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الفصل األول :موضوع طلب العروض
سمين بجدول
يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار محام مباشر أو شركة مهنية للمحاماة ،من بين المر ّ
المحامين ،لنيابة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين 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.

الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض:
للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض أو/وللشركات المهنية
للمحاماة.
تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّى
ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين ّ
صة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول
بالنفاذ العاجل ما لم يت ّم إلغاؤه من قبل المحكمة المخت ّ
العروض.
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 تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة
ي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على معنى الفصل  32من مرسوم
المهنيّة للمحامين قد قبل أ ّ
المحاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم
من ترسيمهم بجدول المحاماة.

الفصل : 3كيفية المشاركة
يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض :منفردا أو في إطار اتفاقية الشراكة أو ضمن شركة
مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الفصل  : 4توزيع طلب العروض
يتكون طلب العروض من :قسط وحيد مو ّجه إلى جميع المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب
ّ
العروض أو الشركات المهنية للمحاماة .
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ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدّد من قبل
الشركة الجهوية للنقل بالقصرين ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة لكامل مدّة
التكليف.

الفصل  : 5سحب ملف طلب العروض:
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnوموقع الهيئة الوطنية للمحامين ( ) https://avocat.org.tnأو بموقع
منظومة الشراءات العمومية على الخط  www.tuneps.tnبعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية
الموجودة للغرض على الموقع المذكور .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من مقر
الشركة الجهوية للنقل بالقصرين بالعنوان التالي الشركة الجهوية للنقل بالقصرين -فرات  1عمارة سبرولس
طريق سبيطلة  1200القصرين.

الفصل  :6صلوحية العروض
بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ( 60يوما) ابتداءا من اليوم الموالي
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل :7التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:
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 موقع تونبس
كما يجوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة
المترشحين.
هذا ،ويمكن للشركة الجهوية للنقل بالقصرين توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس
الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.

الفصل :8الضمانات المالية :
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

الفصل :9عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية:
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية ،سارية
المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
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كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) الصفقة  ،تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين
اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية متعهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تع ّهد بها المحامي
أو شركة المحاماة المعني(ة).
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية يتعهد بها
المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) .وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل الشركة الجهوية للنقل
بالقصرين قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ّ ،
بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم يف (لم تف)
بالتزاماته(ها) التعاقديّة ،يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة  ،ال يصبح عقد التأمين الغيا
إالّ بشهادة في الغرض تسلّمها الشركة الجهوية للنقل بالقصرين .

الفصل  : 10طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
الكراس على
يتم تنزيل العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصل ( )11من هذا ّ
موقع الصفقات العمومية على الخط تونبس.
يقصى آليّا:
كراس الشروط ولم يقم برفعها خالل
* ك ّل عرض تض ّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها المشارك على بنود ّ
األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الشركة الجهوية للنقل بالقصرين .
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 بكراس الشروط.
يجب أن ّ
ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

الفصل  :11الوثائق المكونة للعرض:
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يجب أن يحتوي الظرف المتض ّمن للعرض ووثائق التع ّهد والمؤيّدات المصاحبة لها على ما يلي:
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أو رئ ى ع م م ى أو ولي ى شىىرل مهم ى

للم امىىاة) وختمىىه رىىي ةخىىر ال

ى مى

ا التاريخ.

مالحظة :يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم
العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز للشركة الجهوية للنقل بالقصرين بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن
يطلب عند االقتضاء ،في أجل ال يتجاوز  07أيام من تاريخ جلسة فتح العروض ،كتابيا استكمال بيانات ومستندات
وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن ال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

6

الفصل  :12فتح الظروف:
تجتمع اللجنة المحدثة لفتح العروض في جلسة علنية بمقر الشركة الجهوية للنقل بالقصرين  :الشركة
الجهوية للنقل بالقصرين -فرات  1عمارة سبرولس طريق سبيطلة  1200القصرين ،في تاريخ الفتح .
ي سبب من األسباب .كما ال يخول لهم
ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتد ّخل في سير أعمال اللجنة أل ّ
ي إضافات عليها.
طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أ ّ
ي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا.
ال يمكن أل ّ
صة بفتح
باستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك يمكن ،عند االقتضاء ،للجنة الخا ّ
العروض وفرزها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم يقدّموا ك ّل الوثائق المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال
يتجاوز 07أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح العروض وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب
ضبط حتى ال تقصى عروضهم.

الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة:
يمكننن للمحننامي الننذي قندّم تر ّ
ي ،مقابننل وصننل تسننليم ،يقندّم
شننحه فنني طلننب عننروض أن يسننحبه بطلننب كتنناب ّ
مباشرة إلى الشنركة الجهوينة للنقنل بالقصنرين أو عنن طرينق البريند منع اإلعنالم بنالبلوغ فني أجنل أقصناه خمسنة
عشرة ( )15يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه 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 بعند انقضناء األجنل المنذكور إال بمطلنب معلنل يقدّمنه المتر ّ
شنح للجننة
صة على معنى الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014بهدف الموافقة عليه.
المخت ّ
وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون فني اتفناق شنراكة دون إجنازة منن
اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح ،يحرم من المشاركة فني الصنفقات التني تنظمهنا كن ّل الهياكنل العمومينة لمندّة سننتين
( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى منن هنذا الفصنل
أو من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهنائي النذي بقني دون ردّ لمندّة تجناوزت عشنرة ( )10أينام
عمل.

الفصل  :14تقييم العروض
صة المشار إليها  ،تتولّى هنذه اللجننة كنذلك تقينيم العنروض المقبولنة
بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخا ّ
وترتيبها وفقا إلحدى المنهجيّات المدرجة بالفصل  14من هذا الكراس.

الفصل : 14منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
ماهجية تقييم العروض:
: 1.14
ر
يننت ّم تقيننيم العننروض وترتيبهننا الختيننار المحننامي أو الشننركة المهنيّننة للمحننامين باالعتمنناد ،حصننريا ،علننى
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المقاييس التاليــة:

العدا

معايير الفرز
العام

العدا األقصى المساد

للم امي أو ألعضاء الشرل المهمص للم امين

1

المراج

2

المؤ الت العلمص للم امي

 20ط

3

ا ى ىىم المهى ىىائ الم ل ل ى ى للم ى ىىامي أو شى ىىرل الم امى ىىاة مى ىىن ق ى ى اله اك ى ى

 30ط

العم مص وعدد ا
المجمممممممبع العمممممام

 50ط

 100نقطة

وتقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني. العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهالوالمحدّدة في الفصل  11من 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 نفس الصفقة.فإن استبعادهم ورفض تر ّ
وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّةّ ،
شحاتهم ال يت ّم إال
مؤرخ في  24جانفي 2014
من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة 2014
ّ
يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية
واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية  ،بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في
المختص عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات الفصل
الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
 15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014

 : 2.14إسناد األعداد:
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أ -المراجع العامة للمحامي أو ألعضاا الشاركة المهنياة للمحاامين ااالل السمساة سانوات
األايرة( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل الخمس
سنوات األخيرة أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي  2020إلى تاريخ تقديم العروض.
في صورة تقديم عرض في إطار مج ّمع بين عدّة محامين أو شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف
أعضاء المج ّمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.
المصرح بها ،يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص األحكام
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
ّ
بعد معالجتها من قبل المتر ّ
شح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة التعرف على
األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.
عدا

ما دي  40و50

ما دي  51و60

ما دي  61و70

ما دي  71و80

أكثر م 81

الخمسة سابات

الخمسة سابات

الخمسة سابات

الخمسة سابات

الخمسة سابات

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

اإلنابات

إنابة خالل

المداكم

السابقة لتاريخ

لدى

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

العممممممممممدا
المسمممماد
بعامممممبا

10

30

20

40

50

المراومممع
العامة

أ .صيغ تقديم العينات من المؤيدات:

