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الفصلّ:ّ1موضوعّطلبّالعروض
سمين بجدول
يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار محامي مباشر من بين المر ّ
المحامين ،لنيابة الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال " سومترا-جات" والقيام
بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية
والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل
المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم.
ويبيّن عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
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الفصلّّ:ّ2شروطّالمشاركةّ
تفتح المشاركة في طلب العروض للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف
والذين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس ( )5سنوات ،دون سواهم.
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة
المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو
ي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على
تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أ ّ
معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو
المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
الفصلّّ:3كيفيةّالمشاركةّ
للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض منفردا.
الفصلّ:4توزيعّطلبّالعروضّإلىّحصصّ
يتكون طلب العروض من قسط وحيد 1مو ّجه إلى جميع المحامين الذين لم تتجاوز مدّة
ّ
ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس ( )5سنوات ،دون سواهم ،في تاريخ صدور طلب
العروض.
الفصلّّ:ّ5مكوناتّطلبّالعروضّّ
يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:
 استصدار األوامر بالدفع التي ال يتجاوز مبلغها المالي التقديري المحدّد منقبل الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" ما قدره
مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة لكامل مدة
التكليف ،على أن تحتفظ الشركة بحقّها في إمكانية إضافة محام مرسّم لدى
التعقيب إن اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.
 استصدار األذون على العرائض وذلك باستثناء تلك المتعلّقة أو المرتبطةبقضايا أداء مال.
الفصلّ:ّ6سحبّملفّطلبّالعروضّ:
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnوموقع الهيئة الوطنية للمحامين ()https://avocat.org.tn
أو بموقع واب الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات"
) (www.somatra-get.com.tnبعد أن يتولى تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض
على الموقع المذكور .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من إدارة
محام مباشر واحد
1يت ّم وجوبا إسناد القسط الوحيد إلى
ٍ
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الشؤون القانونية واإلدارية والشراءات بالشركة وذلك بمقرها الكائن بساحة الرصافي ميتيال
فيل تونس دون مقابل.
الفصلّّ:7صلوحيةّالعروضّ
بمجرد تقديمها لمدة تسعون يوما ( 90يوما) ابتداء من
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروضّ.
ّ

الفصلّ:8التوضيحاتّومالحقّملفّطلبّالعروضّ:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ( )7أيام من تاريخ نشر
اإلعالن عن طلب العروض.
ويت ّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتض ّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات
واالستفسارات التي يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال
يتجاوز عشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد
اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في االستمارة اإللكترونية لسحب
كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد  764لسنة 2014
ّ
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
ال ّ
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
كما يجوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع
لكافة المترشحينّ.
هذا ،ويمكن للشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات" توجيه معطيات
تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض
في أجل أدناه عشرة ( )10قبل انتهاء أجل تقديم العروض.
الفصلّ:9الضماناتّالماليةّ:
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم
الصفقات العموميّة.
الفصلّ:10عقدّتأمينّعنّالمسؤوليةّالمدنيةّوالمهنيةّ:
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية،
سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
كما يجب على المحامي صاحب الصفقة تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم
المتعلّق بآخر قضية ُمت َع َّهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة
تع ّهد بها المحامي المعني.
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر
قضية يتعهد بها المحامي المعني .وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل الشركة العامة
للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك
بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي
تاريخا ثابتا لهذا اإلعالمّ ،
بأن المحامي المعني لم يف بالتزاماته التعاقديّة ،يتم االعتراض
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على إنقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة ،ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في
الغرض تسلّمها الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات".
ّالفصلّّ:ّ11طريقةّتقديمّالعروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدةّ .
الكذراس
يُض َّمن العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصل  12من هذذا
ّ
في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتذب عليذه عبذارة :
ذام إلنابذذة الشذذركة العامذذة
"ال يفذذتح طلذذب عذذروض عذذدد  01لسذذنة  2021متعلذذق بتكليذذف محذ ٍ
للمقذذاوالت والمعذذدات واألشذذغال" سذذومترا-جذذات" تو ّجذذه الظذذروف المحتويذذة علذذى العذذروض
الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد مضمون الوصذول أو عذن طريذق
البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتذب الضذبط التذابع للشذركة العامذة للمقذاوالت والمعذدات
واألشغال" سومترا-جات مقابل وصل إيداع.
تس ّجل الظروف عند ّ
تسلمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ث ّم وفي مرحلة ثانية تس ّجل فذي
السج ّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد
فتحها.
يقصى آليّا:
* ك ّل عرض ورد بعد اآلجال.
* ك ّل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم المحامي.
كما يقصى:
كراس الشروط ولم يت ّم
* ك ّل عرض تض ّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها المشارك على بنود ّ
رفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.
مزورة.
* ك ّل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
ي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
وال يمكن للمشاركين الذين ت ّم إقصاء عروضهم أل ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة
يجب أن
ّ
بكراس الشروط .ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
الفصلّ:12الوثائقّالمكونةّللعرض:
يجب أن يحتوي الظرف المتض ّمن للعرض ووثائق التع ّهد والمؤيّدات المصاحبة لها على ما
يلي:
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بيانّالوثيقةّ

