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الفصل  :1موضوع طلب العروض:
املرّسني جبدول احملامني ،لنيابة وكالة إحياء
يتمثّل موضوع طلب العروض يف اختيار حمامني مباشرين ،من بني ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة والقيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف ح ّقها وال ّدفاع عنها لدى احملاكم وسائر اهليئات
ّ
القضائيّة واملهنية والتحكيميّة واإلداريّة والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكام التشريعيّة اجلاري هبا العمل املتعلّقة
ويبني عقد النّيابة بدقّة احلقوق
ابإلجراءات اإلداريّة واملدنيّة والعسكريّة والتجاريّة واجلبائيّة واجلزائيّة والتّحكيمّ .
وااللتزامات احملمولة على الطّرفني املتعاقدين.
الفصل  :2شروط املشاركة:
املرّسني جبدول احملامني لدى التّعقيب أو لدى االستئناف ملدة ال تقل عن
يتوجه طلب العروض هذا ،إىل احملامني ّ
ّ
رسم لدى التّعقيب.
مخس سنوات ،وإىل ّ
الشركات املهنيّة للمحاماة على أن يكون هبا على األقل حمام م ّ
يتم إلغاؤه من قبل
تعرضوا لإليقاف عن املباشرة مبقتضى قرار أتدييب ابت ما مل ّ
ال جتوز مشاركة احملامني الذين ّ
الّت سبقت التّاريخ األقصى لقبول العروض.1
احملكمة
املختصة خالل الثّالث سنوات ّ
ّ
كما ال ميكن مشاركة احملامني املوجودين يف إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابلتّشريع والّتاتيب اجلاري هبا
الّت تنشأ بسبب تضارب املصاحل املرتبطة ابلعالقة املباشرة بني احملامي ورئيس اهليكل العمومي أو
العمل أو تلك ّ
الشركة املهنيّة للمحاماة قد قبل
الّت يكون فيها احملامي أو أعضاء ّ
أبحد أعضاء هياكل التّسيري أو املداولة أو تلك ّ
أي مانع آخر على معىن الفصل  32من املرسوم عدد  79لسنة 2011
أي دعوى ض ّد جهة تعمل لديها أو ّ
ّ
املؤرخ يف  20أوت  2011واملتعلق بتنظيم مهنة احملاماة.
الرغم من
وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيّني املباشرين أو املتقاعدين على ّ
ترسيمهم جبدول احملامني.
_________

1إ ّن التثبّت من الوضعيّة القانونيّة للمحامي أو الشركة املهنيّة للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت اهليكل العمومي (جلنة الفتح والفرز احملدثة للغرض) ،وإّّنا يندرج
املختص ،عند اإلقتضاء،
املختصة ملراقبة ومتابعة نيابة احملامني ابهليئة العليا للطلب العمومي ابلتّنسيق مع اهليئة الوطنيّة أو رئيس الفرع اجلهوي
ضمن صالحيات اللّجنة
ّ
ّ
املؤرخ يف  24جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العموميّة لدى
طبقا ألحكام الفصل  16من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
احملاكم واهليئات القضائيّة واإلداريّة والعسكريّة والتعديليّة والتحكيميّة.
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الفصل  :3كيفيّة املشاركة:

ميكن للمحامي املباشر املشاركة يف طلب العروض منفردا.

الفصل  :4توزيع طلب العروض إىل حصص: 1

مفصلني كاليت:
يتكون طلب العروض من قسطني ّ
ّ
الّتسيم
ّ

االختصاص

حمل املخابرة
ّ

جمال التّد ّخل

القسط

عدد احملامني املطلوبني

01

01

مرسم لدى التّعقيب
حمامي منفرد ّ
تقل
أو لدى االستئناف مل ّدة ال ّ
عن مخس سنوات

تونس الكربى

كامل اجلمهوريّة

عام

02

01

شركة مهنيّة للمحاماة على أن
مرسم
يكون هبا على األقل حمام ّ
لدى التّعقيب

عام

تونس الكربى

كامل اجلمهورية

ملف طلب العروض:
الفصل  :5سحب ّ
ابلصفقات العموميّة
اخلاص
الشروط جمّاان من موقع الواب
ّ
كراس ّ
ّ
ّ
يتوىل املّت ّشح حتميل ّ
الشروط مباشرة من مصلحة
كراس ّ
( )www.marchespublics.gov.tnوابإلضافة إىل ذلك ،فإنّه ميكن سحب ّ
مقرها بـ ـ ـ ــ 03 :هنج شط مرمي مونبليزير تونس بدون
ّ
الشؤون القانونيّة بوكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة الكائن ّ
مقابل.

الفصل  :6صلوحيه العروض:

ح ّدد آخر أجل لقبول العروض يوم  27ديسمرب  2020على الساعة منتصف النهار ويتم اعتماد ختم مكتب
مبجرد تقدميها مل ّدة ستّني يوما ( )60ابتداء من اليوم
الضبط املركزي للوكالة .يصبح املشاركون ملزمني بعروضهم ّ
املوايل للتّاريخ األقصى احمل ّدد لقبول العروض.

ملف طلب العروض:
الفصل  :7التّوضيحات ومالحق ّ

لكل مشارك أن يطلب كتابيّا إيضاحات يف أجل أقصاه عشرة (ّ )10أّيم من اتريخ نشر اإلعالن عن طلب
ميكن ّ
العروض.
الّت
املتصلة ابملالحظات واالستفسارات ّ
يتضمن اإلجاابت والتوضيحات ّ
ويتم إعداد ملحق مللّف طلب العروض ّ
ّ
الشروط يف أجل ال يتجاوز عشرة (ّ )10أّيم قبل التّاريخ
كراس ّ
يطلبها املّت ّشحونّ ،
ويوجه إىل مجيع ساحيب ّ
للشركة املهنيّة للمحاماة
األقصى احمل ّدد لقبول العروض وذلك عرب الربيد اإللكّتوين للمحامي أو ّ
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كراس
هذا ،وميكن لوكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة توجيه معطيات تكميليّة إىل املّت ّشحني ال ّذين سحبوا ّ
ملف طلب العروض يف أجل أدانه عشرة (ّ )10أّيم قبل انتهاء أجل تقدمي العروض.
ّ
الشروط قصد مزيد توضيح ّ

ضماانت املاليّة:
الفصل  :8ال ّ
الصفقات العموميّة.
الّت تقتضيها ّ
يعفى املشاركون من تقدمي ّ
الضماانت املاليّة ّ
الّتاتيب املتعلّقة بتنظيم ّ
الفصل  :9عقد أتمني عن املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة:

كل مشارك يف طلب العروض تقدمي شهادة يف أتمني املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة ،سارية املفعول يف اتريخ
ّ
يتعني على ّ
آخر أجل لتقدمي العروض.
سنوّي إىل حني اإلعالم
كما جيب على احملامي أو شركة احملامني صاحب (ة) ّ
الصفقة ،جتديد شهادة التّأمني ّ
متعهد هبا.
ابحلكم املتعلّق آبخر قضيّة ّ
ويسري عقد التّأمني إىل حني انقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضيّة تع ّهد هبا احملامي أو شركة
احملامني املعين (ة).
ويصبح عقد التّأمني ال غيا ابنقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم املتعلّق آبخر قضيّة يتع ّهد هبا احملامي
الّتاث والتّنمية الثقافيّة قبل
أو شركة احملامني املعين (ة) .وإذا متّ إعالم شركة التّأمني املعنيّة من قبل وكالة إحياء ّ
إنقضاء األجل املذكور أعاله وذلك مبقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ أو أبيّة وسيلة
يتم اإلعّتاض على إنقضاء عقد
أخرى تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم ،أب ّن احملامي املعين مل يف إبلتزاماته التعاقديّةّ ،
الّتاث والتّنمية
التّأمني .ويف هذه احلالة ،ال يصبح عقد التّأمني الغيا إالّ بشهادة يف الغرض تسلّمها وكالة إحياء ّ
الثقافيّة.