تبعننا إلمضنناء المتر ّ
شننح للتصننريح علننى الشننرف بص ن ّحة البيانننات المتعلّقننة بالتجربننة الخصوص نيّة والعا ّمننة
(الملحق عدد  ،)6ال يدعى ،في مرحلة أولى ،المتر ّ
المصرح بها.
شح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات
ّ
تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض .وبصفة عامة
يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ت ّم رفضها شكال.
ويكننون المحننامي منندعو إلننى جمعهننا وتخزينهننا حسننب السنننوات وحسننب طبيعتهننا بطريقننة تحف ن حمايننة
سر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك في وسائل حف إلكترونيّة تراعى فيها
المعطيات الشخصيّة وال ّ
ضننمانات الفنيّننة السننتغاللها طبننق مواصننفات تننتالءم مننع التّجهيننزات المسننتعملة فنني المجننال وذلننك لتقننديمها عننند
ال ّ
الطلب للشركة الجهوية للنقل بالقصرين طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.
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ويجب اإلشارة للمتر ّ
شحين ّ
أن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة تت ّم على النّحو التّالي:
 تتولّى لجنة الفنتح والفنرز تقينيم وترتينب العنروض علنى أسناس المعطينات المبيّننة فني التّصناريح علنى
سنيرة الذّاتيّنة الممضناة منن قبنل المتر ّ
ال ّ
شنحين وبقينة المالحنق المنصنوص عليهنا بملنف طلنب العنروض
شرف وال ّ
بكراس الشروط.
وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة ّ
صة للمراقبة والمتابعة بالهيئة
 يقوم الهيكل بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه الملفات إلى اللّجنة المخت ّ
العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة الالّزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  10من األمر عندد  1039لسننة 2014
المؤرخ في  13مارس  .2014وإذا ما اقتضت أعمنال اللّجننة المنذكورة طلنب المؤيّندات المضنمنة بالتصناريح أو
مؤينندات إضننافية حننول مننا تننم التصننريح بننه بخصننوص المننؤهالت العلميننة والمهنيننة ،فن ّ
نإن هننذا الطلننب يو ّجننه إلننى
المحامين المعنيين من قبل (ذكر الهيكل العمومي)........................

ب  -المؤهالت العلمية للمحامي( 20نقطة):
يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد إلنى الخبنرة المتميّنزة فني
الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي منن ناحينة وإلنى المنؤهالت العلمينة للمترشنح منن ناحينة أخنرى ،وذلنك
حسب التصنيف التالي:
المحامون المباشرون لدى التعقيب.
المحامون المباشرون لدى االستئناف.
أعضاء شركة المحاماة.
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صنل عليهنا المحنامي تسنند األعنداد بحسنب وعندد الندورات التكوينيّنة
إضافة إلى الشهادات العلميّنة التني تح ّ
التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:
صصنة فني إطنار دورات
تسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل محام شارك فعليا أو تابع بنجناح دورة تكوينينة متخ ّ
المستمر إلستكمال الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ويبلنغ
التكوين
ّ
سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10
تسند نقطة واحندة ( )01لكن ّل مشناركة ناجحنة فني دورة تكوينيّنة قنام بهنا محنامي فني إطنار أنشنطة الهياكنل
الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.1)10
إلثبات المشاركة في هذه الدورات ،يقدّم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل منن شنهادة المشناركة فني
الدورة المعنية.

ج -حجاام المهااام الموكولااة للمحااامي أو شااركة المحاماااة ماان قباال الهياكاال العموميااة وعااددها
( 30نقطة)
للمترشى ين المت صىرنين .لىذلك ب ىدر مىا
اهدف ذا المع ار ل عطاء أكثر ررص
ص
للمهم ى ب ىىدر مىىا ارت ى العىىدد المسىىمد ل ىىه هىىذا
ر ى الم ىىامي المترش ى مت صرنىىا
ص
العم ا والع ع بالع ع وذلك عل الم

التالي:

 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تناريخ تقنديمالتر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حنذف نصنف نقطنة عنن كن ّل قضنيّة جارينة لفائندة هيكنل عمنومي فني طنور االسنتئناف فيتناريخ تقنديمالتر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضنيّة جارينة لفائندة هيكنل عمنومي أو ذات معنويّنة أو ماديّنة خاصنة لندىمحكمة التعقيب في تاريخ تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.

الفصل :15تعيين المحامي أو شركة محاماة:
صننال حننول معننايير
تعندّ لجنننة الفننتح والتقيننيم المحدثننة لنندى الشننركة الجهويننة للنقننل بالقصننرين تقريننرا مف ّ
شحين ونتنائ أعمنال التقينيم علنى ضنوء ذلنك توضّنح فينه كيفيّنة ترتينب المتر ّ
اختيار المتر ّ
شنحين وأسنباب إقصناء
بعض العروض إن حصل ذلك.

1عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة ،يؤخذ ،باإلضنافة إلنى ذلنك ،بعنين االعتبنار ضنمن هنذا المعينار
الفرعي دورات تكوينيّة قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدوليّة للمحنامين مندى إلمنام المحنامي المتر ّ
شنح بلغنة المحكمنة المنشنورة أمامهنا
القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية .ويمكن ،كذلك ،األخذ بعين االعتبار إضافة إلنى هنذه المقناييس ،انضنواء
المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.
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صنة للمتابعنة والمراقبنة المحدثنة بالهيئنة العلينا للطلنب العمنومي
ويو ّجه هذا التقرير وجوبا إلى اللجنة المخت ّ
والمنؤرخ فني  24جنانفي 2014إلجنراء مراقبتهنا عليهنا
طبقا ألحكام الفصل  7من األمر عندد  764لسننة 2014
ّ
طبقا لمقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
وبعد االنتهاء من هذه األعمال ،تو ّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه.

المهمة:
الشروع في
الفصل  :16إمضاء العقد و ر
ر
يننت ّم إعننالم المحننامي أو شننركة المحامنناة التني تن ّم اختيارهنا فنني العنننوان المبنيّن بوثيقننة التع ّهند .ويجننب عليننه
إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبنق النمنوذج المصناحب لهنذا .ويمكان إضاافة بناود يار الطارفين أهميتهاا
وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ كل
اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المه ّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
إال أنّه ،في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها 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.

12

المالحق
ملحق عدد  : 1وثيقة التعهد
ملحق عدد  :2بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التأثير في مستلف إجرا ات التعيين
ومراحل إنجاز المهمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لد (الهيكل العمومي)
صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحد الحاالت اإلقصائية
المنصوص عليها بالفصل  4من كراس الشروط
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف بصحة البيانات والمراجع العامة و /أو
السصوصية المذكورة في العرض
ملحق عدد  :7قائمة إسميـة في المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين
(في صورة تجمع) أو أعضا الشركة المهنية للمحاماة
ملحق عدد  :8التزام المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة
تجمع)
أو أعضا الشركة المهنية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لد المحاكم و
سائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية
ملحق عدد  :9قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو
المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو للمحامين المنتمين للشركة
المهنية للمحاماة االل السمس سنوات األايرة
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية المتسصصة التي تابعها المحامي
المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين
للشركة المهنية للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة
الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة
الهياكل الدولية للمحامين.
ملحق عدد  :11سيـــرة ذاتيـــة
ملحق عدد  :12جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال
تزال منشورة لد المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية
والتعديلية
ملحق عدد  :13عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين
المباشرين أو الشركة المهنية للمحاماة  ،والهيكل عمــومي.
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ملدق عدا 1

تعهد
وثيقة ال ر

 ي الممضي أس له (االسم والل ل والخط )......................................................................1 المتكرف باسم ول ساب.............................................................................................: -الممخرط بكمدوق ال ط و الت اعد ت ت عدد........................... ....................................... :

مخا رته ى(ذلر العم ا بالكام )........................................................................

المعين م
ص
-

:

بك تي

...................................................................................................................
ودعد االطال

اله
)(1مل

()2و

عل

جم

العم مي) :
طلل العرو

.

التعهد التي تمصث و

2
ال ائق اآلتي ذلر ا والم ص

لمل

طلل العرو

المتعصلق بإ اب الم امي (ر ددآ

االلتهائ.

()3ع د الم اب .

ودعد أ قصدرت عل مسؤوليتي ط ع وشروط الخدمات المهم ا ا ا.
أتعهد وألتهئ بما الي:
ص
طلل العرو

المسمدة لي دو ت ص ظ.

المهم م ض
 )1ق ل
ص
 )2ا ا الخدمات ال ا ص المطل د ور ا للشروط الم يم بال ائق المذل رة أعالآ ،م ا
ال ا ص ري الميدا .
الك

الخاح باإل ابات لدى الم اكم م ض
 )3تسل م الت ارير
ص
 ...........اإلعالئ به ور ا لما تم عل ه لراس الشروط اإلداري الخاح .

األجرة الم صددة ط ق التراتيل

خالل مدة قدر ا (ر دد ا اله

العم مي)  ...من تاريخ

 )4تط يق جم ال م د المدرج ب راس الشروط اإلداري الخاح التي تك ص جهءا من الع د.
العم مي )...........ا ما ا تداء من الي ئ الم الي آلخر أج م دد
 )5اإلب اء عل شروط ذا التعهد مدة (ر دد ا اله
ل ل العرو

.