العملياتّالمطلوبةّ

واجباتّالمشاركّ

الوثائقّاالداريةّ
---

كراس الشروط

ختم وإمضاء المشارك على كذلّ صذفحة
وإمضذذذافه فذذذي آخذذذر الوثيقذذذة مذذذع بيذذذان
التاريخ.

وثيقة التع ّهد

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ .
عدد()1

بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ .
عدد()2
---

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة
التعريف الجبائية.

شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

أصل الشهادة أو نسخة مطابقة ممضذذاة مذذن قبذذل الشذذخو المفذ ّذوض لذذه
وختمها مع بيان التاريخ.
لألصل من الشهادة.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

أصل الشهادة المهنية أو نسخة إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئذـة أو
رئذذذذيس الفذذذذرع الجهذذذذوي دون سذذذذواهم
مطابقة لألصل منها.
وختمه مع بيان التاريخ.

شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي نسخة مطابقة لألصل من إمضذذاء الذذرئيس المذذدير العذذام للصذذندوق
الذذذذوطني للضذذذذمان اإلجتمذذذذاعي أو مذذذذن
( بالنسبة للمعاونين واألعوان) أو تصريح على الشذرف الشهادة.
الشذذخو المفذ ّذوض لذذه وختمذذه مذذع بيذذان
بعد تشغيل معاونين أو أعوان.
التاريخ.
عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

نسخة مطابقة لألصل من العقد.

إمضذذذاء الذذذرئيس المذذذدير العذذذام لشذذذركة
ذذوض لذذذه
التذذذامين أو مذذذن الشذذذخو المفذ ّ
وختمه مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
مباشذذذرة أو بواسذذذطة الغيذذذر بتقذذذديم وعذذذود أو عطايذذذا أو عدد()3
هذذذذدايا قصذذذذد التذذذذأثير فذذذذي مختلذذذذف إجذذذذراءات التعيذذذذين
ومراحل إنجاز المه ّمة.
تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
عموميا لدى (الشركة العامة للمقاوالت والمعدات عدد ()4
واألشغال"سومترا-جات" ،أو مضت عن إنقطاعه عن
العمل به مدّة خمس سنوات على األق ّل.
وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيو أو نسخة
مطابقة لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم
(حسب الحالة) طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
صة منها أحكام الفصل  5من األمر عدد 1875
وخا ّ
المؤرخ في  28سبتمبر  1998المتعلق
1998
لسنة
ّ
ّ
بضبط الشروط واإلجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين
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العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له
عالقة مباشرة بمهامهم.

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضذذذذاء المشذذذذارك وختمذذذذه مذذذذع بيذذذذان
التاريخ.
اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  2من كراس عدد ()5
ّ
الشروط

الجوانبّالفنيةّوالوثائقّالتيّيتمّاعتمادهاّفيّفرزّالعروضّ:
تصريح على الشرف بصحّة البيانات والمراجع العامة طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضذذذذاء المشذذذذارك وختمذذذذه مذذذذع بيذذذذان
ّ
التاريخ.
عدد ()6
و/أو الخصوصيّة المض َّمنة بالعرض.
قائمة إسمية في:

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

المحامي (منفرد)
التزام لكل محام مشارك بنيابة الشركة العامة للمقاوالت طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
والمعدات واألشغال"سومترا-جات" والقيام بجميع عدد ()8
التعريذذذف بإمضذذذاء كذذذل محذذذام مشذذذارك
اإلجراءات القانونيّة في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم
علذذذذذذذى أن يكذذذذذذذون تذذذذذذذاريخ التعريذذذذذذذف
وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية
باإلمضذذذاء وجوبذذذا بعذذذد صذذذدور إعذذذالن
والتعديليّة.
طلب العروض.
قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
عدد ()9
خالل الخمس سنوات األخيرة.
قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها طبقا لألنموذج المدرج بالملحق
المحامي المباشر في إطار دورات التكوين المستمر عدد () 10
استكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين
في الدورة المعنية.
بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار
أنشطة الهياكل الدولية للمحامينّ .