الفصل  :10طريقة تقدمي العروض :

يتم تقدمي العروض على مرحلة واحدة.
ّ
الكراس يف ظرفني منفصلني
يضمن العرض ّ
ّ
الفين والواثئق اإلداريّة ومجيع مؤيّداهتا املبيّنة ابلفصل ( )11من هذا ّ
وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث خارجي خيتم ويكتب عليه عبارة« :ال يفتح طلب عروض عدد /01J

الّتاث والتّنمية الثقافيّة".
2020متعلّق بتكليف حمام وشركة مهنيّة للمحاماة لنيابة وكالة إحياء ّ
اخلاص
السجل
تسجل يف
توجه الظّروف عند تسلّمها يف مكتب ّ
الضبط ّ
املعني للغرض مثّ ويف مرحلة اثنية ّ
ّ
ّ
ّ
ابلصفقات العموميّة حسب ترتيب وصوهلا وجيب أن تبقى خمتومة إىل موعد فتحها.
ّ
يقصى آليّا:
كل عرض ورد بعد يوم  27ديسمرب 2020
• ّ
كل عرض مل يكن مغلقا.
• ّ
كما يقصى:
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يتم رفعها خالل األجل
كراس ّ
كل عرض ّ
الشروط ومل ّ
تضمن تغيريات أو حت ّفظات أدخلها املشارك على بنود ّ
• ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة.
اإلضايف املمنوح له من قبل وكالة إحياء ّ
مزورة.
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ّ
كل عرض ّ
• ّ
ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
وال ميكن للمشاركني ال ّذين متّ إقصاء عروضهم ّ
املكونة للعرض:
الفصل  :11الواثئق ّ

التعهد واملؤيّدات املصاحبة هلا على ما يلي:
جيب أن حيتوي الظّرف
املتضمن للعرض وواثئق ّ
ّ
بيان الوثيقة

العمليّات املطلوبة

الواثئق اإلداريّة

الشروط
كراس ّ
ّ

---

التعهد
وثيقة ّ

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()1

عامة حول املشارك
بطاقة إرشادات ّ

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()2

بطاقة تعريف جبائيّة

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف
اجلبائيّة.

شهادة إخنراط بصندوق احليطة اإلجتماعيّة
والتّقاعد للمحامني
شهادة مهنيّة يف ترسيم جبدول احملامني
للضمان
شهادة االخنراط ابلصندوق الوطين ّ

االجتماعي ابلنّسبة للمعاونني واألعوان ،أو
الشرف بعدم تشغيل معاونني
تصريح على ّ

الشرف يلتزم مبوجبه املشارك
تصريح على ّ
بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي
وعود أو عطاّي أو هداّي قصد التّأثري يف

ختم وإمضاء املشارك على ك ّل صفحة وإمضاؤه يف
آخر الوثيقة مع بيان التّاريخ

الشهادة أو نسخة مطابقة لألصل
أصل ّ

الشهادة.
من ّ

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

الشهادة
نسخة مطابقة لألصل من ّ

أو أعوان.

عقد أتمني عن املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة

واجبات املشارك

نسخة مطابقة لألصل من العقد

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()3

خمتلف إجراءات التّعيني ومراحل إجناز
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إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.
--املفوض له وختمها مع
ممضاة من قبل ّ
الشخص ّ
بيان التّاريخ.
العام للهيئة أو رئيس
إمضاء العميد أو الكاتب ّ
الفرع اجلهوي دون سواهم وختمه مع بيان التّاريخ.
للصندوق الوطين
الرئيس املدير العام ّ
إمضاء ّ

املفوض له
للضمان االجتماعي أو من ّ
ّ
الشخص ّ
وختمه مع بيان التّاريخ.
الرئيس املدير العام لشركة التّأمني أو من
إمضاء ّ
املفوض له وختمه مع بيان التّاريخ.
ّ
الشخص ّ

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

املهمة.
ّ

الشرف يق ّدمه املشارك أبنّه مل
تصريح على ّ
الّتاث
يكن عوان عموميّا لدى وكالة إحياء ّ

والتّنمية الثقافيّة ،أو مضت عن انقطاعه عن
األقل.
العمل به م ّدة مخس سنوات على ّ
الّتخيص أو
ويف خالف ذلك ،جيب تقدمي ّ
نسخة مطابقة لألصل منه أو نسخة من
مكتوب اإلعالم (حسب احلالة) طبقا
وخاصة منها
للّتاتيب اجلاري هبا العمل
ّ
أحكام الفصل  5من األمر عدد  1875لسنة

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()4

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

املؤرخ يف  28سبتمرب  1998املتعلّق
ّ 1998
بضبط ال ّشروط واإلجراءات املتعلّقة إبسناد
املوظّفني العموميّني ترخيصا ملمارسة نشاط

خاص مبقابل له عالقة مباشرة مبهامهم.
ّ

الشرف بعدم وجوده يف إحدى
تصريح على ّ
احلاالت اإلقصائيّة املنصوص عليها ابلفصل

الشروط
كراس ّ
 2من ّ

بصحة البياانت
تصريح على ّ
الشرف ّ
املضمنة
واملراجع ّ
العامة و/أو اخلصوصيّة ّ

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()5

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

يتم إعتمادها يف فرز العروض
اجلوانب الفنيّة والواثئق ّ
الّت ّ
طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()6

ابلعرض.

قائمة إّسيّة يف :
الشركة املهنيّة
احملامي (منفرد)  /أعضاء ّ
للمحاماة.

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()7

لكل حمام مشارك (أو شركة مهنيّة
إلتزام ّ
الّتاث والتّنمية
للمحاماة) بنيابة وكالة إحياء ّ
الثقافيّة والقيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف
طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()8
ح ّقها وال ّدفاع عنها لدى احملاكم وسائر

اهليئات القضائيّة والتحكيميّة واإلداريّة
والتعديليّة.
العامة للمحامي
قائمة املراجع املبيّنة للتّجربة ّ
للشركة املهنيّة
املباشر أو للمحامني املنتمني ّ
للمحاماة خالل اخلمس سنوات األخرية.

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()9
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إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.
إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.

السرية الذاتيّة للمحامي املباشر أو للمحامني
ّ
للشركة املهنيّة للمحاماة.
املنتمني ّ

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()10

جدول التعه ّدات يف القضاّي موضوع
الّت ال تزال منشورة لدى
اإلانابت اجلارية و ّ
احملاكم وسائر اهليئات القضائيّة والتحكيميّة
واإلداريّة والتعديليّة.

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()11

مشروع عقد النّيابة املربم بني احملامي املباشر أو
الشركة املهنيّة للمحاماة من جهة ،ووكالة إحياء
ّ

السرية الذاتيّة وإمضاء صاحب
إمضاء صاحب ّ

الشركة املهنيّة للمحاماة) مع بيان
العرض (يف حالة ّ

التّاريخ.