 )6أشهد أ مي لست (أو أ الشرل التي أمثلها ل ست) ري اال تضارب مكال أو أ ص ا ر قا ي .وري ح رة
المترتب عن ذلك.
خالف ذلك ،رإ ه اتم سخ الع د بك ةل وأت م مسؤوليتي ال ا

1ري ح رة ،ت درم العر

من ق

م م  ،تدرج عبارة " ي الممضي أس له بك تي ولي الم م (ذلر الم م )" دو

ال خراط لدى حمدوق ال ط والت اعد.

2رم ن ضار و ائق أخرى عمد االقتضاء
14

ت

دراج ال ا ات المتعل

ادر

اله

العم مي المبالغ المست جب

بم جل ع د الك

وت يلها ل

ال ساب الم ت ح بال مك أو ال ريد:

 ............................ت ت عدد( .......................... :ذلر اله صي ال مك أو ال ريدر )
ارر ى  ..................ري......................

( مضاء وختم المشارك)

(ر تل المشارك بخط اليد عبارة " حال للمشارل ري طلل العرو

15
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ملدق عدا2

بطاقة إرشااات عامة بل المشارك
االسم والل ل أو سم شرل الم ىاماة ...................................................................................:
تاريخ

ري

الترس م

الم اماة................................................................................................:

عم ا

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

الم صر

عم ا موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة........................................ :

الهات .................................................................................................................:
.....

العم ا اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة .......................................................................:
رقم

ال بائي.......................................................................................................:
الشخ

الم ص

إلمضاء و ائق العر (االسم والل ل والخط )..................................................
ارر ى  ..................ري......................
ص
( مضاءوختم المشارك)

مال ظة :ري ح رة ت صم شرلات م اماة أو م امين ،ر ل عل ل ص عض ت درم ال

16

الخاح به.
ص

المعرف
ص

ملدق عدا 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير

مهمة
في مختلف إوراءات التعيي وم ار ل إنجاز ال ر
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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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ملدق عدا 4

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الهيكل العمبمي)
ةا ب طلب العروض

إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات (ذكر إسم الهيكل
ّ
العمومي).......................................
أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األق ّل.
(وفييي صييورة القيييام بيييعلم الهيكييل طب ي أحكييام األميير عييدد  1875لسيينة  ،1998فترف ي نسييخة ميين مكتييوب
اإلعلم مؤ ّ
شر عليه من قبل الهيكل يوضّح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعلمة البلوغ عند اإلقتضاء).

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملدق عدا 5

تصريح على الشرف بعدم البوبا في إ دى

كراس الشروط
الداالت
ر
اإلقصائية الماصبص عليها بالفصل  2م ر
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي وكافّية أعضياء الفريي المتيد ّخل مين المحيامين المقتيرحين ال نوجيد فيي إحيد حياالت
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
المنع المنصوص عليها بالمرسوم
أصرح أنّنا ال نوجد في إحد الحياالت المنصيوص عليهيا بيالفقرة األخييرة مين الفصيل الثياني مين كيراس
كما
ّ
شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملدق عدا 6

بصدة البيانات
تصريح على الشرف
ر
الخصبةية المذكبرة في العرض
العامة و /او
والمراوع
ر
ر

إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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

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 خلف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز لما يثبتها
من وثائ بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملدق عدا 7

قائمة إسميمة في المدامي المافرا) أو المدامي المباشري
المهاية للمداماة
أو أعضاء الشركة
ر

عر

االسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تجمع)
في ةبرة ر

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

(إمضاء وختم المشارك)

21

ملدق عمدا8
التزام المدامي المافرا) أو المدامي المباشري

تجمع)
في ةبرة ر

المهاية للمداماة دايابة ذكر الهيكل العمبمي)................
أو أعضاء الشركة
ر
اإلاارية والتعديلية
لدى المداكم و سائر الهيئات
القضائية والتدكيمية و ر
ر
أقر ّ
بأن الفري المتدخل
إني الممضي أسفله (اإلسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا
والمتكون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم(ألتزم)بينجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
العرض:
االسم واللقب

الترسيم

محل المخابرة

إمضاء المحامي
معرف به

1

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

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

(إمضاء وختم المشارك

صصة لك ّل واحد منهم.كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك على أن يكون
1يتعيّن على ك ّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخ ّ
تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
22

ملدق عمدا 9

في الة مجمع) أو

المبياة للتجراة العامة للمدامي المباشر أو المدامي المباشري
قائمة المراوع ر
المهاية للمداماة خالل الخمس سابات األخيرة
للمدامي الماتمي للشركة
ر
م  1وانفي.....إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
ودول تأليفي للمراوع
ر

عدد االنابات

المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة .................