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيذذذان التذذذاريخ  ،يقذذذدّم المحذذذامي المترشذذذح
نسخة مطابقة لألصل من شذهادة المشذاركة

السيرة الذاتيّة للمحامي المباشر .

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء صاحب السذيرة الذاتيّذة مذع بيذان
التاريخ.
عدد () 11

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات عدد ()12
القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة.
مشروع عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر من طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضذذذاء صذذذاحب العذذذرض وختمذذذه فذذذي
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
جهة ،والشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" عدد ()13
سومترا-جات" من جهة ثانية.

ّ
ّ
مالحظةّ :يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليها صلب
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الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز
للشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" بشرط احترام مبدأ المساواة
بين المشاركين أن تطلب عند االقتضاء ،في أجل ال يتجاوز  07أيام من تاريخ جلسة فتح
العروض ،كتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال
يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصلّّ:13فتحّالظروف:
تحدث لدى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" لجنة خاصة
بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من الرئيس المدير العام.
تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق
اإلدارية والعروض الفنيّة.
تكون جلسة فتح العروض غير علنية.
يت ّم الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف
الخارجي للعرض والتثبّت من وجود ك ّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.
فتح الظرف المحتوي على العرض الف ّني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق
المطلوبة دون تعدادها.
وباستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك ،يمكن ،عند االقتضاء،
صة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم يقدّموا ك ّل الوثائق
للجنة الخا ّ
المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز  07أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف
وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط الشركة العامة للمقاوالت
والمعدات واألشغال " سومترا-جات" حتى ال تقصى عروضهم.
يمكن إرسال هذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي:
 dir.a.j@somatra-get.com.tnعلى أن تودع األصول ،الحقا ،بمكتب الضبط أو
إرسالها عن طريق البريد السريع .ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
الفصلللّّ:ّ14ضللبطّآجللالّوصلليغّالرجللوعّفلليّتقللديمّالترشللحاتّمللنّقبلللّالمش لاركينّفلليّ
الصفقةّ:
يمكذذن للمحذذامي الذذذي قذدّم تر ّ
ي ،مقابذذل وصذذل
شذذحه فذذي طلذذب عذذروض أن يسذذحبه بطلذذب كتذذاب ّ
تسليم ،يقدّم مباشرة إلى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات" أو عن
طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما من تاريخ آخر أجل
لقبول العروض المعلن عليه من قبل الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-
جات" وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه
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المتر ّ
صة على معنى الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014بهدف
شح للجنة المخت ّ
الموافقة عليه.
وفي صورة تراجع المحامي دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح ،يحرم من
المشاركة في الصفقات التي تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين ( )02تحتسب ،حسب
الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو
من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت
عشرة ( )10أيام عمل.
الفصل:15تقييمّالعروضّ
الكذراس ،تتذولّى
صة المشار إليها بالفصذل  13مذن هذذا
ّ
بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخا ّ
هذه اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبهذا وفقذا إلحذدى المنهجيّذات المدرجذة بالفصذل
 16من هذا الكراس.
الفصلّّ:ّ16منهجيةّتقييمّالعروضّوّإسنادّاألعدادّ
ّ:ّ1.16منهجيةّتقييمّالعروضّ:
يذذت ّم تقيذذيم العذذروض ترتيبهذذا الختيذذار المحذذامي باالعتمذذاد ،حصذذريا ،علذذى المقذذاييس
التاليــة:
معاييرّالفرزّ

العددّ

العددّاألقصىّالمسندّ

1

المراجع العامة للمحامي

 50نقطة

2

المؤهالت العلميّة للمحامي

 20نقطة

3

حجم المهام الموكولة للمحامي من قبل الهياكل العموميّة وعددها

 30نقطة
ّ100نقطةّ

المجمــــــوعّالعـــــامّ

وتقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني. العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاءفترة اإلمهال والمحدّدة في الفصل  12من هذا الكراس.
مزورة.
 كل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفسالصفقة.
وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّةّ ،
فإن استبعادهم ورفض
تر ّ
شحاتهم ال يت ّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة
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مؤرخ في  24جانفي  2014يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
ّ 2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين
المختو عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات الفصل  15من
أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
ّ:ّ2.16إسنادّاألعدادّ:
ّ
أّّّ-المراجعّالعامةّللمحاميّخاللّالخمسةّسنواتّاألخيرة(ّ50نقطة):
أّ.1.كيفيةّإسنادّاألعدادّ:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي خالل الخمس
سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي  2016إلى تاريخ تقديم العروض.
المصرح بها ،يتم اعتماد نسخ
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
ّ
من عيّنة من نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المتر ّ
شح بغاية حجب أسماء األطراف
وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام
والمراجع.