طبقا لألّنوذج املدرج ابمللحق عدد ()12

الّتاث والتّنمية الثقافيّة من جهة أخرى.
ّ

إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
التّاريخ.
إمضاء صاحب العرض (حمام منفرد أو وكيل شركة
مهنيّة للمحاماة) وختمه يف آخر وثيقة مع بيان التّاريخ.

الّت تندرج ضمن
مالحظة :ميثّل عدم تقدمي امللحق رقم  1وبقيّة املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنيّة و ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة بشرط احّتام مبدأ املساواة
تقييم العرض سببا موجبا إلقصاء العرض .وجيوز لوكالة إحياء ّ
بني املشاركني أن تتطلب عند االقتضاء ،يف أجل ال يتجاوز ّ 07أّيم من اتريخ جلسة فتح العروض ،كتابيّا
يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها.
استكمال بياانت ومستندات وتوضيحات تتعلّق ابلعروض الفنيّة شريطة أالّ ّ

الفصل  :12فتح الظّروف:

مبقرر من مديرها
حتدث لدى وكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة جلنة ّ
يتم تعيينها ّ
خاصة بفتح وتقييم العروض ّ
العام.
جتتمع اللّجنة املذكورة لفتح الظّروف اخلارجيّة والظّروف احملتوية على الواثئق اإلداريّة والعروض الفنيّة.
تكون جلسة فتح العروض غري علنيّة.
الّتتييب لتاريخ الورود وذلك بفتح الظّرف اخلارجي للعرض والتثبّت من
يتم ّ
الشروع يف عمليّة الفتح طبقا للتّسلسل ّ
ّ
كل الواثئق اإلداريّة املطلوبة.
وجود ّ
الفين واالقتصار على التّصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها.
فتح الظّرف احملتوى على العرض ّ
صة بفتح الظّروف
وابستثناء الواثئق ّ
الفين للمشارك ميكن ،عند االقتضاء ،للجنة اخلا ّ
الّت تدخل يف تقييم العرض ّ
كل الواثئق املطلوبة إىل إمتام مل ّفاهتم يف أجل ال يتجاوز ّ 07أّيم
وفرزها أن تدعو كتابيّا املشاركني ال ّذين مل يق ّدموا ّ
السريع أو إبيداعها مباشرة مبكتب ضبط وكالة إحياء
عمل من اتريخ جلسة فتح الظّروف وذلك عن طريق الربيد ّ
حت ال تقصى عروضهم.
ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة ّ
تودع
ميكن إرسال هذه الواثئق عن طريق الربيد اإللكّتوين على العنوان التّايل  dg.appc@email.ati.tnعلى أن ّ
الضبط
األصول ،الحقا ،مبكتب ّ
ويعتمد يف هذه احلالة اتريخ اإلرسال اإللكّتوين.
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الصفقة:
الرجوع يف تقدمي الّت ّشحات من قبل املشاركني يف ّ
الفصل  :13ضبط آجال وصيغ ّ

كتايب ،مقابل وصل تسليم ،يق ّدم مباشرة إىل
ميكن للمحامي ال ّذي ق ّدم تر ّشحه يف طلب عروض أن يسحبه بطلب ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة أو عن طريق الربيد مع اإلعالم ابلبلوغ يف أجل أقصاه مخسة عشر ( )15يوما
وكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة وذلك دون احلاجة إىل
من اتريخ آخر أجل لقبول العروض املعلن عليه من قبل وكالة إحياء ّ
تربير هذا االنسحاب.
وابنقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعني االعتبار عروضهم يف أعمال التّقييم ،ويبقوا ملزمني هبا.
املختصة
غري أنّه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إالّ مبطلب معلّل يق ّدمه املّت ّشح للجنة
ّ
السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014هبدف املوافقة عليه.
على معىن الفصل ّ
ويف صورة تراجع احملامي أو شركة احملامني دون إجازة من اللّجنة وبعد إمتام عمليّة الفتح ،حيرم من املشاركة يف
كل اهلياكل العموميّة مل ّدة سنتني ( )02حتتسب ،حسب احلالة من اتريخ تراجعه الكتايب
الصفقات ّ
ّ
الّت تنظّمها ّ
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله
بعد األجل احمل ّدد لذلك يف الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من اتريخ عدم ّ
رد مل ّدة جتاوزت عشرة (ّ )10أّيم عمل.
النّهائي ال ّذي بقي دون ّ

الفصل  :14تقييم العروض:

تتوىل هذه اللّجنة كذلك تقييم
الكراسّ ،
بعد فتح العروض من قبل اللّجنة ّ
اخلاصة املشار إليها ابلفصل  12من هذا ّ
الكراس.
العروض املقبولة وترتيبها وفقا إلحدى املنهجيّات املدرجة ابلفصل  15من هذا ّ
الفصل  :15منهجيّة تقييم العروض وإسناد األعداد:
 :1.15منهجيّة تقييم العروض:

الشركة املهنيّة للمحاماة ابالعتماد حصرّّي على املقاييس التاليّة:
يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار احملامي و ّ
ّ
العدد

العدد األقصى املسند

معايري التقييم
 1املراجع العامة للمحامي

 50نقطة

 2املؤهالت العلميّة للمحامي

 20نقطة

 3حجم املهام املوكلة للمحامي أو شركة احملامني من قبل اهلياكل العموميّة وعددها

 30نقطة
 100نقطة

اجملمـ ـ ــوع الع ـ ــام
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وتقصى وجواب:
الفين.
 العروض ّتتضمن إحدى الواثئق املعتمدة للتّقييم ّ
الّت مل ّ
الصفقة بعد انقضاء فّتة اإلمهال واحمل ّددة يف
 العروض ّالّت تنقصها الواثئق اإلداريّة املطلوبة للمشاركة يف ّ
الكراس.
الفصل  12من هذا ّ
مزورة
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أ ّهنا ّ
كل عرض ّ
 ّالصفقة.
 العروض ّيتوىل أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف نفس ّ
الّت ّ
يتم إالّ من قبل
وخبصوص احملامني ال ّذين صدرت يف شأهنم عقوابت أتديبيّة ،فإ ّن إستبعادهم ورفض تر ّشحاهتم ال ّ
مؤرخ يف  24جانفي  2014يتعلّق بضبط شروط
جلنة املراقبة واملتابعة احملدثة مبقتضى األمر عدد  764لسنة ّ 2014
وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العموميّة لدى احملاكم واهليئات القضائيّة واإلداريّة والعسكريّة والتعديليّة
والتحكيميّة ،بعد التثبّت بدقّة يف وضعيّاهتم املهنيّة ابلتّنسيق مع من له النّظر يف اهليئة الوطنيّة للمحامني أو كذلك
املختص عند اإلقتضاء ،تطبيقا ملقتضيات الفصل  15من األمر عدد  764لسنة 2014
مع رئيس الفرع اجلهوي
ّ
مؤرخ يف  24جانفي .2014
ّ

 :2.15إسناد األعداد:

الشركة املهنيّة للمحاماة خالل اخلمسة سنوات األخرية ( 50نقطة):
العامة للمحامي أو ألعضاء ّ
ب .املراجع ّ

أ.1.كيفيّة إسناد األعداد:

أي
تسند أعداد املراجع حسب عدد اإلانابت ّ
الّت أسداها احملامي أو شركة احملامني خالل اخلمس سنوات األخرية ّ
من الفّتة املمت ّدة بني  27ديسمرب  2015إىل اتريخ تقدمي العروض.