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة .................

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة .................

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة .................

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة .................

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات

23

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

العامة
ودول تفصيلي للمراوع
ر

الهيكل العمومي أو الشخص الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عدد القضيّة

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

الطور

تاريخ بداية وانتهاء المهمّة

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

(إمضاء وختم المشارك)



يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ملدق عمدا 10

قائمة الدورات التكبياية المتخصصة التي تابعها المدامي المباشر أو المدامي المباشري

في الة

المهاية للمداماة في إطار اورات التكبي المستمر التي
مجمع) أو المدامي الماتمي للشركة
ر
تاظمها الهيئة البطاية للمدامي بالتاسيق مع المعهد األعلى للمدامي أو في إطار أنشطة الهياكل
الدولية للمدامي .

عر

السنة

المحور

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3
4
5

الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4
5

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدم المدامي المترشح نسخة مطابقة لألةل م
ر

شهااة المشاركة في الدورة المعاية.
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ملدق عدا 11

سي ــرة ذاتي ــة

*

والل ل:

اإلسم

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

تاريخ

*

وم ا ها:

ال الدة

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

*تاريخ الترس م بالهي ال طمص :
* تاريخ الترس م ب سم اإلست ماف.................................. .......................................................... .................................................... :
.................................. ........................................................................... ..................................

* تاريخ الترس م ب سم التع يل:
*عم ا م ق ال اب

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

وجد ور ا لإلجراءات ال ا ص :

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

الشـهــائد العلميــة المتحصل عليها المترشح :
الشهـادة العلمية

المؤسسة الجامعية

26

سنة التـخـرج

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
-

27

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهمة المترشح إليها: التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
28

جيد جدا

ممتاز

-

 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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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

شخص
خاص

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

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

30

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

ملدق عدا 13

عقد الايابة المبرم دي المدامي المباشر أو مجمع المدامي

المهاية للمداماة  ،والهيكل عمممبمي
المباشري أو الشركة
ر

1

األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األستاذ ..........................................................................................
أو
(مج ّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة)...................................................
أو
(الشركة المهنيّة للمحاماة) .......................................... .........................
طب هذه االتفاقية في نيابة (ذكر الهيكل العمومي  ).......................................والقيام بجميع
اإلجراءات القانونيّة في حقه(ها) والدفاع عنه(ها) لد 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 وأعوانه إلى التشريع
الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعله طب 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 ) (02قضية كحد 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 واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
يمكن (ذكر الهيكل العمومي ،)...........إذا ما تبين له أن المحامي قد بذل العناية اللزمة وحق نتائج إيجابية
بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبله وإمضاء ملح في
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب
الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة المخت ّ
العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحدّد للمحامي.