عددّ
اإلناباتّ
لدىّ
المحاكم ّ

ماّبينّّ40وّ45
إنابةّخاللّ
الخمسةّسنواتّ
السابقةّلتاريخّ
طلبّالعروضّ

العلللللللللددّ
المسللللندّ
بعنللللوانّ
المراجعّ
العامةّ
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ماّبينّّ46وّ50
إنابةّخاللّ
الخمسةّسنواتّ
السابقةّلتاريخّ
طلبّالعروض ّ

ماّبينّّ51وّ55
إنابةّخاللّ
الخمسةّسنواتّ
السابقةّلتاريخّ
طلبّالعروضّ

30

20

ماّبينّّ56وّ60
إنابةّخاللّ
الخمسةّسنواتّ
السابقةّلتاريخّ
طلبّالعروضّ

40

أكثرّمنّّ60
إنابةّخاللّ
الخمسةّسنواتّ
السابقةّلتاريخّ
طلبّالعروض ّ

50

ّ
أّ.2.صيغّتقديمّالعيناتّمنّالمؤيداتّ:
تبعذذذا إلمضذذذاء المتر ّ
شذذذح للتصذذذريح علذذذى الشذذذرف بصذذذ ّحة البيانذذذات المتعلّقذذذة
بالتجربة الخصوصيّة والعا ّمة (الملحق عدد  ،)6ال يدعى ،في مرحلة أولى ،المتر ّ
شح المعني
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المصرح بها.
إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات
ّ
تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في
طلب العروض .وبصفة عامة يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع
اإلنابة.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ت ّم رفضها شكال.
ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينهذا حسذب السذنوات وحسذب طبيعتهذا
بطريقة تحفظ حماية المعطيات الشخصذيّة والسّذر المهنذي فذي أقذراص ممغنطذة أو ليزريّذة أو
ضذذمانات الفنيّذة السذذتغاللها طبذق مواصذذفات
كذذلك فذي وسذذائل حفذظ إلكترونيّذذة تراعذى فيهذا ال ّ
تذذتالءم مذذع التّجهيذذزات المسذذتعملة فذذي المجذذال وذلذذك لتقذذديمها عنذذد الطلذذب للشذذركة العامذذة
للمقاوالت والمعدات واألشغال "سذومترا-جذات"طبق المواصذفات الفنيّذة المبيّنذة للغذرض فذي
كراس الشروط.
ويجذب اإلشذذارة للمتر ّ
شذذحين ّ
أن عمل ّيذذة التقيذيم وترتيذذب العذذروض مذذن الناحيذة الفن ّيذذة تذذت ّم علذذى
النّحو التّالي:
 تتولّى لجنة الفتح والفذرز تقيذيم وترتيذب العذروض علذى أسذاس المعطيذات
المبيّنذذة فذذي التّصذذاريح علذذى ال ّ
سذذيرة الذّاتيّذذة الممضذذاة مذذن قبذذل
شذذرف وال ّ
المتر ّ
شحين وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب العروض وطبقذا
بكراس الشروط.
للمعايير والمقاييس المعلنة ّ
 يقذذوم الهيكذذل بعذذد االنتهذذاء مذذن هذذذه األعمذذال بتوجيذذه الملفذذات إلذذى اللّجنذذة
صة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة
المخت ّ
الالّزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  10من األمر عدد  1039لسذنة 2014
المذؤرخ فذي  13مذارس  .2014وإذا مذذا اقتضذت أعمذال اللّجنذة المذذذكورة
طلذذب المؤيّذذدات المضذذمنة بالتصذذاريح أو مؤيذذدات إضذذافية حذذول مذذا تذذم
التصريح به بخصوص المؤهالت العلمية والمهنيةّ ،
فإن هذا الطلب يو ّجذه
إلذذذى المحذذذامين المعنيذذذين مذذذن قبذذذل الشذذذركة العامذذذة للمقذذذاوالت والمعذذذدات
واألشغال "سومترا-جات"
ّ