ما بني  40و 50
عدد اإلانابت لدى احملاكم

ما بني  61و 70إانبة

ما بني  51و 60إانبة

ما بني  71و 80إانبة

أكثر من  81إانبة

إانبة خالل اخلمسة

خالل اخلمسة سنوات

خالل اخلمسة سنوات

خالل اخلمسة سنوات

خالل اخلمسة سنوات

لتاريخ طلب العروض

العروض

العروض

العروض

العروض

سنوات السابقة

السابقة لتاريخ طلب

السابقة لتاريخ طلب
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السابقة لتاريخ طلب

السابقة لتاريخ طلب

العدد املسند بعنوان
املراجع

10

30

20

40

50

الشركة مع وجوب التقيّد ابل ّسقف
يف صورة تقدمي عرض يف إطار شركة احملاماة حتتسب املراجع ملختلف أعضاء ّ
العددي األقصى املشار إليه يف اجلدول.
يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص األحكام بعد
املصرح هبا ّ ،
وهبدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع ّ
التعرف على األشخاص
معاجلتها من قبل املّت ّشح بغاية حجب أّساء األطراف وتقدميها بشكل حيول دون إمكانيّة ّ
املذكورين هبذه األحكام واملراجع.
أ .صيغ تقدمي العيّنات من املؤيّدات:
العامة (امللحق عدد )6
تبعا إلمضاء املّت ّشح للتّصريح على ّ
بصحة البياانت املتعلّقة ابلتّجربة اخلصوصيّة و ّ
الشرف ّ
املصرح هبا.
ال يدعى يف مرحلة أوىل ،املّت ّشح املعين إىل أتييد عرضه ابملؤيّدات ّ
تعتمد عيّنة اإلانابت أو رسائل التّكليف حسبما يراه املّت ّشح املشارك يف طلب العروض.
كل وثيقة تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة.
وبصفة ّ
عامة ّ
يتوىل احملامي أو شركة احملامني تقدمي ّ
الّت متّ رفضها شكال.
وال يدخل ضمن احتساب التّجربة القضاّي ّ
السنوات وحسب طبيعتها بطريقة حتفظ محاية املعطيات
ويكون احملامي مدعو إىل مجعها وختزينها حسب ّ
الضماانت
السر املهين يف أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك يف وسائل حفظ إلكّتونيّة تراعي فيها ّ
الشخصيّة و ّ
الفنيّة الستغالهلا طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات املستعملة يف اجملال وذلك لتقدميها عند الطّلب من وكالة
الشروط.
كراس ّ
إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة طبق املواصفات الفنيّة املبيّنة للغرض يف ّ
تتم على النّحو التّايل:
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن عمليّة التّقييم وترتيب العروض من النّاحية الفنيّة ّ
السرية
• ّ
تتوىل جلنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أساس املعطيات املبيّنة يف التّصاريح على ّ
الشرف و ّ
مبلف طلب العروض وطبقا للمعايري واملقاييس
الذاتيّة املمضاة من قبل املّت ّشحني وبقيّة املالحق املنصوص علها ّ
الشروط.
بكراس ّ
املعلنة ّ
املختصة
الّتاث والتّنمية الثقافيّة بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه املل ّفات إىل اللّجنة
• تقوم وكالة إحياء ّ
ّ
للمراقبة واملتابعة ابهليئة العليا للطّلب العمومي إلجراء املراقبة الالّزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  10من األمر
املؤرخ يف  13مارس  ،2014وإذا ما اقتضت أعمال اللّجنة املذكورة طلب املؤيّدات
عدد  1039لسنة ّ 2014
املؤهالت العلميّة واملهنيّة ،فإ ّن هذا
املضمنة ابلتّصاريح أو مؤيّدات إضافيّة حول ما متّ التّصريح به خبصوص ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة
يوجه إىل احملامني املعنيّني من قبل وكالة إحياء ّ
الطّلب ّ
املؤهالت العلميّة للمحامي 20( :نقطة)
بّ .
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املتدخلني للقيام ابإلانبة وابالستناد إىل اخلربة املتميّزة يف امليدان
يهدف هذا املقياس إىل حتديد العدد األمثل من
ّ
املؤهالت العلميّة للمّت ّشح من انحية أخرى ،وذلك حسب
املطلوب من قبل اهليكل العمومي من انحية وإىل ّ
التّصنيف التّايل:
 احملامون املباشرون لدى التّعقيب احملامون املباشرون لدى االستئنافوهلذا الغرض ،جيب على املّت ّشح عند االقتضاء التّنصيص على أعضاء الفريق املقّتح من املتعاقدين.
حتصل عليها احملامي ،تسند األعداد حبسب عدد ال ّدورات التكوينيّة الّت تل ّقاها
إضافة إىل ّ
الشهادات العلميّة ّ
الّت ّ
أو شارك فيها على النّحو التّايل:
حتصل عليها احملامي تسند األعداد حبسب وعدد الدورات التكوينيّة
إضافة إىل الشهادات العلميّة الّت ّ
الّت تل ّقاها أو شارك فيها على النحو التايل:
متخصصة يف إطار
لكل حمام شارك فعليا أو اتبع بنجاح دورة تكوينية
ّ
• تسند بصفة آلية  05نقاط ّ
املستمر الستكمال اخلربة املهنية الّت تنظمها اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد االعلى
دورات التكوين
ّ
للمحامني .ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة (.)10
لكل مشاركة انجحة يف دورة تكوينيّة قام هبا حمامي يف إطار أنشطة اهلياكل
• تسند نقطة واحدة (ّ )01
الدوليّة للمحامني .ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة (.2)10

ج .حجم املهام املوكلة للمحامي من قبل اهلياكل العموميّة وعددها ( 30نقطة).

كل قضيّة جارية ،لفائدة هيكل عمومي يف الطور االبتدائي يف اتريخ تقدمي
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
الّت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أالّ يتجاوز  10نقاط.
كل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي يف طور االستئناف يف اتريخ تقدمي
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
الّت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أالّ يتجاوز  10نقاط.
كل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي أو خاص لدى حمكمة التّعقيب يف اتريخ
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
تقدمي الّت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أالّ يتجاوز  10نقاط.

