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 طمب العروضمهضهع : األّول الفرل
يتسّثل مؾضؾع طمب العخوض في اختيار ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية 

 لمسحاماة عمى أف يكؾف بيا محامي عمى ميشية محاميؽ لجى التعقيب أو شخكة 02لػعجد 
ديؾاف مداكؽ نيابة األقل مخّسؼ لجى التعقيب، مؽ بيؽ السخّسسيؽ بججوؿ السحاميؽ، ؿ

لجى  والجفاع عشو  في حقو القانؾنّيةجسيع اإلجخاءاتالكياـ بواإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية 
اـ ػ األحػتقتزيوواإلدارية والتعجيمّية وفق ما والتحكيسّية السحاكؼ وسائخ الييئات القزائية 

 والتجارّية  والعدكخيةالسجنّية اإلدارّيػة وراءاتػ الستعمقة باإلج الجاري بيا العسلالتذخيعية
 . والتحكيؼوالجبائّية والجدائّية

 .ويبّيؽ عقج الشيابة بجقة الحقؾؽ وااللتدامات السحسؾلة عمى الظخفيؽ الستعاقجيؽ
 

 شروط السذاركة : 2الفرل 
 :يسكؽ السذاركة في طمب العخوض

 لمسحاميؽ السخسسيؽ بججوؿ التعقيب في تاريخ صجور طمب العخوض
 لمذخكات السيشية لمسحاماة

ال تجؾز مذاركة السحاميؽ أو الحيؽ تعّخضؾا لإليقاؼ عؽ السباشخة بسقتزى قخار تأديبي بات 
أو محّمى بالشفاذ العاجل ما لؼ يتّؼ إلغاؤه مؽ قبل السحكسة السختّرة خالؿ الثالث سشؾات 

 .1التي سبقت التاريخ األقرى لقبؾؿ العخوض
كسا ال يسكؽ مذاركة السحاميؽ السؾجؾديؽ في إحجى حاالت السشع السشرؾص عمييا 

بالتذخيع والتخاتيب الجاري بيا العسل أو تمػ التي تشذأ بدبب تزارب السرالح السختبظة 
بالعالقة السباشخة بيؽ السحامي ورئيذ الييكل العسؾمي أو بأحج أعزاء لياكل الّتدييخ أو 

                                                 
لجشة )إف التثّبت مؽ الؾضعية القانؾنية لمسحامي أو الذخكة السيشية لمسحاماة ال يجخل ضسؽ مذسؾالت الييكل العسؾمي 1

بالييئة العميا  ، وإنسا يشجرج ضسؽ صالحيات الّمجشة السختّرة لسخاقبة ومتابعة نيابة السحاميؽ(الفتح والفخز السحجثة لمغخض
 مؽ 16لمظمب العسؾمي بالتشديق مع الييئة الؾطشية أو رئيذ الفخع الجيؾي السختّص، عشج االقتزاء، طبقا ألحكاـ الفرل 

 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل 2014  جانفي28مؤّرخ في اؿ 2014 لدشة 764عجد  األمخ
 .العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية
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السجاولة أو تمػ التي يكؾف فييا السحامي أو أعزاء الذخكة السيشّية لمسحاميؽ قج قبل أّي 
 . مؽ مخسـؾ السحاماة32دعؾى ضّج جية تعسل لجييا أو أي مانع آخخ عمى معشى الفرل 

وال تقبل العخوض الؾاردة مؽ القزاة الستقاعجيؽ واألساتحة الجامعييؽ السباشخيؽ أو 
 .الستقاعجيؽ عمى الخغؼ مؽ تخسيسيؼ بججوؿ السحاماة

 كيفية السذاركة :3الفرل 
 :يسكؽ لمسحامي السباشخ السذاركة في طمب العخوض

  مشفخدا 
 أو

 .  ضسؽ شخكة ميشية لمسحاماة تخزع لمتذخيع الجاري بو العسل
 

 تهزيع طمب العروض إلى حرص :4الفرل 
 :يتكّؾف طمب العخوض مؽ قدط وحيج

 

 القدط
عدد  الهاليات

 السحامين
 محل السخابرة الترسيم

1 
 كل واليات

 تؾنذ الكبخى 
2 

 
 تعقيب- 

 
عمى أف )شخكة محاماة - 

يكؾف بيا محامي عمى األقل 
 (مخّسؼ لجى التعقيب

 
 
 

 تؾنذ الكبخى 

  

  صمهحية العروض :5الفرل 
ابتجاءا مؽ  ( يؾما60)يربح السذاركؾف ممدميؽ بعخوضيؼ بسجّخد تقجيسيا لسجة سّتيؽ يؾما 

 .اليـؾ السؾالي لمتاريخ األقرى السحجد لقبؾؿ العخوض
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 :سحب ممف طمب العروض: 6الفرل 
يتؾلى الستخشح تحسيل كخاس الذخوط مجانا مؽ مؾقع الؾاب الخاص بالرفقات 

 ومؾقع الييئة الؾطشية لمسحاميؽ                   (www.marchespublics.gov.tn)العسؾمية
 (https://avocat.org.tn )  أو بسؾقع واب ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية

(www.olcami.tn) بعج أف يتؾلى تعسيخ اإلستسارة اإللكتخونية السؾجؾدة لمغخض عمى 
وباإلضافة إلى ذلػ، فإنو يسكؽ سحب كخاس الذخوط مباشخة مؽ ديؾاف . السؾقع السحكؾر

 تؾنذ، 1000 نيج ابؽ خمجوف 03مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية الكائؽ مقخه بػػػ 
 .بجوف مقابل (مكتب الزبط)
 

 :التهضيحات ومالحق ممف طمب العروض:7الفرل 
يؾما مؽ تاريخ  (15)يسكؽ لكل مذارؾ أف يظمب كتابيا إيزاحات في أجل خسدة عذخ 

 . نذخ اإلعالف عؽ طمب العخوض
ويتّؼ إعجاد ممحق لسمف طمب العخوض يتزّسؽ اإلجابات والتؾضيحات السترمة بالسالحغات 

واالستفدارات التي يظمبيا الستخشحؾف، ويؾجو إلى جسيع ساحبي كخاس الذخوط في أجل ال 
أياـ قبل التاريخ األقرى السحجد لقبؾؿ العخوض وذلػ عبخ البخيج  (10)يتجاوز أقراه عذخة 

اإللكتخوني لمسحامي أو لمذخكة السيشية لمسحاماة السبّيؽ في اإلستسارة اإللكتخونية لدحب 
 2014 لدشة 764عجد  مؽ األمخ 4كّخاس الذخوط السذار إلييا بالفقخة الثانية مؽ الفرل 

 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل 2014جانفي 28مؤّرخ في اؿ
 .العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية

كسا يجؾز عشج االقتزاء، تعسيؼ ممف طمب العخوض السذار إليو عؽ طخيق البخيج الدخيع 
 .لكافة الستخشحيؽ