بّّّ-المؤهالتّالعلميةّللمحاميّ(ّ20نقطة)ّ:
يهذذدف هذذذا المقيذذاس إلذذى تحديذذد العذذدد األمثذذل مذذن المتذذدخلين للقيذذام باإلنابذذة
وباالسذذتناد إلذذى الخبذذرة المتميّذذزة فذذي الميذذدان المطلذذوب مذذن قبذذل الشذذركة العامذذة للمقذذاوالت
والمعدات واألشغال "سذومترا-جذات"من ناحيذة وإلذى المذؤهالت العلميذة للمترشذح مذن ناحيذة
أخرى ،وذلك حسب ترسيمهم بقسم االستئناف.
صل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد
إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تح ّ
الدورات التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:
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 تسذذذند بصذذذفة آليذذذة  05نقذذذاط لكذذذ ّل محذذذام شذذذارك فعليذذذا أو تذذذابع بنجذذذاح دورة تكوينيذذذةالمستمر الستكمال الخبذرة المهنيّذة التذي تنظمهذا
صصة في إطار دورات التكوين
ّ
متخ ّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ويبلذ سذقف النقذاط بهذذا العنذوان
عشرة نقاط (.)10
 تسذند نقطذذة واحذدة ( )01لكذ ّل مشذاركة ناجحذذة فذذي دورة تكوينيّذة قذذام بهذا محذذامي فذذيإطار أنشطة الهياكل الدوليّة للمحامين .ويبلذ سذقف النقذاط بهذذا العنذوان عشذرة نقذاط
(.1)10
إلثبات المشاركة في هذه الدورات ،يقدّم المحامي المترشح نسخة مطابقذة لألصذل مذن
شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
ج -حجللمّالمهللامّالموكولللةّللمحللاميّمللنّقبلللّالهياكلللّالعموميللةّوعللددهاّ(ّ30
نقطة)
 يذذت ّم حذذذف نصذذف نقطذذة عذذن ك ذ ّل قض ذيّة جاريذذة ،لفائذذدة هيكذذل عمذذومي فذذي الطذذوراالبتدائي في تاريخ تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  15نقطة.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناففي تاريخ تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  15نقطة.
الفصلّ:17تعيينّالمحامي:
تعدّ لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سذومترا-
صال حول معايير اختيذار المتر ّ
شذحين ونتذائع أعمذال التقيذيم علذى ضذوء ذلذك
جات" تقريرا مف ّ
توضّح فيه كيفيّة ترتيب المتر ّ
شحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
وتو ّجه الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات" وجوبا هذا التقرير إلذى
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكذام الفصذل
اللجنة المخت ّ
والمذؤرخ فذي  24جذانفي  2014إلجذراء مراقبتهذا عليهذا
 7من األمر عذدد  764لسذنة 2014
ّ
طبقا لمقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
وبعد االنتهاء من هذه األعمال ،تو ّجه اللجنة المذذكورة قرارهذا إلذى الشذركة العامذة للمقذاوالت
والمعدات واألشغال "سومترا-جات" لتنفيذه.
الفصلّّ:18إمضاءّالعقدّوالشروعّفيّالمهمة:
يت ّم إعالم المحامي الذذي تذ ّم اختيذاره مذن قبذل الشذركة العامذة للمقذاوالت والمعذدات واألشذغال
1عنذذدما يتعلّذذق األمذذر بتكليذذف محذذامي بقضذذايا فذذي الخذذارج مذذن قبذذل الهياكذذل العموم ّيذذة ،يؤخذذذ ،باإلضذذافة إلذذى ذلذذك ،بعذذين
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة قام بها محامي في إطذار أنشذطة الهياكذل الدوليّذة للمحذامين مذدى إلمذام
المحامي المتر ّ
شح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية.
ويمكن ،كذلك ،األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس ،انضواء المحامي في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محامذاة مذن
عدمه.
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"سومترا-جات" في العنوان المبيّن بوثيقذة التع ّهذد .ويجذب عليذه إمضذاء العقذد المحذرر باللغذة
العربية طبق النموذج المصاحب لهذا .ويمكنّإضافةّبنودّيلرىّالطلرفينّأهميتهلاّوضلرورةّ
توضيحهاّوذلكّحسبّمقتضياتّوواقعّنشاطّالشركة.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات
الضرورية لضمان انطالق المه ّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
إال أنّه ،في صورة نكول المحامي الذي وقع اختياره نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة في
الصفقات التي تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ عدم الردّ من
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.