شركة املهنيّة للمحامني:
الفصل  :16تعيني احملامي أو ال ّ

2عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة ،يؤخذ ،باإلضافة إلى ذلك ،بعين
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة للمحامين مدى إلمام
المحامي المتر ّ
شح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية.
ويمكن ،كذلك ،األخذ بعين ا العتبار إضافة إلى هذه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة
لمكاتب محاماة من عدمه.
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مفصال حول معايري اختيار
تع ّد جلنة الفتح والتّقييم احملدثة لدى وكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة تقريرا ّ
توضح فيه كيفيّة ترتيب املّت ّشحني وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
املّت ّشحني ونتائج أعمال التّقييم ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة
الّتاث والتّنمية الثقافيّة وجواب هذا التّقرير إىل اللّجنة
وتوجه وكالة إحياء ّ
ّ
ّ
املؤرخ يف  24جانفي 2014
العليا للطّلب العمومي طبقا ألحكام الفصل  7من األمر عدد  764لسنة  2014و ّ
السالف ال ّذكر وإعادة النّظر فيها ،عند االقتضاء.
إلجراء مراقبتها عليها طبقا ملقتضيات الفصل  8من األمر ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة لتنفيذه.
توجه اللّجنة املذكورة قرارها إىل وكالة إحياء ّ
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،

املهمة:
الفصل  :17إمضاء العقد وال ّ
شروع يف ّ

الّتاث والتّنمية
يتم إعالم احملامي املنفرد واحملامي التابع لشركة احملامني اللذان متّ اختيارمها من قبل وكالة إحياء ّ
ّ
احملرر ابللّغة العربيّة طبق النّموذج املصاحب
الثقافيّة يف العنوان ّ
املبني بوثيقة ّ
التعهد .وجيب عليهما إمضاء العقد ّ
هلذا .وميكن إضافة بنود يرى الطّرفان أمهيّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط وكالة إحياء
الّتاث والتّنمية الثقافيّة.
ّ
كل اإلجراءات الضروريّة
يتم إعالم احملامي أو شركة احملامني ّ
وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائهّ ،
ليتوىل اختاذ ّ
مبجرد تسلم اإلذن بذلك.
لضمان انطالق ّ
املهمة ّ
الّت
الصفقات ّ
إال أنّه ،يف صورة نكول احملامي أو شركة احملامني ّ
الّت وقع اختيارها هنائيّا لإلانبة حيرم من املشارك يف ّ
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النّهائي
كل اهلياكل العموميّة مل ّدة سنتني ( )02حتتسب من اتريخ عدم ّ
تنظّمها ّ
رد مل ّدة جتاوزت عشرة (ّ )10أّيم عمل.
ال ّذي بقي دون ّ

_________

1عندما يتعلّق األمر بتكليف حمامي بقضاّي يف اخلارج من قبل اهلياكل العموميّة ،يؤخذ ابإلضافة إىل ذلك بعني اإلعتبار ضمن هذا املعيار الفرعي دورات تكوينيّة قام هبا حمامي يف

إطار أنشطة اهلياكل الدوليّة للمحامني مدى إملام احملامي املّت ّشح بلغة احملكمة املنشورة أمامها القضيّة أو اللّغة املتّفق عليها يف العقد أو عند اإلقتضاء اللّغة اإلجنليزيّة .وميكن كذلك،
األخذ بعني اإلعتبار إضافة إىل هذه املقاييس ،إنضواء احملامي أو شركة احملاماة يف شبكة مهنيّة دوليّة ملكاتب حماماة من عدمه.

املالحق
التعهد
ملحق عدد  : 1وثيقة ّ

ملحق عدد  :2بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التأثري يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز
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املهمة
ّ

الّتاث والتّنمية
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى وكالة إحياء ّ
الثقافيّة

ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى احلاالت اإلقصائيّة املنصوص
كراس الشروط
عليها ابلفصل  4من ّ

العامة و /او اخلصوصيّة
بصحة البياانت واملراجع ّ
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
املذكورة يف العرض
ملحق عدد  :7قائمة إمسيـة يف احملامي (املنفرد) أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة

ملحق عدد  :8التزام احملامي (املنفرد) أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة بنيابة اهليكل
العمومي لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

ملحق عدد  :9قائمة املراجع املبيّنة للتجربة العامة للمحامي املباشر أو للمحامني املنتمني
للشركة املهنيّة للمحاماة خالل اخلمس سنوات األخرية

ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية املتخصصة الّت اتبعها احملامي املباشر أو احملامني

املباشرين (يف حالة جممع) أو احملامني املنتمني للشركة املهنيّة للمحاماة يف إطار دورات التكوين

املستمر الّت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني أو يف إطار
أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.
ملحق عدد  :11جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية والّت ال تزال منشورة
لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
ملحق عدد  :12سي ــرة ذاتي ــة
ملحق عدد  :13عقد
النيابة املربم بني احملامي املباشر أو الشركة املهنيّة للمحاماة .......................
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ملحق عدد 1

التعهد
وثيقة ّ
(ذكر القسط املشارك فيه)............
 إين املمضي أسفله (االسم واللقب واخلطة)........................................................3 املتصرف ابسم وحلساب..........................................................................: املنخرط بصندوق احليطة و التقاعد حتت عدد................................................... :املعني حمل خمابرته بـ(ذكر العنوان ابلكامل).......................................................
 ّ بصفّت ......................................................................................... :4
الّتاث
املكونة مللف طلب العروض املتعلّق إبانبة احملامي وكالة إحياء ّ
وبعد االطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها و ّ
والتّنمية الثقافيّة:

) (1ملف طلب العروض
( )2

وثيقة التعهد الّت متثّل وثيقة االلتزام.

( )3

عقد النيابة.
وبعد أن ق ّدرت على مسؤوليّت طبيعة وشروط اخلدمات املزمع اجنازها.
أتعهد وألتزم مبا يلي:
ّ

املهمة موضوع طلب العروض املسندة يل دون حت ّفظ.
 )1قبول ّ
 )2اجناز اخلدمات القانونيّة املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله ،مقابل األجرة احمل ّددة طبق الّتاتيب القانونيّة يف
امليدان.

3في صورة ،تقديم العرض من قبل مجمع ،تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع (ذكر المجمع)" دون إدراج البيانات المتعلقة النخراط لدى صندوق

الحيطة و التقاعد.

4يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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نص عليه
 )3تسليم التقارير ّ
اخلاصة ابإلانابت لدى احملاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  10أّيم من اتريخ اجللسة وفقا ملا ي ّ
عقد النيابة.

 ) 4تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية اخلاصة الّت تكون جزءا من العقد.
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبول العروض.
أي حجر قانوين .ويف صورة ثبوت خالف
 )6أشهد أنين لست (أو أ ّن الشركة الّت أمثلها ليست) يف حالة تضارب مصاحل أو ّ
ذلك ،فإنه يبطل العقد بصفة آلية وأحتمل مسؤوليّت القانونية املّتتبة عن ذلك.

يدفع اهليكل العمومي املبالغ املستوجبة مبوجب عقد الصفقة وحتويلها إىل احلساب املفتوح ابلبنك أو الربيد:
 ............................حتت عدد( ....................... :ذكر اهلويّة البنكية أو الربيدية)

حرر بـ  ..................يف......................
(إمضاء وختم املشارك)

( يكتب املشارك خبط اليد عبارة " صاحل للمشاركة يف طلب العروض")
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

االسم واللقب أو إسم شركة احملـامني ..............................................................:
اتريخ الّتسيم يف احملاماة........................................................................:
املقر .......................................................................................:
عنوان ّ
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب.............................................................. :
اهلاتف.............................................................................................:
العنوان اإللكّتوين للمحامي أو شركة احملامني .....................................................:
املعرف اجلبائي.................................................................................:
رقم ّ
املفوض إلمضاء واثئق العرض(االسم واللقب واخلطة).......................................
الشخص ّ

حرر بـ  ..................يف......................
ّ
(إمضاء وختم املشارك)

اخلاصة به.
كل عضو تقدمي الوثيقة ّ
مالحظة :يف صورة ّ
جتمع شركات حماماة أو حمامني ،جيب على ّ
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثري
املهمة
يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز ّ

إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ
ممثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد ...........................................بتاريخ
ّ

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

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
أصرح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطاّي أو هداّي قصد
ّ
التأثري يف خمتلف إجراءات إسناد الصفقة لفائديت.

