقضاء هالا األجل، 

ن أّي إجراء آخر أو تكليف من يتولى يمكن للديوان الوطني للتطهير فسخ العقد دو

 إنجازه حسب اإلجراء الالي يراه م ئما.

إالا ثبت لدى الديوان الوطني للتطهير إخ ل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حأ الديوان   -

الوطني للتطهير في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو 

 .ي مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازهعطايا أو هدايا قصد التأثير ف

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

 

 : 9الفصل 
في صورة قرار الديوان الوطني للتطهير تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو 

، في قضيّة   زالت جارية، ففي هاله الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة واقعية ثابتة لاللك 
من  40التي تحتسب طبأ أحكام الفصل الثالث من هاله ا تفاقية واللك عم  بأحكام الفصل 

 والمتعلّأ بتنّيم مهنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 
 

  لمتعلقة بهذه االتفاقية ::  فّض النزاعات ا 10الفصل 
في حالة نشوب خ ف في تأويل أحكام هاله ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهالا 

من األمر  (7الغرض يتولى الديوان الوطني للتطهير مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل )
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014 جانفي  28مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد 

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

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخ ف وديّا، فيمكن للطرف األحر  مواصلة اإلجراءات 
 ه لدى المحكمة المختّصة.القانونية التي يراها للدفاع عن حقوق

 

  : مصـاريف التسجيل : 11الفصل 
 تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.

 :: صحة العقد12الفصل 

  يكون هالا العقد صحيحا إ  بعد موافقة اللجنة المختصة للصفقات  و مصادقة مجلس اإلدارة 
 و إمضائه من قبل  الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير 

 : محّل المخـابرة:13الفصل 
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عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المالكور أع ه غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير 
يأ عن طراللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول م  اإلع م بالبلوغ للطرف اآلخر أو كاللك 

 إع م بواسطة عدل التنفيال.
 

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

 اإلمضــاءات  
 

 المحـــــــــامي               الديوان الوطني للتطهير  
 أو                                                                                      

 شركة المحــامـــاة                       
 
 