ّ

المالحقّ
ّ

ملحق عدد : 1وثيقة ّ
التعهد
ملحق عدد  :2بطاقة ارشادات عامة حول المشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التاثير في مختلف اجراءات التعيين ومراحل انجاز ّ
المهمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات
واالشغال "سومترا-جات" صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى الحاالت اال ّ
قصائية المنصوص عليها بالفصل 4
من ّكراس الشروط
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات والمراجع ّ
ّ
الخصوصية المذكورة في
العامة و /او
العرض
ملحق عدد  :7قائمة اسميـة في المحامي (المنفرد)
ملحق عدد  :8التزام المحامي (المنفرد) بنيابة الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واالشغال" سومترا-
ّ
القضائية والتحكيمية واالدارّية والتعديلية
جات" لدى المحاكم و سائر الهيائت
ملحق عدد  :9قائمة المراجع ّ
المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر خالل الخمس سنوات االخيرة
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر في اطار دورات
التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين او في
اطار انشطة الهياكل الدولية للمحامين.
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ملحق عدد  :11سي ــرة ذاتي ــة
ملحق عدد  :12جدول التعهدات في القضايا موضوع االنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم
ّ
ّ
والتعديلية
والتحكيمية واالدارية
وسائر الهيائت القضائية
ملحق عدد  :13عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر والشركة العامة للمقاوالت والمعدات
واالشغال" سومترا-جات".

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ملحقّعددّ1

ّ
وثيقةّالتعهدّ
ّ
 إني الممضي أسفله (االسم واللقب) ................................................................ المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد................................................... : المعيّن محل مخابرته بـ (ذكر العنوان الكامل)..................................................... :......................................................... ............................................
 بصفتي ......................................................................................... :المكونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة
وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها 1و ّ
المحامي:
) (1ملف طلب العروض
ّ
( )2وثيقة التعهد التي تمثل 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 تحفظ.
 )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 قدرها سبعة أيام من تاريخ
 )3تسليم التقارير الخا ّ
الجلسة .
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ

 1يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة تسعون يوما ( )90ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول
العروض.
ي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم
 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أ ّ
فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
تدفع الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات" المبال المستوجبة بموجب عقد الصفقة
بعد تقديم فاتورة في األتعاب بعنوان كل قضية على حدة بواسطة صك بنكي أو تحويلها الى الحساب
المفتوح بالبنك أو ............................ :تحت عدد( .......................... :ذكر الهويّة البنكية أو
البريدية)
حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشارك)

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

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ملحقّعددّ 2

ّ
ّ
بطاقةّإرشاداتّعامةّحولّالمشاركّ
االسم واللقب....................................................................................... :
تاريخ الترسيم في المحاماة.......................................................................... :
المقر........................................................................................ :
عنوان
ّ
....................................................................................... ..............
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عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة....................................... :
الهاتف ..............................................................................................:
العنوان اإللكتروني للمحامي ....................................................................... :
المعرف الجبائي.................................................................................:
رقم
ّ
حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

ملحقّعددّّ3

ّ
ّ
تصريحّعلىّالشرفّبعدمّالتأثيرّ
فيّمختلفّإجراءاتّالتعيينّومراحلّإنجازّالمهمةّّ

ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ...........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
ّ
عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.
حرر بـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحقّعددّّ4

ّ
ّ

تصريحّعلىّالشرفّبعدمّمباشرةّالعملّلدىّالشركةّالعامةّللمقاوالتّوالمعداتّ
واألشغال"ّسومترا-جات"ّ
صاحبّطلبّالعروضّ

ّ
ّ

إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب) .............................................................
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................بتاريخ..........................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)...................................................... :
.....................................................................................................
.
المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الشركة العامة للمقاوالت
ّ
والمعدات واألشغال"سومترا-جات" ّأو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدّة خمس
سنوات على األق ّلّ.
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فترفق نسخة
من مكتوب اإلعالم مؤ ّ
شر عليه من قبل الهيكل يوضّح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة
البلوغ عند االقتضاء).
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حرر بـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

ملحقّعددّّ5

ّ
ّ
تصريحّعلىّالشرفّبعدمّالوجودّفيّإحدىّ
الحاالتّاإلقصائيةّالمنصوصّعليهاّبالفصلّّ2منّكراسّالشروطّ

ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب) ..............................................................
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .......................بتاريخ...............................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل) .......................................................
.....................................................................................................
.
المس ّمى فيما يلي "المشارك"
ّ
المنظم
أصرح على شرفي أنّي ال أوجد في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم
ّ
لمهنة المحاماة.
أصرح أنني ال أوجد في إحدى الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل
كما
ّ
الثاني من كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحقّعددّّ6

ّ
ّ
ّ
تصريحّعلىّالشرفّبصحةّالبياناتّّ
والمراجعّالعامةّوّ/أوّالخصوصيةّالمذكورةّفيّالعرضّ

ّ
ّ

إنّي الممضي أسفله (اإلسم 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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ملحقّعددّّ7