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 4

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى
الّتاث والتّنمية الثقافيّة صاحب طلب العروض
وكالة إحياء ّ
إين املمضي أسفله (االسم واللّقب)
ّ

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

ممثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

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

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
أين مل أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات .............................
أصرح على شريف ّ
ّ
األقل.
أو مضت عن انقطاعي عن العمل هبا م ّدة مخس سنوات على ّ
(ويف صورة القيام إبعالم اهليكل طبق أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فّتفق نسخة من مكتوب اإلعالم
يوضح بدقّة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء).
مؤ ّشر عليه من قبل اهليكل ّ

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 5

تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى
كراس الشروط
احلاالت اإلقصائيّة املنصوص عليها ابلفصل  2من ّ

إين املمضي أسفله (االسم واللّقب)
ّ
ممثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

سجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد  ..........................................بتاريخ
امل ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
املتدخل من احملامني املقّتحني ال نوجد يف إحدى حاالت املنع
أصرح على شريف ّ
أين وكافّة أعضاء الفريق ّ
ّ
املنصوص عليها ابملرسوم املنظّم ملهنة احملاماة.
أصرح أنّنا ال نوجد يف إحدى احلاالت املنصوص عليها ابلفقرة األخرية من الفصل الثاين من كراس شروط
كما ّ
طلب العروض.
حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 6
بصحة البياانت
تصريح على الشرف ّ
العامة و /او اخلصوصيّة واملذكورة يف العرض
واملراجع ّ

إين املمضي أسفله (االسم واللّقب)
ّ
ممثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
العامة الّت ق ّدمتها يف هذا العرض.
أصرح على ّ
بصحة البياانت واملراجع اخلصوصيّة و ّ
الشرف ّ
ّ
حتمل مسؤوليّّت القانونيّة يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي للّجنة املكلّفة ابلفرز ملا يثبتها من
وأ ّ
مين مل ّدة تتجاوز عشرة ّأّيم.
واثئق بعد طلبها ّ

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 7
قائمة إمسيـة يف احملامي (املنفرد) أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة
عر

االسم واللقب

الشهادة احملرز عليها

اتريخ الّتسيم ابهليئة

1

2

3

4

5

6

7

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد8

التزام احملامي (املنفرد) أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة بنيابة

الّتاث والتّنمية الثقافيّة
وكالة إحياء ّ
لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
أقر أب ّن الفريق
إين املمضي أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة املعلومات الواردة هبذا العرض:
املتكون من السيّدات والسادة اآليت ذكرهم يلتزم (ألتزم)إبجناز ّ
املهمة .كما ّ
املتدخل و ّ

االسم واللقب

الّتسيم

إمضاء احملامي

حمل املخابرة

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك
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ملحق عـدد 9
قائمة املراجع املبيّنة للتجربة العامة للمحامي املباشر أو للمحامني املنتمني للشركة املهنيّة للمحاماة
خالل اخلمس سنوات األخرية

(من  1جانفي  2015إىل اتريخ فتح العروض)
العامة
جدول أتليفي للمراجع ّ
عدد االانابت

احملكمة

موضوع اإلانبة

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة 2014

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة 2015

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة 2016

24

الطور

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة 2017

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة 2018

العدد اجلملي لإلانابت املصرح هبا خالل اخلمس سنوات

25

العامة
جدول تفصيلي للمراجع ّ
اهليكل العمومي أو الشخص اخلاص

موضوع اإلانبة

احملكمة

عدد القضيّة

املهمة
اتريخ بداية وانتهاء ّ

الطور

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
• ميكن نسخ اجلدول إلضافة املراجع والقضااي املقّتح التنصيص عليها ابلعرض.
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ملحق عـدد 10
قائمة الدورات التكوينية املتخصصة الّت اتبعها احملامي املباشر أو احملامني املنتمني للشركة املهنيّة
للمحاماة يف إطار دورات التكوين املستمر الّت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد
األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.
عر

السنة

احملور
الدورات التكوينيةو شهادات استكمال اخلربة املنظمة من قبل اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني

1

2

3

4

5

6
7

الدورات التكوينية للمحامني يف اطار أنشطة اهلياكل الدولية
1

27

2

3

4

5

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
يق ّدم احملامي املّتشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنية.

28

ملحق عدد 11

جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية والّت ال تزال منشورة لدى
احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
اإلانابت اجلارية
عدد اإلانابت

موضوع

اإلانابت

اآلجال التقريبية

احملاكم أو اهليئات
املنشورة أمامها
القضااي

املالحظات اإلضافية

الطور

اهليكل العمومي

شخص خاص

إلنتهاء اإلانابت
اجلاريّة

والتوضيحية الّت يراها

املّتشح أّنّا ضروريّة لذكرها
لتحديد جدول التعهدات

إمضاء وختم املّتشح
حرر بـ .............................يف
ّ

............................
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ملحق عدد 12

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسم واللقب:

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

* اتريخ الوالدة ومكاهنا:

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

*اتريخ الّتسيم ابهليئة الوطنيّة :

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

* اتريخ الّتسيم بقسم اإلستئناف:

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

* اتريخ الّتسيم بقسم التعقيب:

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

* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات القانونيّة:

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

الشـهــائد العلميــة املتحصّل عليها املّتشح:
الشهـادة العلميّة

سنة التـخـرّج

املؤسسة اجلامعية

30

ملخّص اخلربة العامّة يف احملاماة:
اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع اخلاص
ميدان النزاع
الّت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها

اتريخ إجناز هذه األعمال

الدراسات والبحوث
31

النتائج احملقّقة أو نتائج األعمال
املنجزة

-

-

ابملهمة املّت ّشح إليها:
املعطيات اإلضافية الّت يرى املّتشح أمهية ذكرها يف نشاطه يف العالقة ّ

• التكوين يف اللغات.

اللغة

متوسط

جيد جدا

جيد

• اخلربة يف ميدان معني قبل الّتسيم يف احملاماة.

-

• اإلنضواء يف شبكة دوليّة ملكتب حماماة

32

ممتاز

إمضاء صاحب السرية الذاتية
حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 13

عقد النيابة املربم بني احملامي ،ووكالة إحياء الّتاث والتنمية
الثقافية

5

املهمـة:
األول :تعريف ّ
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ
..........................................................................................
طبـ ـ ــق هـ ـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة يف نيابـ ـ ــة وكالـ ـ ــة إحيـ ـ ــاء الـ ـ ـ ّـّتاث والتّنميـ ـ ــة الثقافيّـ ـ ـة والقيـ ـ ــام جبميـ ـ ــع اإلجـ ـ ـراءات القانونيّـ ـ ـة يف

حقه ـ ـ ــا وال ـ ـ ــد فاع عنه ـ ـ ــا ل ـ ـ ــدى احمل ـ ـ ــاكم وس ـ ـ ــائر اهليئ ـ ـ ــات القض ـ ـ ــائية والتحكيميّ ـ ـ ـة واإلداري ـ ـ ــة والتعديليّ ـ ـ ـة سـ ـ ـ ـواء يف
تونس أو كذلك خارجها عند اإلقتضاء.

