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ملحق عدد1

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

االسم واللقب...............................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة...........................................................................:
عنوان المقر ... ...................................................................................:
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة.................................. :
الهاتف............................................................................................. .:
العنوان اإللكتروني للمحامي .....................................................:
رقم المعرف الجبائي................................................................................:

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد2
وثيقة التعهّد
إني الممضي أسفله (االسم واللقب).................................................................... المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد.................................................. : المعيّن محل مخابرته بـ(ذكرالعنوان بالكامل)....................................................... بصفتي................................................................................................... :وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها1
والمكونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة المحامي:
ّ

)(1ملف طلب العروض.
()2وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام.
()3عقد النيابة.
وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتع ّهد وألتزم بما يلي:
 )1قبول المه ّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.
 )2انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة المحدّدة طبق التراتيب
القانونيّة في الميدان.
صة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرهاأسبوعامنتاريخ اإلعالم بها وفقا لما تنص
 )3تسليم التقارير الخا ّ
عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.
ي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتمفسخ العقد بصفة
 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أ ّ
آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.

يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد:
 ............................تحت عدد( .......................... :ذكر الهويّة البنكية أو البريدية)
حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشارك)
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(يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")

ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
كراس الشروط
الحاالت االقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  2من ّ
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
..........................................................................................................
.....................................................................................
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ..........................................
بتاريخ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)
.............................................................................................
المس ّمى فيما يلي "المشارك"
ّ
المانظم
أصرح على شرفي أنّي ال اوجد في إحدى حااالت المناع المنصاوص عليهاا بالمرساوم
ّ
لمهنة المحاماة.
أصرح أنّناي ال اوجاد فاي إحادى الحااالت المنصاوص عليهاا باالفقرة األخيارة مان الفصال
كما
ّ
الثاني من كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في............................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بص ّحة البيانات
والمراجع العا ّمة والخصوصيّة المذكورة في العرض
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب.................................................................
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد........بتاريخ..................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل).........................................................
المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة التي قدّمتها في هذا
ّ
العرض.
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة
بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

حرر بـ  .............................في ............................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5
قائمة اسميـة في المحامي (المنفرد)
ع /ر

االسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حرر بـ .................في.....................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد6
التزام المحامي
اإلدارية والتعديلية
لدى المحاكم وسائر الهيئات
القضائية والتحكيمية و ّ
ّ
أقر
أقر بإنجاز المه ّمة .كما ّ
إني الممضي أسفله (االسم واللّقب) ……………………ّ …………................................
بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:

االسم واللقب

محل المخابرة

الترسيم

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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إمضاء المحامي
1
معرف به

ملحق عـدد 7
المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر خالل الخمس سنوات األخيرة
قائمة المراجع ّ
(من  1جانفي  2016إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
جدول تأليفي للمراجع
ّ
المحكمة

موضوع اإلنابة
عدد االنابات

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2016

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2018
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الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2019

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2020

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات

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

العامة
جدول تفصيلي للمراجع
ّ
موضوع
اإلنابة

المحكمة

الهيكل العمومي أو الشخص الخاص

الطور
عدد القضيّة
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تاريخ بداية وانتهاء
المه ّمة

حرر بـ .............................في
ّ
(إمضاء وختم المشارك)


يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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............................

ملحق عـدد 8
قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر في إطار دورات
التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى
للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
عر

السنة

المحور

الدورات التكوينية وشهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1

2

3

4

5

الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1

10

2

3

4
5

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدّم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
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ملحق عدد9

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسم واللقب:

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

* تاريخ الوالدة ومكانها:

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

*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنية :

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

* تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف:

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

* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب:

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

*عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لالجرءات القانونية:

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

صل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة المتح ّ
الشهـادة العلميّة

المؤسسة الجامعية
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التـخـرج
سنة
ّ

مل ّخص الخبرة العا ّمة في المحاماة :
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع
الخاص التي قام المحامي بنيابتها

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

الدراسات والبحوث
-

مل ّخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ( ذكر االختصاص ان وجد أو المادّة
المطلوبة)
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام المحامي

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع
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النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقةبالمه ّمة المترشّح إليها:
 التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 االنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 10

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

موضوع
اإلنابات

اإلنابات الجارية
الطور
المحاكم أو
الهيئات
المنشورة
أمامها القضايا

الهيكل
العمومي

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ ............................في
ّ

.........................
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شخص
خاص

اآلجال
التقريبية
إلنتهاء
اإلنابات
الجاريّة

المالحظات
اإلضافية
والتوضيحية التي
يراها المترشح
ضروريّة لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

ملحق عدد 11

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر والوكالة
البلدية للخدمات البيئية