ّ
قائمةّإسميـةّفيّالمحاميّ(المنفرد)ّ
ّ
ّ
االسمواللقب

عّر
1

ّ

2

ّ

3

ّ

4

ّ

5

ّ

6

ّ

7

ّ

8

ّ

9

ّ

10

ّ

الشهادةّالمحرزّعليها

تاريخّالترسيمّبالهيئة

ّ

ّ

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

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

(إمضاء وختم المشارك)

ّ
ّ
ّ
ّ
ملحقّعـددّ8
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التزامّالمحاميّ(المنفرد)ّ
بنيابةّالشركةّالعامةّللمقاوالتّوالمعداتّواألشغالّ"سومترا-جات"ّ
ّلدىّالمحاكمّوّسائرّالهيئاتّالقضائيةّوالتحكيميةّواإلداريةّوالتعديليةّ

إني الممضي أسفله (االسم واللّقب)

………………………………………………………….............................................

أقر

أقر بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:
بأنني ألتزم بإنجاز المه ّمة.كما ّ
الترسيم

االسم واللقب

إمضاء المحامي
1
معرف به

محل المخابرة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

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

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

(إمضاء وختم المشارك)

ملحقّعـددّّ9
ّ
قائمةّالمراجعّالمبينةّللتجربةّالعامةّللمحاميّالمباشرّخاللّالخمسّسنواتّاألخيرةّ
ّ(منّّ1جانفيّّ2016الىّتاريخّفتحّالعروض)ّ
جدولّتأليفيّللمراجعّالعامة
المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

عدد اإلنابات
صصة له.كما يجب التعريف باإلمضاء للمشارك على أن يكون تاريخ
1يتعيّن على المتدخل المعني اإلمضاء في الخانة المخ ّ
التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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التجربة العامة للمحامي المباشر سنة .................
ّ
ّ
ّ
ّ

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة .................
ّ
ّ
ّ

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة .................
ّ
ّ
ّ

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة .................
ّ
ّ
ّ
ّ

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة .................
ّ
ّ
ّ
ّ

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس

سنوات ّ

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

ّ
جدولّتفصيليّللمراجعّالعامةّ
ّ

الهيكل العمومي أو الشخو
الخاص

موضوع
اإلنابة

الطور

المحكمة
عدد القضيّة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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تاريخ بداية وانتهاء
المه ّمة

ّ
ّ

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
يمكنّنسخّالجدولّإلضافةّالمراجعّوالقضاياّالمقترحّالتنصيصّعليهاّبالعرضّ .
ملحقّعـددّّ10

قائمةّالدوراتّالتكوينيةّالمتخصصةّالتيّتابعهاّالمحاميّالمباشرّفيّإطارّدوراتّالتكوينّ
المستمرّالتيّتنظمهاّالهيئةّالوطنيةّللمحامينّبالتنسيقّمعّالمعهدّاألعلىّللمحامينّأوّفيّ
إطارّأنشطةّالهياكلّالدوليةّللمحامينّ .
السنة
المحور
عّر
الدوراتّالتكوينيةّوّشهاداتّاستكمالّالخبرةّالمنظمةّمنّقبلّالهيئةّالوطنيةّبالتنسيقّمعّالمعهدّاألعلىّللمحامينّ
1

ّ

2

ّ

3

ّ

4

ّ

5

ّ

ّ6

ّ
ّ

1

ّ

2

ّ

3

ّ

4

ّ

ّ5

ّ
ّ

ّ7

الدوراتّالتكوينيةّللمحامينّفيّاطارّأنشطةّالهياكلّالدولية

ّ6
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ّ7

ّ
ّ

ّ

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

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

ملحقّعددّّ11

سيـــرةّذاتيـــةّ
ّ

*ّاإلسم واللقب........................................................................ :
* تاريخ الوالدة ومكانها................................................................ :
*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة ........................................................ :
* تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف....................................................... :
* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجراءات القانونيّة................................... :

الشـهــائد العلميــة المتحصّل عليها المترشح :
المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلميّة

التـخـرج
سنة
ّ

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع
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النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

الدراسات والبحوث
-

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

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 العالقة
بالمه ّمة المترشّح إليها:

 التكوين في
اللغة

اللغات.

متوسط

جيد جدا

جيد

ممتاز

ّ
 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة
ّ

إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في............................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

ّ
ّ
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ّ
ملحقّعددّّ12
ّ
ّ
ّ

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

عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

اإلنابات الجارية
الطور
المحاكم أو
الهيئات
المنشورة
أمامها القضايا

شخص
خاص

الهيكل
العمومي

المالحظات
اآلجال
اإلضافية
التقريبية
إلنتهاء اإلنابات والتوضيحية التي
يراها المترشح أنّها
الجاريّة
ضروريّة لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم المترشح
ّ

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

ّ
ّ
ملحقّعددّّ13
ّ
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............................