الفصل  : 2التشريع والّتاتيب املطبّقة ابلعقد:
ختضـ ــع هـ ــذه الصـ ــفقة للتش ـ ـريع والّتاتيـ ــب اجلـ ــاري هبـ ــا العمـ ــل .كمـ ــا خيضـ ــع صـ ــاحب العقـ ــد وأعوانـ ــه إىل التش ـ ـريع
الساري املفعول يف امليدان اجلبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعـ ـ ــاله طبـ ـ ــق أحكـ ـ ــام الق ـ ـ ـرار املشـ ـ ــّتك
تضـ ـ ــبط أتعـ ـ ــاب احملـ ـ ــامني خبصـ ـ ــوص املهـ ـ ـ ّ
ـام املشـ ـ ــار إليهـ ـ ــا ابلفصـ ـ ــل ّ
الصـ ــادر عـ ــن وزيـ ــر العـ ــدل والـ ــوزير املكلـ ــف ابلتجـ ــارة والـ ـّت تشـ ــمل أيضـ ــا معـ ــاليم نشـ ــر القضـ ــاّي والطوابـ ـع اجلبائيـ ــة

ومعاليم واملصاريف املكتبيّة ومبلغ أتمني أحكام االستئناف والتعقيب.

يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
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5

ي ـ ــتم جتمي ـ ــع ) (02قض ـ ــاّي كح ـ ــد أد ومخس ـ ــة ( )05قض ـ ــاّي كح ـ ــد أقص ـ ــى يف نف ـ ــس الط ـ ــور وال ـ ــّت تع ـ ــد مرتبط ـ ــة
ببعضـ ـ ــها ابلنظـ ـ ــر إىل وحـ ـ ــدة املوضـ ـ ــوع أو السـ ـ ــبب أو املـ ـ ــادة أو نظـ ـ ـرا لطبيعـ ـ ــة القضـ ـ ــاّي أو تشـ ـ ــاهبها أو تـ ـ ــداوهلا أو
سهولة معاجلتها والّت تعترب أتعاب قضية واحدة.
ميكـ ـ ــن لوكالـ ـ ــة إحيـ ـ ــاء الـ ـ ـ ّـّتاث والتّنميـ ـ ــة الثقافيّـ ـ ـة ،إذا مـ ـ ــا تبـ ـ ــني هلـ ـ ـا ان احملـ ـ ــامي قـ ـ ــد بـ ـ ــذل العنايـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة وحقـ ـ ــق

نت ـ ــائج إجيابي ـ ــة ابلنظ ـ ــر ايل القض ـ ــية املتعه ـ ــد هب ـ ــا ودرج ـ ــة تش ـ ــعبها ،أن تس ـ ــند ل ـ ــه منح ـ ــة تكميلي ـ ــة تق ـ ـ ّدر م ـ ــن قبل ـ ــه
ص ـ ـة للمتابع ـ ــة واملراقب ـ ــة احملدث ـ ــة
ـتم عرض ـ ــه مس ـ ــبقا عل ـ ــى اللجن ـ ــة املخت ّ
وإمض ـ ــاء ملح ـ ــق يف الغ ـ ــرض ب ـ ــني الط ـ ــرفني ي ـ ـ ّ

ابهليئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه املنحة ضمن السقف احمل ّدد للمحامي.
الفصل  :4االلتزامات املوضوعة على كاهل اهليكل العمومي:
أ-

ملهمت ـ ـ ــه .وهل ـ ـ ــذا الغ ـ ـ ــرض ،تتـ ـ ـ ــوىل
يلت ـ ـ ــزم اهليك ـ ـ ــل العم ـ ـ ــومي بت ـ ـ ــوفري الظ ـ ـ ــروف املالئم ـ ـ ــة إلجن ـ ـ ــاز احمل ـ ـ ــامي ّ

خاص ـ ــة ت ـ ــوفري كـ ـ ــل أص ـ ــول مؤيـ ـ ــدات القض ـ ــاّي الـ ـ ــّت تطل ـ ــب مـ ـ ــن احمل ـ ــامي رفعهـ ـ ــا تض ـ ـ ّـمن مـ ـ ــع رس ـ ــالة التكليـ ـ ــف

مقابـ ـ ــل وصـ ـ ــل تسـ ـ ـلّم ممضـ ـ ــى مـ ـ ــن احملـ ـ ــامي .كمـ ـ ــا يضـ ـ ـ ّـمن امللـ ـ ــف وجـ ـ ــواب مبـ ـ ــذكرة توضـ ـ ــيحية تلخـ ـ ــص معطيـ ـ ــات

الّتاث والتّنمية الثقافيّة
امللف وطلبات وكالة إحياء ّ
ب -متك ـ ــني احملـ ـ ــامي م ـ ــن املعطيـ ـ ــات املطلوبـ ـ ــة س ـ ـواء مـ ـ ــن طرف ـ ــه أو مـ ـ ــن طـ ـ ــرف احملكم ـ ــة أو اهليئـ ـ ــة أو اهليكـ ـ ــل
املعين قبل موعد اجللسة ،أو االجتماع ،أبسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير احملامي واملؤيدات الّت ق ّدمها يف إطار نيابة اهليكل العمومي.

ث -ال ميك ـ ـ ــن لوكال ـ ـ ــة إحي ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ّـّتاث والتّنمي ـ ـ ــة الثقافيّ ـ ـ ـة كش ـ ـ ــف املعطي ـ ـ ــات املاليّ ـ ـ ـة واملؤي ـ ـ ــدات العلميّ ـ ـ ـة املتعلّق ـ ـ ــة
ابحمل ـ ــامي أو بش ـ ــركة احمل ـ ــامني املتعاق ـ ــد مع ـ ــه طب ـ ــق أحك ـ ــام الفق ـ ــرة األوىل م ـ ــن الفص ـ ــل  15م ـ ــن األم ـ ــر ع ـ ــدد 764
ـؤرخ يف  28جـ ـ ـ ــانفي  2014املتعلّـ ـ ـ ـق بضـ ـ ـ ــبط شـ ـ ـ ــروط وإجـ ـ ـ ـراءات تكليـ ـ ـ ــف احملـ ـ ـ ـامني بنيابـ ـ ـ ــة
لسـ ـ ـ ــنة  2014مـ ـ ـ ـ ّ
اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل :5طرق خالص صاحب العقد:
الّتاث والتّنمية الثقافيّة.
يتم خالص صاحب املهمة عن طريق ّ
صك وتتوىل اخلالص وكالة إحياء ّ
ّ
ـتم إصـ ـ ــدار األمـ ـ ــر بصـ ـ ــرف املبـ ـ ــالغ الراجعـ ـ ــة لصـ ـ ــاحب الصـ ـ ــفقة يف أجـ ـ ــل أقصـ ـ ــاه ثالثـ ـ ــون يومـ ـ ــا مـ ـ ــن اتريـ ـ ــخ
يـ ـ ـ ّ
إيـ ـ ــداع الفـ ـ ــاتورة بعـ ـ ــد صـ ـ ــدور احلكـ ـ ــم أو اإلعـ ـ ــالم ابلنسـ ـ ــخة التنفيذيـ ـ ــة إذا كـ ـ ــان احلكـ ـ ــم صـ ـ ــادرا لفائـ ـ ــدة وكالـ ـ ــة
35

إحيـ ـ ــاء الـ ـ ـ ّـّتاث والتّنميـ ـ ــة الثقافيّـ ـ ـة وحتمـ ـ ــل عليهـ ـ ــا أجـ ـ ــر عـ ـ ــدول التنفيـ ـ ــذ (ابسـ ـ ــتثناء القضـ ـ ــاّي يف طـ ـ ــور التعقيـ ـ ــب
وتل ـ ــك امل نش ـ ــورة ل ـ ــدى احملكم ـ ــة العقاري ـ ــة واحملكم ـ ــة اإلداري ـ ــة ال ـ ــّت يتحم ـ ــل فيه ـ ــا احمل ـ ــامي مع ـ ــاليم تس ـ ــليم الواثئ ـ ــق
واملؤيدات).
الّتاث والتّنمية الثقافيّة أجرة عدول اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الّتسيم إبدارة امللكية
وحيمل على وكالة إحياء ّ

العقارية.