يسكؽ لمييكل العسؾمي تؾجيو معظيات تكسيمّية إلى الستخشحيؽ الحيؽ سحبؾا كخاس ىحا،و
قبل إنتياء أجل  (10)الذخوط قرج مديج تؾضيح ممف طمب العخوض في أجل أدناه عذخة 

 .تقجيؼ العخوض
 

http://www.marchespublics.gov.tn/
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 :الزسانات السالية :8الفرل 
يعفى السذاركؾف مؽ تقجيؼ الزسانات السالية التي تقتزييا التخاتيب الستعّمقة بتشغيؼ 

 .الرفقات العسؾمّية
 

 :عقد تأمين عن السدؤولّية السدنّية والسهشّية:9الفرل 
يتعيؽ عمى كل مذارؾ في طمب العخوض تقجيؼ عقج تأميؽ عؽ السدؤولية السجنية والسيشية، 

 .ساري السفعؾؿ في تاريخ آخخ أجل لتقجيؼ العخوض
الرفقة، تججيج شيادة التأميؽ سشؾيا  (ة)كسا يجب عمى السحامي أو شخكة السحاماة صاحب

ج بيا  .إلى حيؽ اإلعالـ بالحكؼ الستعّمق بآخخ قزية ُمتَعيَّ
ويدخي عقج التأميؽ إلى حيؽ انقزاء أسبؾعاف بجاية مؽ يـؾ اإلعالـ بالحكؼ آلخخ قزّية 

 .(ة)تعّيج بيا السحامي أو شخكة السحاماة السعشي
ويربح عقج التأميؽ الغيا بانقزاء أسبؾعاف بجاية مؽ يـؾ اإلعالـ بالحكؼ الستعّمق بآخخ 

وإذا تؼ إعالـ شخكة التأميؽ السعشّية . (ة)قزية يتعيج بيا السحامي أو شخكة السحاماة السعشي
مؽ قبل ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية قبل انقزاء األجل السحكؾر أعاله 

وذلػ بسقتزى رسالة معّممة ومزسؾنة الؾصؾؿ مع اإلعالـ بالبمؾغ أو بأية وسيمة أخخى 
 (لؼ تف)لؼ يف  (ة)تعظي تاريخا ثابتا ليحا اإلعالـ، بأّف السحامي أو شخكة السحاماة السعشي

وفي ىحه الحالة، ال . التعاقجّية، يتؼ االعتخاض عمى إنقزاء عقج التأميؽ (ىا)بالتداماتو
يربح عقج التأميؽ الغيا إاّل بذيادة في الغخض يدّمسيا ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة 

 لؾزارة الجاخمية
 

 طريقة تقديم العروض :10الفرل 
 . يتؼ تقجيؼ العخوض عمى مخحمة واحجة

مؽ ىحا الكّخاس  (12)ُيزسَّؽ العخض الفشي والؾثائق اإلدارّية وجسيع مؤيجاتيا السبّيشة بالفرل 
:  في عخفيؽ مشفرميؽ ومختؾميؽ يجرجاف في عخؼ ثالث خارجي يختؼ ويكتب عميو عبارة 

 متعمق بتكميف محاٍمين أو شركة مهشية لمسحاماة 2021 /01ال يفتح طمب عروض عدد " 
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  ".لشيابة ديهان مداكن اإلطارات الشذيطة لهزارة الداخمية
تؾّجو الغخوؼ السحتؾية عمى العخوض الفشية والؾثائق اإلدارية وجسيع السؤيجات عؽ طخيق 

البخيج مزسؾف الؾصؾؿ أو عؽ طخيق البخيج الدخيع أو تدّمؼ مباشخة إلى مكتب الزبط التابع 
 . لجيؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية مقابل وصل إيجاع

تدّجل الغخوؼ عشج تدّمسيا في مكتب الزبط السعّيؽ لمغخض ثّؼ وفي مخحمة ثانية تدّجل 
في الدجّل الخاص بالرفقات العسؾمية حدب تختيب وصؾليا ويجب أف تبقى مختؾمة إلى 

 .مؾعج فتحيا
 :يقرى آلّيا

 .كّل عخض ورد بعج اآلجاؿ* 
 .كّل عخض لؼ يكؽ مغمقا* 

 :كسا يقرى
كّل عخض تزّسؽ تغييخات أو تحّفغات أدخميا السذارؾ عمى بشؾد كّخاس الذخوط ولؼ يتّؼ * 

 .رفعيا خالؿ األجل اإلضافي السسشؾح لو مؽ قبل الييكل العسؾمي

 . كّل عخض تزّسؽ ترخيحات أو معمؾمات خاطئة أو وثائق مدّورة* 
 

 .وال يسكؽ لمسذاركيؽ الحيؽ تّؼ إقراء عخوضيؼ ألّي سبب مؽ األسباب السظالبة بتعؾيض
يجب أف تحّخر العخوض بكامميا بالحبخ بسا في ذلػ وثيقة التعيج طبقا لمشساذج السمحقة 

 . بكخاس الذخوط
 :الهثائق السكّهنة لمعرض:  11الفرل

يجب أف يحتؾي الغخؼ الستزّسؽ لمعخض ووثائق التعّيج والسؤّيجات السراحبة ليا عمى ما 
 :يمي
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سو جباتس امشاركس اعملياتس امطلوبةسبيانس اوثيقة

سس الد رية اوثائق
ختؼ وإمزاءالسذارؾ عمى كّل صفحة  --- كخاس الذخوط

وإمزاؤه في آخخ الؾثيقة مع بياف 
 .التاريخ

 (تحجيج القدط السدمع السذاركة فيو ) تعّيجاؿوثيقة 

 

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (1)بالسمحق عجد

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة 
 .مع بياف التاريخ 

طبقا لألنسؾذج السجرج  بظاقة إرشادات عاّمة حؾؿ السذارؾ
 (2)بالسمحق عجد

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة 
 .مع بياف التاريخ 

ندخة مظابقة لألصل مؽ  بظاقة تعخيف جبائية
 .بظاقة التعخيف الجبائية

--- 

 شيادة انخخاط برشجوؽ الحيظة والتقاعج لمسحاميؽ

 

 الذيادة أو ندخة أصل
 .مظابقة لألصل مؽ الذيادة

مسزاة مؽ قبل الذخص السفّؾض لو 
 .وختسيا مع بياف التاريخ

 شيادة ميشية في تخسيؼ بججوؿ السحاميؽ

 أو

 .قخار تخسيؼ الذخكة السيشية لمسحاماة بججوؿ السحاميؽ

أصل الذيادة السيشية أو 
ندخة مظابقة لألصل مشيا أو 

مؽ قخار تخسيؼ الذخكة 
 . السيشية لمسحاماة

إمزاء العسيج أو الكاتب العاـ لمييئػة 
أو رئيذ الفخع الجيؾي دوف سؾاىؼ 

 .وختسو مع بياف التاريخ

شيادة االنخخاط بالرشجوؽ الؾطشي لمزساف االجتساعي    
أو تقجيؼ ترخيح عمى (بالشدبة لمسعاونيؽ واألعؾاف )