عقدّالنيابةّالمبرمّبينّمحاميّلمّتتجاوزّمدةّترسيمهّباالستئنافّمدةّخمسّ
سنواتّّ،والشركةّالعامةّللمقاوالتّوالمعداتّواألشغال"ّسومترا-جات"ّ1
ّ
بينّ:
* الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال "سومترا-جات" ،منشأة عمومية تعمل تحت
إشراف وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية ،مقرها االجتماعي بساحة الرصافي ميتيال
فيل تونس ،ذات المعرف الوحيد رقم  ،0001451Eممثلة في شخص رئيسها مديرها العام.
من جهة،
و
* األستاذ............................................................................................
من جهة ثانية،
ّ
الفصل :1تعريف المه ّمـة:
األستاذ
مهمة
تتمثّل
................................................................................
طبق هذه االتفاقية في نيابة الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات"
والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات
القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواء في تونس أو كذلك خارجها عند اإلقتضاء.
الفصل ّ:ّ2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد إلى
التشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق أحكام القرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر
القضايا والطوابع الجبائية والمصاريف المكتبيّة ومبلغ تأمين األحكام.
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.
يمكن للشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات ،إذا ما تبين لها ان
المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة
1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
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تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يت ّم
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
عرضه مسبقا على اللجنة المخت ّ
على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحدّد للمحامي.
الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
أ -تلتزم الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" 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 بمذكرة توضيحية تلخص
معطيات الملف وطلبات الشركة.
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 الشركة.
ث -ال يمكن للشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" كشف
المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طبق أحكام
مؤرخ في  24جانفي
الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
 2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى
المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المهمة بواسطة صك بناء على فاتورة في األتعاب بعنوان كل قضية
على حدة.
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ()30
يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية للشركة العامة
للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات".
وتحمل على الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" أجرة عدول
التنفيذ.
كما تحمل على الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات" أجرة عدول
اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
كما تتح ّمل الشركة مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو
خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض 30
بملف اإلنابة.
كلم في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،المتع ّهد
ّ
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الملف التنقّل للخارج ،تتكفّل الشركة العامة للمقاوالت والمعدات
وإذا ما إقتضت ضرورة
ّ
واألشغال" سومترا-جات" بتح ّمل مصاريف التنقّل واإلقامة حصريّا في 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.
إ ّ
ال أ ّنه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي ،تتولى الشركة العامة للمقاوالت
والمعدات واألشغال "سومترا-جات" 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:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات" عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة والتعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الشركة العامةللمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات" كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من
تاريخ انعقادها.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الشركة العامة
 حضور االجتماعات المخ ّللمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات" أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها
قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الشركة بها.
ولهذا الغرض،
تتولى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات" دعوته كتابيا سواء
عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها
وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات  ،مقابل وصل تسلّم،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء الشركة
العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات بمالحظات حولها في أجل أقصاه
أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله ،فيع ّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها
وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
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 تمكين الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات من شهادة فيخالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما
يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.
الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من غرة جانفي  2021وتنتهي في  31ديسمبر
 .2023وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى
قبل اللجنة المخت ّ
مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون
نص الحكم
سواه ،وتمكين الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال"سومترا-جات" من ّ
الصادر فيها.
الفصل : 8فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت
التالية،:
 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. وفاة المحامي. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة توجه له الشركةالعامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات تنبيها بواسطة رسالة مضمونة
الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل مح ّدد ال يق ّل عن عشرة أيام ابتداء
من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا األجل ،يمكن للشركة العامة للمقاوالت
ي إجراء آخر أو تكليف من
والمعدات واألشغال" سومترا-جات فسخ العقد دون أ ّ
يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
 إذا ثبت لدى الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات إخاللصاحب العقد بالتزامه وإهدار حق الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال"
سومترا-جات 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 الهيكل العمومي.

الفصل :9
في صورة قرار "الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات تغيير
صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك  ،في قضيّة ال زالت جارية،
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ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من
المؤرخ في
هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
 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 الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات مكاتبة
مؤرخ في  24جانفي
اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
 2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى
المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
صة.
القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  : 11مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
الفصلّّ:12صحةّالعقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل الرئيس المدير العام للشركة العامة
للمقاوالت والمعدات واألشغال" سومترا-جات .
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
الشركة العامة للمقاوالت والمعدات واألشغال
"سومترا-جات"
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المحامي