1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متط ّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
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الفصل  : 4االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
أ -يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف الملئمة 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 (الهيكل العمومي.).....................
ب -تمكين المحامي من المعطيا ت 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 الهيكل العمومي.
ث -ال يمكن (للهيكل العمومي )................................كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة
المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طب أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد
مؤرخ ري  24جا ي  2014المتعصلق بضبط شروط وإجراءات تكل ف الم امين م اب
 764لسم  2014ص
اله اك العم م لدى الم اكم والهي ات ال ضائ واإلداري والعس ري والتعدال والت م .
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خلص صاحب المهمة حسب الصيغ التالية (يحددها الهيكل العمومي ).............................يكون
الخلص عن طري :
□ تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد
□ أشكال أخر (يحددها الهيكل العمومي :صك ،حوالة )...
يتولى الخلص:
المحاسب العمومي المكلف بالدفع.
اإلدارة الماليّة (للهيكل العمومي.).............................
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلثون ( )30يوما من تاريخ إيداع
الهيكل
(ذكر
التنفيذية
بالنسخة
اإلعلم
أو
الحكم
صدور
بعد
الفاتورة
العمومي.)..........................................
وتحمل على (الهيكل العمومي )..................................................................أجر عدول التنفيذ
(باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك المنشورة لد المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها
المحامي معاليم تسليم الوثائ والمؤيدات).
وتحمل على (الهيكل العمومي ).........................................................أجرة عدول اإلشهاد
والخبراء ومصاريف الترسيم بيدارة الملكية العقارية.
كما يتح ّمل (الهيكل العمومي )....................................................................مصاريف التنقل
المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبر أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل
التي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة لهذا الغرض  30كلم في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة
بملف اإلنابة.
للمحامي ،شخصيّا ،أو ألعضاء شركة المحاماة المتع ّهدين
ّ
الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل الهيكل العمومي بتح ّمل مصاريف التنقّل واإلقامة
وإذا ما إقتضت ضرورة
ّ
حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
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وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق كتابي
منفرد ومسب بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.
إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة ،يتولى الهيكل العمومي خلصها
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 أو الشركة المهنية للمحاماة :
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
 بذل العناية اللزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة والتعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعلم الهيكل العمومي كتابيا بمآلها فيأجل أقصاه ثلثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعلن عنها من الجهة المتع ّهدة.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو بدراسة الملفات
 حضور االجتماعات المخ ّالتي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.
ولهذا الغرض،
يتولى (الهيكل العمومي )................................................دعوته كتابيا سواء عن طري
الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين (الهيكل العمومي ،)................................مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبلإمضائها حتى تبدي رأيه ا فيها .وفي صورة عدم إبداء (الهيكل العمومي ).......................بملحظات
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.
 تمكين (الهيكل العمومي )................................من شهادة في خلص معاليم الضمان االجتماعيوخلص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قبل
خلص األتعاب.
الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة االتفاقية بـثلثة سنوات تبدأ من  .....................وتنتهي في ....................
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة من
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العموميفيتولى مواصلة هذه القضايا وف
قبل اللجنة المخت ّ
قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين (الهيكل
نص الحكم الصادر فيها.
العمومي )..........................من ّ
الفصل  : 8التقيّد بتركيبة الفريق المتد ّخـل :
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفري الذي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستو
العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء ،فيجب على المحامي إعلم
(الهيكل العمومي )......................بذلك كتابيا وتغيير المحامي (ن) المتخلي (ن ) عن المه ّمة بمن له (م)
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نفس المؤهلت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك ،مسبّقا ،بموافقة
الهيكل المعني كتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملح في الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
المخت ّ
وفي خلف ذلك ،وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي ت ّم على
أساسه اختيار المتعاقد مع ( الهيكل العمومي )...............................أوفي صورة عدم موافقة الهيكل
المعني على المتر ّ
شح المقترح ،فله ح ّ فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن
طري عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة ( )15يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو
إصلح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من قبله.
الفصل : 9فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية،:
 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعله. وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة يوجه له الهيكل العمومي تنبيها بواسطةرسالة 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 (للهيكل العمومي )...............فسخ العقد دون
ي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه ملئما.
أ ّ
 إذا ثبت لد (الهيكل العمومي )..................إخلل صاحب العقد بالتزامه وإهدار ح (الهيكلالعمومي ).............................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 :10
في صورة قرار (الهيكل العمومي  ).....................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
طب أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمل بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
المؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّ بتنظيم مهنة المحاماة.
ّ
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 11
ّ
في حالة نشوب خلف في تأويل أحكام هذه االتفاقية ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا الغرض يتولى
(ذكر الهيكل العمومي ) ............................مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من األمر عدد
مؤرخ ري  24جا ي  2014المتعصلق بضبط شروط وإجراءات تكل ف الم امين م اب
 764لسم  2014ص
اله اك العم م لدى الم اكم والهي ات ال ضائ واإلداري والعس ري والتعدال والت م .
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخلف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي
صة.
يراها للدفاع عن حقوقه لد المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
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الفصل  :13ةدة العقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل:
□
□
□
□

المكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلداريّة
رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية
المدير العام للمؤسسات العمومية الغير إدارية.
الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية والمنشأة ذات األغلبية العموميّة.

الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعلم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طري إعلم بواسطة عدل التنفيذ.
حــرر بـ .........في ..................
ّ
الهيكل العمومي

اإلمضــاءات
المحـــــــــامي
أو
تجمع المحامين
أو
شركة المحــامـــاة
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