. الذخؼ بعجـ االستعانة بسعاونيؽ أو أعؾاف

ندخة مظابقة لألصل مؽ 
 .الذيادة

إمزاء الخئيذ السجيخ العاـ لمرشجوؽ 
الؾطشي لمزساف االجتساعي أو مؽ 

الذخص السفّؾض لو وختسو مع بياف 
 .التاريخ

ندخة مظابقة لألصل مؽ  عقج تأميؽ عؽ السدؤولّية السجنّية والسيشّية
 العقج

إمزاء الخئيذ السجيخ العاـ لذخكة 
التاميؽ أو مؽ الذخص السفّؾض لو 

 .وختسو مع بياف التاريخ

ترخيح عمى الذخؼ يمتـد بسؾجبو السذارؾ بعجـ الكياـ 
مباشخة أو بؾاسظة الغيخ بتقجيؼ وعؾد أو عظايا أو ىجايا 
قرج التأثيخ في مختمف إجخاءات التعييؽ ومخاحل إنجاز 

 .السيّسة

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (3)بالسمحق عجد

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة 
 .مع بياف التاريخ
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ترخيح عمى الذخؼ يقّجمو السذارؾ بأّنو لؼ يكؽ عؾنا 
عسؾميا لجى ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة 
الجاخمية، أو مزت عؽ انقظاعو عؽ العسل بو مّجة 

 .خسذ سشؾات عمى األقلّ 

وفي خالؼ ذلػ، يجب تقجيؼ التخخيص أو ندخة مظابقة 
 (حدب الحالة)لألصل مشو أو ندخة مؽ مكتؾب اإلعالـ 

طبقا لمتخاتيب الجاري بيا العسل وخاّصة مشيا أحكاـ 
 السؤّرخ في 1998 لدشة 1875 مؽ األمخ عجد 5الفرل 

 الستعمق بزبط الذخوط واإلجخاءات 1998 سبتسبخ 28
الستعّمقة بإسشاد السؾعفيؽ العسؾمييؽ تخخيرا لسسارسة 

 .نذاط خاص بسقابل لو عالقة مباشخة بسياميؼ

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (4)بالسمحق عجد

 

 

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة 
 .مع بياف التاريخ

 

 

 ترخيح عمى الذخؼ بعجـ الؾجؾد في إحجى
 مؽ 2الحاالت اإلقرائّية السشرؾص عمييا بالفرل 

 كّخاس الذخوط

طبقا لألنسؾذج السجرج 
( 5)بالسمحق عجد    

السذارؾ وختسو مع بياف إمزاء 
. التاريخ

 

:سسفتسفهزس اعهوض علمادها الو انس الفيةسو اوثائقس التسيلتّمسس

 العاّمة البيانات والسخاجعترخيح عمى الذخؼ برّحة 
.  السزسَّشة بالعخضالخرؾصّيةأو /و

طبقا لألنسؾذج السجرج 
( 6)بالسمحق عجد    

السذارؾ وختسو مع بياف إمزاء 
. التاريخ

 :قائسة إسسية في
 (مشفخد) السحامي 

. اة الذخكة السيشّية لمسحاـأعزاء أو  

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (7)بالسمحق عجد  

 في آخخ الؾثيقة  وختسوإمزاء السذارؾ
 .مع بياف التاريخ

 (مشفخد أو شخكة ميشية لمسحاماة)التداـ لكل محاـ مذارؾ 
 ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخميةنيابة ب
 في حقو والجفاع عشو  القانؾنّيةجسيع اإلجخاءاتالكياـ بو

والتحكيسّية لجى السحاكؼ وسائخ الييئات القزائية 
 .واإلدارية والتعجيمّية

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (8)بالسمحق عجد    

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة 
 .مع بياف التاريخ

 

أو  السباشخ لتجخبة العامة لمسحاميقائسة السخاجع السبّيشة ؿ
خالؿ الخسذ اة شخكة السيشّية لمسحاـلمسحاميؽ السشتسيؽ لل

 .سشؾات األخيخة

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (9)بالسمحق عجد  

في آخخ وختسيا إمزاء السذارؾ 
 .الؾثيقة مع بياف التاريخ

إمزاء السذارؾ وختسو في آخخ الؾثيقة طبقا لألنسؾذج السجرج قائسة في الجورات التكؾيشية الستخررة التي تابعيا 
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في حالة )أو السحاميؽ السباشخيؽ لسحامي السباشخ ا
اة لذخكة السيشّية لمسحاـالسحاميؽ السشتسيؽ ؿأو  (مجسع

في إطار دورات التكؾيؽ السدتسخ الستكساؿ الخبخة التي 
تشغسيا الييئة الؾطشية لمسحاميؽ بالتشديق مع السعيج 
األعمى لمسحاميؽ أو في إطار أنذظة اليياكل الجولية 

 .لمسحاميؽ

يقّجـ السحامي الستخشح . مع بياف التاريخ  (10)بالسمحق عجد  
ندخة مظابقة لألصل مؽ شيادة السذاركة 

 .في الجورة السعشية

 

 السباشخ أو السحاميؽ السباشخيؽ الديخة الحاتّية لمسحامي
لذخكة السيشّية السحاميؽ السشتسيؽ ؿأو  (في حالة مجسع)

 .اة لمسحاـ

طبقا لألنسؾذج السجرج 
  (11)بالسمحق عجد 

إمزاء صاحب الديخة الحاتّية وإمزاء 
في حالة الذخكة )صاحب العخض 
.  مع بياف التاريخ(السيشية لمسحاماة

ججوؿ التعيجات في القزايا مؾضؾع اإلنابات الجارية 
وسائخ الييئات والتي ال تداؿ مشذؾرة لجى السحاكؼ 

 . واإلدارية والتعجيمّيةوالتحكيسّية القزائية 

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (12)بالسمحق عجد 

 في آخخ الؾثيقة  وختسوإمزاء السذارؾ
 .مع بياف التاريخ

 السباشخ أو مجسع لسحاميمذخوع عقج الشيابة السبـخ بيؽ ا
اة مؽ لذخكة السيشّية لمسحاـاأو السحاميؽ السباشخيؽ 

 (......................ذكخ الييكل العسؾمي )جية، و
 .مؽ جية ثانية

طبقا لألنسؾذج السجرج 
 (13)بالسمحق عجد 

محاـ مشفخد )صاحب العخض إمزاء 
أو رئيذ مجسع أو وكيل شخكة ميشية 

 في آخخ الؾثيقة مع وختسو (لمسحاماة
 .بياف التاريخ

 

 ٗتقٞح اىَالحق اىَْص٘ص عيٖٞا صية 1َٝثّو عذً تقذٌٝ اىَيحق سقٌ :مالحظة

اىج٘اّة اىفْٞح ٗاىتٜ تْذسج ضَِ تقٌٞٞ اىعشض سثثا ٍ٘جثا إلقصاء اىعشض ٗٝج٘ص ىيذٝ٘اُ 

 07، فٜ أجو ال ٝتجاٗص  االقتضاءعْذ ٝطية أُ تِٞ اىَشاسمِٞ اىَساٗاج ٍثذأ احتشاً تششط