الّتاث والتّنمية الثقافيّة مصاريف التنقل املتعلّقة ابإلانابت خارج جمال منطقة تونس
تحمل وكالة إحياء ّ
كما ت ّ

الكربى أو خارج مراكز الوالّيت عندما تتجاوز مسافة التنقل الّت يقطعها احملامي أو أعضاء شركة احملامني هلذا
املتعهدين
الغرض  40كلم يف حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،أو ألعضاء شركة احملامني ّ

مبلف اإلانبة.
ّ

بتحمل مصاريف التن ّقل واإلقامة حصرّّي يف
وإذا ما إقتضت ضرورة ّ
امللف التن ّقل للخارج ،يتك ّفل اهليكل العمومي ّ

املهمة دون سواها مبا فيها يومي الذهاب والرجوع.
حدود ّأّيم ّ

ويف كل احلاالت ،جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعلّقة ابلنقل واإلقامة يف اخلارج موضوع إتّفاق كتايب منفرد
ومسبق بني الطرفني وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة ابألتعاب.

الّتاث والتّنمية الثقافيّة
إالّ أنّه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل احملامي أو شركة احملامنيّ ،
تتوىل وكالة إحياء ّ
خالصها على أساس فاتورات مثبتة هلذه األعمال مسلّمة من املعنيني القائمني ابألعمال موضوع االسّتجاع وذلك
املهمة.
إثر التثبت من الطابع الفعلي إلجناز ّ
الفصل  :6االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي أو الشركة املهنية للمحاماة:
يلتزم احملامي مبا يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصاحل اهليكل العمومي عند نيابته له أمام احملاكم أو اهليئات القضائيّةوالتعديلية والتحكيمية.
 حضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم اهليكل العمومي كتابيا مبآهلا يفاملتعهدة.
أجل أقصاه ثالثة أّيم من اتريخ انعقاده أو اإلعالن عنها من اجلهة ّ
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املخصصة للنظر يف املسائل املتعلقة بنزاعات اهليكل العمومي أو بدراسة امللفات الّت
 حضور االجتماعاتّ
وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة اهليكل العمومي فيها.

الّتاث والتّنمية الثقافيّة دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الربيد
وهلذا الغرض ،تتوىل وكالة إحياء ّ

اإللكّتوين حلضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها ويف حيّز زمين معقول.

الّتاث والتّنمية الثقافيّة مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حت تبدي
 متكني وكالة إحياء ّرأيها فيها .ويف صورة عدم إبداءها مبالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أّيم عمل من اتريخ تسلمها من

قبله ،فيع ّد ذلك موافقة ضمنية منها على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات الّت يقتضيها القانون.
الّتاث والتّنمية الثقافيّة من شهادة يف خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم
 متكني وكالة إحياء ّاخنراطه يف صندوق التأمني وما يفيد قيامه بتأمني مسؤوليته املدنيّة وذلك وجواب قبل خالص االتعاب.

الفصل  :7م ّدة االتفاقية:
تضبط م ّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  .................وتنتهي يف ....................
ويف صورة وجود قضاّي جارية يف هذا التاريخ األخري ومل يتم تعيني حمامي أو شركة مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة

املختصة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي فيتوىل مواصلة هذه القضاّي وفق قواعد العناية املهنيّة
ّ
نص احلكم
وذلك إىل حني انتهاء طورها اجلاري ،دون سواه ،ومتكني وكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة من ّ

الصادر فيها.

ويف خالف ذلك ،ويف صورة تع ّذر توفري مّتشح جديد يستجيب ملقتضيات كراس الشروط الذي متّ على أساسه

الّتاث والتّنمية الثقافيّة أويف صورة عدم موافقة اهليكل املعين على املّت ّشح املقّتح،
اختيار املتعاقد مع وكالة إحياء ّ

حق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه يف الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله أبجل إضايف
فله ّ

أقصاه مخسة عشرة ( )15يوما إن مل يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح اخللل مقارنة مع العرض املق ّدم من
قبله.
الفصل  :8فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخرية والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا يف احلاالت التالية:
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 انتهاء م ّدة التكليف املشار إليها ابلفصل السابع أعاله. وفاة احملامي أو حل الشركة املهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم املباشرة. عدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية .ويف هذه الصورة يوجه له اهليكل العمومي تنبيها بواسطةيقل عن عشرة أّيم ابتداء من
رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حم ّدد ال ّ

أي
اتريخ تبليغ التنبيه .وابنقضاء هذا األجل ،ميكن لوكالة إحياء ّ
الّتاث والتّنمية الثقافيّة فسخ العقد دون ّ
إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.

الّتاث والتّنمية الثقافيّة إخالل صاحب العقد ابلتزامه وإهدار حقها يف
 -إذا ثبت لدى وكالة إحياء ّ

التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطاّي أو هداّي قصد التأثري يف خمتلف

إجراءات إبرام العقد واجنازه.
ويتوىل احملامي إرجاع الواثئق الّت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل اهليكل

العمومي.

الفصل :9
الّتاث والتّنمية الثقافيّة تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونيّة أو واقعية اثبتة
يف صورة قرار وكالة إحياء ّ

لذلك ،يف قضيّة ال زالت جارية ،ففي هذه احلالة ،تصرف له وجواب أتعابه كاملة الّت حتتسب طبق أحكام الفصل
املؤرخ يف 20
الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال أبحكام الفصل  40من املرسوم عدد  79لسنة ّ 2011

أوت  2011واملتعلّق بتنظيم مهنة احملاماة.

فض النزاعات املتعلقة هبذه االتفاقية:
الفصل ّ :10
تبجل ،وجواب ،املساعي الصلحية .وهلذا الغرض تتوىل
يف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذه االتفاقيةّ ،

الّتاث والتّنمية الثقافيّة مكاتبة اللّجنة احمل ّدثة مبقتضى الفصل ( )7من األمر عدد  764لسنة 2014
وكالة إحياء ّ

مؤرخ يف  24جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم
ّ
واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

ودّي ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية الّت يراها
وابنقضاء أجل شهر دون فصل اخلالف ّ

املختصة.
للدفاع عن حقوقه لدى احملكمة
ّ
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الفصل  :11مصـاريف التسجيل:
حتمل مصاريف التسجيل على احملامي.
الفصل  :12صحة العقد:
الّتاث والتّنمية الثقافيّة.
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل املدير العام لوكالة إحياء ّ
حمل املخـابرة:
الفصل ّ :13
عني كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله .غري أنّه ميكن ألحد الطرفني تغيري ذلك مبقتضى رسالة
ّ

مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

حـ ّـرر بـ .........يف ..................

اإلمضــاءات

احمل ـ ـ ـ ــامي

اهليكل العمومي
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