بين الممضين أسفله:
 -1الوكالة البلدية للخدمات البيئية ممثله في شخص مديرها العام،والكائن مقرها بنهج أثينا عدد 6
تونس ،معرفها الجبائي تحت رقم 0042976G
من جهـــة
................................................................................................................ -2
معرفه الجبائي تحت رقم ............:
المعين محل مخابرته.....................................:
من جهـــة أخرى
األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األستاذ (ة) ................................................................................
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع
الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان االجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق أحكام القرار المشترك
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع
الجبائية والمصاريف المكتبيّة ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والتعقيب.
يتم تجميع قضيتين ( )02كحد أدنى وخمسة ( )05قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة
ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو
سهولة معالجتها والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
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يمكن للوكالة ،إذا ما تبين لها أن المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر إلي القضية
المتعهد بها ودرجة تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبلها وإمضاء ملحق في الغرض بين
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة المخت ّ
على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحدّد للمحامي.
الفصل  :4االلتـزامات الموضوعة على كاهل الوكالة البلدية للخدمات البيئية:
أ -تلتزم الوكالة البلدية للخدمات البيئية بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمته .ولهذا
الغرض ،تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تض ّمن
مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي .كما يض ّمن الملف وجوبا مذكرة
توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات الوكالة
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل
المعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة الوكالة.
ث -ال يمكن للوكالة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طبق
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلّق
أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
بضبط شر وط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية
واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل  :5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب العقد عن طريق تحويل إلى حسابه الجاري من قبل محتسب الوكالة البلدية للخدمات
البيئية.
ويت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من تاريخ
إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو إعالم الوكالة البلدية للخدمات البيئية بالنسخة التنفيذية.
وتحمل على الوكالة أجرة عدول التنفيذ (باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة
العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات).
كما تحمل عليها أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
كما تتح ّمل الوكالة مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى عندما تتجاوز
مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض  30كلم في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي،
بملف اإلنابة.
شخصيّا ،المتع ّهد
ّ
الملف التنقّل للخارج ،تتكفّل الوكالة بتح ّمل مصاريف التنقّل واإلقامة حصريّا في
وإذا ما اقتضت ضرورة
ّ
حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق
كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.
إالّ أنّه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي ،تتولى الوكالة خالصها على أساس فاتورات مثبتة
لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي
إلنجاز المه ّمة.
الفصل  :6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:
يلتزم المحامي بما يلي:
 إيالء العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الوكالة البلدية للخدمات البيئية عند نيابته لها أمام المحاكم أوالهيئات القضائيّة والتعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الوكالة كتابيا بمآلها في أجلأقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتع ّهدة.
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صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الوكالة أو بدراسة الملفات التي
 حضور االجتماعات المخ ّوقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الوكالة بها.
ولهذا الغرض،
تتولى الوكالة البلدية للخدمات البيئية دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني
لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين الوكالة مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفيصورة عدم إبداء الوكالة مالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تسلمها من قبله ،فيعد ّ
ذلك موافقة ضمنية منها على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين الوكالة من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوقالتأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قبل خالص األتعاب.
الفصل  :7مدّة االتفــاقية:
تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من غرة أفريل  2021وتنتهي في  31مارس 2024
صة
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ،ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة المخت ّ
للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق القواعد المهنيّة
نص
المعمول بها في الغرض ،وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين الوكالة من
ّ
الحكم الصادر فيها.
الفصل  :8فسخ االتفاقية:
تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية،:
-

-

انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله.
وفاة المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة.
عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة توجه له الوكالة البلدية للخدمات
البيئية تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال
يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا األجل ،يمكن للوكالة فسخ العقد
ي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي تراه مالئما.
دون أ ّ
إذا ثبت لدى الوكالة إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقها في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة
أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد
وانجازه.

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل
الوكالة البلدية للخدمات البيئية
الفصل :9
في صورة قرار الوكالة البلدية للخدمات البيئية تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية
ثابتة لذلك ،في قضيّة ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق
أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
المؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
ّ
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل :10
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا الغرض
تتولى الوكالة البلدية للخدمات البيئية مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة
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مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل
2014
ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي
صة.
يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  :11مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف تسجيل هذا العقد على المحامي.
الفصل  :12صلوحية العقد:
ال يكون هذا العقد صالحا إال بعد إمضائه من قبل المدير العام للوكالة البلدية للخدمات البيئية
الفصل  :13مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل
التنفيذ.

حــرر بـ .........في ..................
ّ
اإلمضــاءات
الوكالة البلدية للخدمات البيئية

المحــــامي
أو مجمع المحامين
أو الشركة المهنية للمحاماة
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