 تتعيق ت٘ضٞحاخ ٍٗستْذاخ تٞاّاخ ٗ استنَاه متاتٞاأٝاً ٍِ تاسٝخ جيسح فْح اىعشٗض،

 . ٝؤدٛ رىل إىٚ تغٞٞش فٜ ٍحت٘إا أالششٝطحتاىعشٗض اىفْٞح 
 :فتح الظروف: 12الفرل 

تحجث لجى الييكل العسؾمي لجشة خاصة بفتح وتقييؼ العخوض يتؼ تعييشيا بسقخر مؽ 
 .السجيخ العاـ لجيؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية

السحتؾية عمى الؾثائق تجتسع المجشة السحكؾرة لفتح الغخوؼ الخارجية والغخوؼ 
 .اإلدارية والعخوض الفشّية
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تكؾف جمدة فتح العخوض غيخ عمشّية وتعقج في التاريخ والسكاف السحّجدْيؽ بشص إعالف 
 .الجعؾة إلى السشافدة

 ال تفتح إاّل العخوض الؾاردة في اآلجاؿ القانؾنية السحّجدة لقبؾؿ العخوض. 
  ال يسكؽ ألّي عارض أف يجخل عمى عخضو أية تغييخات وإال أعتبخ ىحا

 .العخض الغيا

يتّؼ الذخوع في عسمّية الفتح طبقا لمتدمدل التختيبي لتاريخ الؾرود وذلػ بفتح الغخؼ الخارجي 
 .لمعخض والتثّبت مؽ وجؾد كّل الؾثائق اإلدارّية السظمؾبة

كسا يتّؼ فتح الغخؼ السحتؾي عمى العخض الفّشي واالقترار عمى الترخيح بؾجؾد الؾثائق 
 .السظمؾبة دوف تعجادىا

وباستثشاء الؾثائق التي تجخل في تقييؼ العخض الفّشي لمسذارؾ يسكؽ، عشج االقتزاء، 
لمجشة الخاّصة بفتح الغخوؼ وفخزىا أف تجعؾ كتابّيا السذاركيؽ الحيؽ لؼ يقّجمؾا كّل الؾثائق 

 أّياـ عسل مؽ تاريخ جمدة فتح الغخوؼ 07السظمؾبة إلى إتساـ ممفاتيؼ في أجل ال يتجاوز
وذلػ عؽ طخيق البخيج الدخيع أو بإيجاعيا مباشخة بسكتب ضبط ديؾاف مداكؽ اإلطارات 

 .الشذيظة لؾزارة الجاخمية حتى ال تقرى عخوضيؼ
ضبط آجال وصيغ الرجهع في تقديم الترشحات من قبل السذاركين في  : 13الفرل 
 :الرفقة

يسكؽ لمسحامي الحي قّجـ تخّشحو في طمب عخوض أف يدحبو بظمب كتابّي، مقابل وصل 
تدميؼ، يقّجـ مباشخة إلى ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية أو عؽ طخيق البخيج 

يؾما مؽ تاريخ آخخ أجل لقبؾؿ  (15)مع اإلعالـ بالبمؾغ في أجل أقراه خسدة عذخة 
 .العخوض السعمؽ عميو مؽ قبل الجيؾاف وذلػ دوف الحاجة إلى تبخيخ ىحا االندحاب

 .وبانقزاء ىحا األجل، تؤخح بعيؽ االعتبار عخوضيؼ في أعساؿ التقييؼ، ويبقؾا ممدميؽ بيا
غيخ أّنو ال يسكؽ سحب ذلػ العخض بعج انقزاء األجل السحكؾر إاّل بسظمب معمل يقّجمو 

بيجؼ  2014 لدشة 764مؽ األمخ  (7)الستخّشح لمجشة السختّرة عمى معشى الفرل الدابع 
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 .السؾافقة عميو
وفي صؾرة تخاجع السحامي أو شخكة السحاماة أو السحامؾف السشزؾوف في اتفاؽ شخاكة دوف 

 السذاركة في الرفقات التي تشغسيا كلّ إجازة مؽ المجشة وبعج إتساـ عسمية الفتح، يحـخ مؽ 
تحتدب، حدب الحالة، مؽ تاريخ تخاجعو الكتابي بعج  (02)اليياكل العسؾمية لسّجة سشتيؽ 

عجـ الخّد مؽ طخفو عمى تاسٝخ األجل السحّجد لحلػ في الفقخة األولى مؽ ىحا الفرل أو مؽ 
 .أياـ عسل (10)إعالمو بقبؾلو الشيائي الحي بقي دوف رّد لسّجة تجاوزت عذخة 

 تقييم العروض:14 الفرل
 مؽ ىحا الكّخاس، تتؾّلى 12بعج فتح العخوض مؽ قبل الّمجشة الخاّصة السذار إلييا بالفرل 

الفرل بىحه المجشة كحلػ تقييؼ العخوض السقبؾلة وتختيبيا وفقا إلحجى السشيجّيات السجرجة 
 . مؽ ىحا الكخاس14

 مشهجّية تقييم العروض و إسشاد األعداد : 15الفرل
 :مشهجّية تقييم العروض : 1.15

يتّؼ تقييؼ العخوض وتختيبيا الختيار السحامي أو الذخكة السيشّية لمسحاميؽ باالعتساد، 
 :حرخيا، عمى السقاييذ التاليػػة

 

 العدد األقرى السدشد معايير الفرز العدد
  نقظة50 السخاجع  العامة  لمسحامي أو ألعزاء الذخكة السيشّية لمسحاميؽ 1
  نقظة20 السؤىالت العمسّية لمسحامي 2
حجؼ السياـ السؾكؾلة لمسحامي أو شخكة السحاماة مؽ قبل اليياكل  3

 العسؾمّية وعجدىا
  نقظة30

  نقطة100 السجســــــهع العـــــام
 

 :وتقرى وجؾبا 
 .العخوض التي لؼ تتزّسؽ إحجى الؾثائق السعتسجة لمتقييؼ الفشي -
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التي تشقريا الؾثائق اإلدارية السظمؾبة لمسذاركة في الرفقة بعج انقزاء العخوض  -
 . مؽ ىحا الكخاس11فتخة اإلمياؿ والسحّجدة في الفرل 

 .كل عخض تزّسؽ ترخيحات أو معمؾمات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا مدّورة -

العخوض التي يتؾّلى أحج السذاركيؽ فييا تقجيؼ أكثخ مؽ عخض واحج في نفذ  -
 .الرفقة

وبخرؾص السحاميؽ الحيؽ صجرت في شأنيؼ عقؾبات تأديبّية، فإّف استبعادىؼ ورفض 
 لدشة 764تخّشحاتيؼ ال يتّؼ إال مؽ قبل لجشة السخاقبة والستابعة السحجثة بسقتزى األمخ عجد 

يتعمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة   2014  جانفي 28 مؤّرخ في 2014
اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واالدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية ، 

بعج التثّبت بجّقة في وضعّياتيؼ السيشية بالتشديق مع مؽ لو الشغخ في الييئة الؾطشية 
لمسحاميؽ  أو كحلػ مع رئيذ الفخع الجيؾي  السختّص عشج االقتزاء، تظبيقا لسقتزيات 

 .2014  جانفي 28 مؤّرخ في 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 15الفرل 
 

 :إسشاد األعداد : 2.15
السراجع العامة لمسحامي أو ألعزاء الذركة السهشّية لمسحامين خالل الخسدة -   أ

 :( نقطة50)سشهات األخيرة

 :كيفية إسشاد األعداد. 1.أ
تدشج أعجاد السخاجع بحدب عجد اإلنابات التي أسجاىا السحامي أو أعزاء شخكة السحاماة 

 إلى مؾفى ديدسبخ 2016خالؿ الخسذ سشؾات األخيخة أي مؽ الفتخة السستّجة بيؽ غخة جانفي 
2020. 

 في صؾرة تقجيؼ عخض في إطار مجّسع بيؽ عّجة محاميؽ أو شخكات السحاماة تحتدب 
السخاجع لسختمف أعزاء السجّسع مع وجؾب التقيج بالدقف العجدي األقرى السذار إليو في 

 .الججوؿ
وبيجؼ احتداب العجد السدشج بعشؾاف السخاجع السرّخح بيا، يتؼ اعتساد ندخ مؽ عّيشة مؽ 
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نرؾص األحكاـ بعج معالجتيا مؽ قبل الستخّشح بغاية حجب أسساء األطخاؼ وتقجيسيا بذكل 
 .يحؾؿ دوف إمكانّية التعخؼ عمى األشخاص السحكؾريؽ بيحه األحكاـ والسخاجع

 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 السحاكم

 و 40ما بين 
 إنابة خالل 50

الخسدة سشهات 
الدابقة لتاريخ 
 طمب العروض

 60 و51ما بين 
إنابة خالل 

الخسدة سشهات 
الدابقة لتاريخ 
 طمب العروض

 70 و61ما بين 
إنابة خالل 

الخسدة سشهات 
الدابقة لتاريخ 
 طمب العروض

 80 و71ما بين 
إنابة خالل 

الخسدة سشهات 
الدابقة لتاريخ 
 طمب العروض

 81أكثر من 
إنابة خالل 

الخسدة سشهات 
الدابقة لتاريخ 
 طمب العروض

العدد 
السدشد 
بعشهان 
السراجع 

 العامة

10 20 30 40 50 

 :صيغ تقديم العّيشات من السؤّيدات. 2.أ
تبعا إلمزاء الستخّشح لمترخيح عمى الذخؼ برّحة البيانات الستعّمقة بالتجخبة الخرؾصّية 

، ال يجعى، في مخحمة أولى، الستخّشح السعشي إلى تأييج عخضو (6السمحق عجد )والعاّمة 
 .بالسؤّيجات السرّخح بيا

. تعتسج عّيشة اإلنابات أو رسائل التكميف حدبسا يخاه الستخشح السذارؾ في طمب العخوض
وبرفة عامة يتؾلى السحامي أو شخكة السحاماة تقجيؼ كل وثيقة تثبت إنجاز العسل مؾضؾع 

 .اإلنابة
 .وال يجخل ضسؽ احتداب التجخبة القزايا التي تّؼ رفزيا شكال

ويكؾف السحامي مجعؾ إلى جسعيا وتخديشيا حدب الدشؾات وحدب طبيعتيا بظخيقة تحفظ 
حساية السعظيات الذخرّية والّدخ السيشي في أقخاص مسغشظة أو ليدرّية أو كحلػ في وسائل 
حفظ إلكتخونّية تخاعى فييا الّزسانات الفشّية الستغالليا طبق مؾاصفات تتالءـ مع الّتجييدات 

السدتعسمة في السجاؿ وذلػ لتقجيسيا عشج الظمب لجيؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة 
 .الجاخمية طبق السؾاصفات الفشّية السبّيشة لمغخض في كخاس الذخوط
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ويجب اإلشارة لمستخّشحيؽ أّف عسمّية التقييؼ وتختيب العخوض مؽ الشاحية الفشّية تتّؼ عمى 
 :الّشحؾ الّتالي
  تتؾّلى لجشة الفتح والفخز تقييؼ وتختيب العخوض عمى أساس السعظيات السبّيشة

في الّتراريح عمى الّذخؼ والّديخة الّحاتّية السسزاة مؽ قبل الستخّشحيؽ وبكية 
السالحق السشرؾص عمييا بسمف طمب العخوض وطبقا لمسعاييخ والسقاييذ السعمشة 

 .بكّخاس الذخوط
  يقـؾ الييكل بعج االنتياء مؽ ىحه األعساؿ بتؾجيو السمفات إلى الّمجشة

السختّرة لمسخاقبة والستابعة بالييئة العميا لمظمب العسؾمي إلجخاء السخاقبة 
 لدشة 1039 مؽ األمخ عجد 10الاّلزمة عمييا طبقا ألحكاـ الفرل 

وإذا ما اقتزت أعساؿ الّمجشة . 2014 مارس 13 السؤرخ في 2014
السحكؾرة طمب السؤّيجات السزسشة بالتراريح أو مؤيجات إضافية حؾؿ ما 

تؼ الترخيح بو بخرؾص السؤىالت العمسية والسيشية، فإّف ىحا الظمب 
يؾّجو إلى السحاميؽ السعشييؽ مؽ قبل ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة 

 . لؾزارة الجاخمية

 :( نقطة20)السؤّهالت العمسّية لمسحامي-  ب 

ييجؼ ىحا السكياس إلى تحجيج العجد األمثل مؽ الستجخميؽ لمكياـ باإلنابة وباالستشاد إلى 
الخبخة الستسّيدة في السيجاف السظمؾب مؽ قبل الييكل العسؾمي مؽ ناحية وإلى السؤىالت 

 : العمسية لمستخشح مؽ ناحية أخخى، وذلػ حدب الترشيف التالي
 .السحامؾف السباشخوف لجى التعقيب -

 .أعزاء شخكة السحاماة -
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إضافة إلى الذيادات العمسّية التي تحّرل عمييا السحامي، تدشج األعجاد بحدب وعجد 
 :الجورات التكؾيشّية التي تمّقاىا أو شارؾ فييا عمى الشحؾ التالي

 نقاط لكّل محاـ شارؾ فعميا أو تابع بشجاح دورة تكؾيشية 05تدشج برفة آلية  -
متخّررة في إطار دورات التكؾيؽ السدتسّخ إلستكساؿ الخبخة السيشّية التي تشغسيا 

الييئة الؾطشية بالتشديق مع السعيج األعمى لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾاف 
 (.10)عذخة 

لكّل مذاركة ناجحة في دورة تكؾيشّية قاـ بيا محامي في  (01)تدشج نقظة واحجة  -
 .1(10)إطار أنذظة اليياكل الجولّية لمسحاميؽ ويبمغ سقف الشقاط بيحا العشؾاف عذخة 

 

إلثبات السذاركة في ىحه الجورات، يقّجـ السحامي الستخشح ندخة مظابقة لألصل مؽ 
 .شيادة السذاركة في الجورة السعشية

حجم السهام السهكهلة لمسحامي أو شركة السحاماة من قبل الهياكل  - ج
 ( نقطة30)العسهمّية وعددها 

لحلػ بقجر ما يكؾف . ييجؼ ىحا السعيار إلى إعظاء أكثخ فخص لمستخّشحيؽ الستفّخغيؽ
السحامي الستخشح متفّخغا لمسيّسة بقجر ما يختفع العجد السدشج إليو بيحا العشؾاف والعكذ 

 :بالعكذ وذلػ عمى الشحؾ التالي

يتّؼ ححؼ نرف نقظة عؽ كّل قزّية جارية، لفائجة ليكل عسؾمي في الظؾر االبتجائي -  
 . نقاط10في تاريخ تقجيؼ التخّشح لمسذاركة في طمب العخوض عمى أال يتجاوز 

يتّؼ ححؼ نرف نقظة عؽ كّل قزّية جارية لفائجة ليكل عسؾمي في طؾر االستئشاؼ في - 
 . نقاط10تاريخ تقجيؼ التخّشح لمسذاركة في طمب العخوض عمى أال يتجاوز 

يتّؼ ححؼ نرف نقظة عؽ كّل قزّية جارية لفائجة ليكل عسؾمي أو ذات معشؾّية أو - 
                                                 

1
عْذٍا ٝتعيّق األٍش تتنيٞف ٍحاٍٜ تقضاٝا فٜ اىخاسج ٍِ قثو اىٖٞامو اىعٍَّ٘ٞح، ٝؤخز، تاإلضافح إىٚ رىل، تعِٞ 

ىيَحاٍِٞ ٍذٙ إىَاً  قاً تٖا ٍحاٍٜ فٜ إطاس أّشطح اىٖٞامو اىذٗىّٞح االعتثاس ضَِ ٕزا اىَعٞاس اىفشعٜ دٗساخ تنّْ٘ٝٞح

. اىَحاٍٜ اىَتشّشح تيغح اىَحنَح اىَْش٘سج أٍاٍٖا اىقضّٞح أٗ اىيغح اىَتفّق عيٖٞا فٜ اىعقذ أٗ عْذ االقتضاء اىيغح اإلّجيٞضٝح

َٗٝنِ، مزىل، األخز تعِٞ االعتثاس إضافح إىٚ ٕزٓ اىَقاٝٞس، اّض٘اء اىَحاٍٜ أٗ ششمح اىَحاٍاج فٜ شثنح ٍّْٖٞح دٗىّٞح 

 .ىَناتة ٍحاٍاج ٍِ عذٍٔ
 



16 

 

مادّية خاصة لجى محكسة التعقيب في تاريخ تقجيؼ التخّشح لمسذاركة في طمب العخوض عمى 
 . نقاط10أال يتجاوز 

 :تعيين السحامي أو شركة محاماة: 16الفرل
تقخيخا ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية  تعّج لجشة الفتح والتقييؼ السحجثة لجى 

مفّرال حؾؿ معاييخ اختيار الستخّشحيؽ ونتائج أعساؿ التقييؼ عمى ضؾء ذلػ تؾّضح فيو 
 .كيفّية تختيب الستخّشحيؽ وأسباب إقراء بعض العخوض إف حرل ذلػ

ويؾّجو الجيؾاف وجؾبا ىحا التقخيخ إلى المجشة السختّرة لمستابعة والسخاقبة السحجثة بالييئة العميا 
 28 والسؤّرخ في 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 7لمظمب العسؾمي طبقا ألحكاـ الفرل 

 مؽ األمخ الدالف الحكخ 8إلجخاء مخاقبتيا عمييا طبقا لسقتزيات الفرل 2014جانفي 
 .وإعادة الشغخ فييا، عشج االقتزاء

وبعج االنتياء مؽ ىحه األعساؿ، تؾّجو المجشة السحكؾرة قخارىا إلى الييكل العسؾمي السعشي 
 .لتشفيحه

 : إمزاءالعقد والّذروع في السهّسة: 17الفرل 
يتّؼ إعالـ السحامي أو شخكة السحاماة التي تّؼ اختيارىا مؽ قبل الجيؾاف في العشؾاف السبّيؽ 

ويجب عميو إمزاء العقج السحخر بالمغة العخبية طبق الشسؾذج السراحب . بؾثيقة التعّيج
ويسكن إضافة بشهد يرى الطرفين أهسّيتها وضرورة تهضيحها وذلك حدب مقتزيات . ليحا

 . وواقع نذاط الهيكل العسهمي
وعمى إثخ السرادقة عمى العقج وإمزائو، يتؼ إعالـ السحامي أو شخكة السحاماة ليتؾلى اتخاذ 

 .كل اإلجخاءات الزخورية لزساف إنظالؽ السيّسة بسجخد تدمؼ اإلذف بحلػ
يحـخ إال أّنو، في صؾرة نكؾؿ السحامي أو شخكة السحاماة التي وقع إختيارىا نيائيا لإلنابة 

تحتدب مؽ  (02) اليياكل العسؾمية لسّجة سشتيؽ السذاركة في الرفقات التي تشغسيا كلّ مؽ 
عجـ الخّد مؽ طخفو عمى إعالمو بقبؾلو الشيائي الحي بقي دوف رّد لسّجة تجاوزت عذخة تاسٝخ 

س.أياـ عسل (10)
س
س
س
س
س
س
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س
س

س امالحق
س

 وثٌكة التػّهد : 1ملدق غدد 
رشادات غامة خول المشارك: 2ملدق غدد   بطالة ا 

هجاز المهّمة : 3ملدق غدد  جراءات التػٌٌن ومراخل ا  ثٌر في مختلف ا 
 
ح غلى الشرف بػدم التا  تصًر

ح غلى الشرف بػدم مباشرة الػمل لدى : 4ملدق غدد   صاخب طلب الػروض (الهٌكل الػمومي)تصًر
ة الموصوص غلٌها بالفصل : 5ملدق غدد  ٌّ لصائ خدى الداالت اال  ح غلى الشرف بػدم الوجود في ا   4تصًر

 من كّراس الشروط
ح غلى الشرف بصّدة البٌاهات  والمراجع الػاّمة و: 6ملدق غدد  ة المذكورة في / تصًر ٌّ او الخصوص

 الػرض
ن  (الموفرد)المدامي صمٌـة في ا  لائمة : 7ملدق غدد  و المدامٌن المباشًر

 
غضاء  (في صورة تجّمع)ا

 
و ا

 
ا

ة للمداماة  ٌّ  الشركة المهو
ن  (الموفرد)التزام المدامي : 8ملدق غدد  و المدامٌن المباشًر

 
  (في صورة تجّمع)ا

ة  ٌّ ة للمداماة بوٌابة الهٌكل الػمومي لدى المداكم و صائر الهٌائت الكضائ ٌّ غضاء الشركة المهو
 
و ا

 
ا

ة والتػدًلٌة دارًّ  والتدكٌمٌة واال 
وة ل: 9ملدق غدد  ٌّ ن     لتجربة الػامة للمداميلائمة المراجع المب و المدامٌن المباشًر

 
في خالة ) المباشرا

و  (مجمع
 
ة للمدامللمدامٌن الموتمٌن للا ٌّ خٌرةاةشركة المهو

 
  خالل الخمس صووات اال

و المدامٌن لمدامي المباشر لائمة الدورات التكوًوٌة المتخصصة التي تابػها ا: 10ملدق غدد 
 
ا

ن  و  (في خالة مجمع)المباشًر
 
ة للمدامالمدامٌن الموتمٌن لا ٌّ طار دورات التكوًن لشركة المهو اة في ا 

هشطة 
 
طار ا و في ا 

 
غلى للمدامٌن ا

 
المشتمر التي توظمها الهٌئة الوطوٌة للمدامٌن بالتوشٌق مع المػهد اال

 .الهٌاكل الدولٌة للمدامٌن
 صٌـــرة ذاتٌـــة: 11ملدق غدد 

ة والتي ال تزال موشورة لدى المداكم : 12ملدق غدد  هابات الجاًر جدول التػهدات في الكضاًا موضوع اال 
ة وصائر الهٌائت الكضائٌة  ٌّ ةوالتدكٌم ٌّ ة والتػدًل داًر  واال 

ن لمداميغكد الوٌابة المبرم بٌن ا: 13ملدق غدد  و مجمع المدامٌن المباشًر
 
و  المباشر ا

 
ة اا ٌّ لشركة المهو

 .اة ، والهٌكل غمــوميللمدام

س
س
س
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 1 ممحق عدد

تعّهد الوثيقة 
 ........................................................1(االسؼ والمقب والخظة) إني السسزي أسفمو- 

 ................................................................:..........السترخؼ باسؼ ولحداب- 

 ................................................. ..: تحت عجد الحيظة و التقاعج صشجوؽ  بمشخخطاؿ- 
 (.......................................................العشؾاف بالكامل ذكخ)السعّيؽ محل مخابختو بػ- 
 : .........................................................................................برفتي - 

بإنابة طمب العخوض الستعّمق ممف السكّؾنة ؿ و2 اآلتي ذكخىاالؾثائقجسيع  عمى االطالعبعج و
  :(يحجده الييكل العسؾمي)السحامي 

 .ممف طمب العخوض(1)
 .االلتداـ مّثل وثيقةتي توثيقة التعيج اؿ(2 )

 .عقج الشيابة(3 )

.  الخجمات السدمع انجازىا طبيعة وشخوطيّدرت عمى مدؤوليت وبعج أف ؽ
 : وألتـد بسا يميأتعّيج

 .قبؾؿ السيّسة مؾضؾع طمب العخوض السدشجة لي دوف تحّفظ (1 

األجخة السحّجدة  مقابل أعاله،الؾثائق السحكؾرة مبيشة بوفقا لمذخوط اؿانجاز الخجمات القانؾنّية السظمؾبة  (2
 .طبق التخاتيب القانؾنّية في السيجاف

ديؾاف مداكؽ   مؾضؾع الرفقة خالؿ مجة قجرىا التقاريخ الخاّصة باإلنابات لجى السحاكؼتدميؼ( 3
 نص عميو كخاس الذخوطتوفقا لسا اإلعالـ بو  ........... تاريخ مؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية

 .اإلدارية الخاصة
 .التي تكّؾف جدءا مؽ العقجبكخاس الذخوط اإلدارية الخاصة مجرجة اؿبشؾد تظبيق جسيع اؿ( 4
 . آلخخ أجل محجد لقبؾؿ العخوضيؾما ابتجاء مؽ اليـؾ السؾالي 60 مجة اإلبقاء عمى شخوط ىحا التعيج( 5
. قانؾنية تزارب مرالح أو أّي حجخ ؿا في ح(مثميا ليدتالتي أشخكة اؿ أو أفّ )لدت أنشي شيج أ( 6
العقج برفة آلية وأتحسل مدؤوليتي القانؾنية الستختبة عؽ فدخ  فإنو يتؼ ، ذلػخالؼصؾرة ثبؾت في و

 .ذلػ
 

                                                 
دوف " (ذكخ السجسع)إني السسزي أسفمو برفتي وكيل السجسع "في صؾرة، تقجيؼ العخض مؽ قبل مجسع، تجرج عبارة 1

 .إدراج البيانات الستعمقة النخخاط لجى صشجوؽ الحيظة والتقاعج
 

 يسكؽ إضافة وثائق أخخى عشج االقتزاء2
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 أو البشػفتؾح بحداب الؼاؿتحؾيميا إلى وبسؾجب عقج الرفقة السدتؾجبة السبالغ الييكل العسؾمي يجفع  
 أو البشكية ذكخ اليؾّية): .......................... تحت عجد: ............................ البخيج

( البخيجية
 

 
 ......................في.................. حخر بػ 

 (مذارؾاؿوختؼ إمزاء                                                  )
 

  ("صالح لمسذاركة في طمب العخوض" بخط اليج عبارة مذارؾ  اؿيكتب)
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 2 ممحق عدد
 

  حهل السذاركبطاقة إرشادات عامة
 

 :..........................................................إسؼ شخكة السحػاماة  والمقب أو االسؼ
 :.....................................................................تاريخ التخسيؼ في السحاماة

 عشؾاف السقخّ 
... ..........................................................................................: 

 : ....................................... ٍ٘قع اى٘اب إرا ماُ ىيَحاٍٜ ٍ٘قع ٗاب ٗفقا ىإلجشاءاخ اىقاّّّ٘ٞحعشؾاف
 :.............................................................................................. لياتفا

 ......................................................: اإلىنتشّٜٗ ىيَحاٍٜ  أٗ ششمح اىَحاٍاج العشؾاف
السعّخؼ رقؼ 

 :.............................................................................................الجبائي
 ....................................(خظةاالسؼ والمقب واؿ)إلمزاء وثائق العخضشخص السفّؾض اؿ
 

 ......................في.................. حّخر بػ 
 

 (وختؼ السذارؾإمزاء                                                 )
 
 
 
 
 
 

 . تقجيؼ الؾثيقة الخاّصة بوعزؾ جب عمى كل يصؾرة تجّسع شخكات محاماة أو محاميؽ،  في :مالحظة
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 3ممحق عدد 
س

س
 ترريح عمى الذرف بعدم التأثير

سفي مختمف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز السهّسة 
س

 .......................................... فٜ .............................حّشس تـ 

س(إمضاءسوخلتس امشارك)
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 4ممحق عدد 
 

س
ديهان مداكن اإلطارات الشذيطة لهزارة ترريح عمى الذرف بعدم مباشرة العسل لدى 

 صاحب طمب العروضالداخمية 
س
س

ديؾاف مداكؽ اإلطارات 
الشذيظة لؾزارة الجاخمية

18751998

............................ فٜ ............................. حّشس تـ 
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س(إمضاءسوخلتس امشارك)

 5ممحق عدد 
 
س

 ترريح عمى الذرف بعدم الهجهد في إحدى
س من كّراس الذروط2الحاالت اإلقرائّية السشرهص عميها بالفرل 

س

............................ فٜ............................. حّشس تـ

سس(إمضاءسوخلتس امشارك)
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 6ممحق عدد 
س

س
 ترريح عمى الذرف برّحة البيانات 

 او الخرهصّية السذكهرة في العرض/ والسراجع العاّمة و
س
س
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............................ فٜ ............................. حّشس تـ 

(إمضاءسوخلتس امشارك)

 7 عدد ممحق
 

س
  (السشفرد)السحامي سسيـة في إقائسة 

 أو أعزاء الذركة السهشّية لمسحاماة 

 
 

 عسر  السمو القن  اشفادةس امحهزسعليفا تاريخس الهسيتسباافيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   8 
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9 

   
 

10 

  

............................ فٜ............................. حّشس تـ

س(إمضاءسوخلتس امشارك)

س
س

 

 8 عـددممحق
 

 أو أعزاء الذركة السهشّية لمسحاماة (السشفرد)التزام السحامي 
 لدى السحاكم و سائر الهيئات ديهان مداكن اإلطارات الشذيطة لهزارة الداخمية بشيابة 

 القزائّية والتحكيسية واإلدارّية والتعديمية
 

س
  نسس السوست ال

س
  الهسيت

 

سمحلس امخابهة
س

س امحامتسسإمضاء
س1معهفسبه
 

 
 

   

 
 

   

                                                 
1

مَا ٝجة اىتعشٝف تاإلٍضاء ىنو ٍحاٍٜ .ٝتعِّٞ عيٚ مّو اىَتذخيِٞ اىَعِْٞٞ اإلٍضاء فٜ اىخاّح اىَخّصصح ىنّو ٗاحذ ٌٍْٖ

 .ٍشاسك عيٚ أُ ٝنُ٘ تاسٝخ اىتعشٝف تاإلٍضاء ٗج٘تا تعذ صذٗس إعالُ طية اىعشٗض
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............................ فٜ............................. حّشس تـ

 إمضاءوخلتس امشارك)

 9 عـدد ممحق

شركة السهشّية لمسحامين السشتسين للأو  لتجربة العامة لمسحاميقائسة السراجع السبّيشة ل
 خالل الخسس سشهات األخيرة اةلمسحام

  (2020 إلى تاريخ مهفى ديدسبر 2016 جانفي1من ) 

 جدول تأليفي لمسراجع العاّمة

س اطور
 

س
س امحكمة

س
سموضوعس إلاابة

سعددس الاابات 
 2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 
 2017سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 2018سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا



28 

 

    
    

    
    

 2019سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

 2020سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
    
    
    

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

 

 جدول تفريمي لمسراجع العاّمة
 

سسبد يةسو الفاءتاريخ
 امفمّمةسس

س اطور
 عددس اقضيّمة 

س
س امحكمة

س
سموضوعس إلاابة

 أوس اشخصسس اخاص افيكلس اعمومتسس 
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...........................فٜ............................. حّشس تـ

سس(إمضاءسوخلتس امشارك)

 س.يمكنساسخس الدولسإلضافةس امه جعسو اقضاياس امقلهحس الفصيصسعليفاسبااعهض

 
 10 عـدد ممحق

السحامين أو  لسحامي السباشرقائسة الدورات التكهيشية الستخررة التي تابعها ا
اة في إطار دورات التكهين السدتسر التي تشظسها لذركة السهشّية لمسحامالسشتسين ل

الهيئة الهطشية لمسحامين بالتشديق مع السعهد األعمى لمسحامين أو في إطار أنذطة 
 .الهياكل الدولية لمسحامين

 عسر  امحور  اسفة

س ادور تس الكويفيةسوسشفاد تس سلكمالس اخبهةس امسلمةسمنس بلس افيئةس اوطفيةسباالفسيقسمعس امعفدس ألعلىسالمحامين
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

5 

  ادور تس الكويفيةسالمحامينسفتس طارسأاشطةس افياكلس ادواية

  
 

1 
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2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

............................ فٜ............................. حّشس تـ

س(إمضاءسوخلتس امشارك)

 .يقّدم السحامي السترشح ندخة مطابقة لألصل من شهادة السذاركة في الدورة السعشية

 
 11 عدد ممحق

سييييهةس  تييييةسس
س

 ..............................................................................................................................................: والمقب اإلسؼ* 
 .................................................................................................................................: تاريخ الؾالدة ومكانيا* 

 ................................................................................................................: تاريخ التخسيؼ بالييئة الؾطشّية *
 ................................................................................................................: تاريخ التخسيؼ بقدؼ اإلستئشاؼ*
 ....................................................................................................................: تاريخ التخسيؼ بقدؼ التعقيب* 

 ...........................................................................:عشؾاف مؾقع الؾاب إف وجج وفقا لإلجخءات القانؾنّية*

 
: الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح 

 

 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 االختصاصذكر  ) في مهنة المحاماة الخبرة الخصوصيةملّخص 
 (المطلوبة
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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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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. 

-  

-  

-  

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 



33 

 

 
-  

-  

-  

إمضاءس احنس اسيهةس ال تيةسس
س

فتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحهّمرسبي
س

 (إمضاءسوخلتس امشارك)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

 

 

 12 عدد ممحق
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س

سسوخلتس املهشحإمضاءسس
س

فتحهّمرسبي

 
 

 13ممحق عدد 

 

 ديهان مداكن اإلطارات الشذيطة لهزارة الداخميةعقد الشيابة السبرم بين 
والسحامي السباشر أو الذركة السهشّية لمسحاماة  

     

814918

198121000

27112012

219820020720026742020

272020014325/S/M/A/000 014325 S

، 
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ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية

2:  

.

3 

3

ديهان مداكن اإلطارات الشذيطة لهزارة الداخمية4
ديؾاف مداكؽ اإلطارات الشذيظة لؾزارة الجاخمية 

 

 

 - ت

 لدشة 764عػػػػجد 14
 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة 2014 جانفي 28 مؤّرخ في 2014

 .اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية
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5 

أٗ شٞل ٝتسئَ تح٘ٝو إىٚ اىحساب اىجاسٛ اىثْنٜ أٗ اىثشٝذٛ 

. ٍثاششج ٍِ اإلداسج اىَاىٞح ىيذٝ٘اُ

- 30

- 30

 

- 

 

 

30
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37 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7 

8

15

9

8



38 

 

 

  

 

 

 

. 

10

40792011

202011

11

 28 مؤّرخ في 2014 لدشة 764 مؽ األمخ عجد 7
 الستعّمق بزبط شخوط وإجخاءات تكميف السحاميؽ بشيابة اليياكل العسؾمية لجى السحاكؼ 2014جانفي 

. والييئات القزائية واإلدارية والعدكخية والتعجيمية والتحكيسية

12

 صحة العقد: 13الفرل 

14
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