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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
ّ
يتمثل موضوع طلب العروض في اختيار محام مباشر من بين ّ
املرسمين بجدول املحامين لدى التعقيب
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى املحاكم وسائر
لنيابة بلدية غزالة والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
ّ
والتعديلية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها
والتحكيمية واإلدارية
الهيئات القضائية
ّ
ّ
ّ
والجزائية والتحكيم.
والجبائية
واملدنية والعسكرية والتجارّية
العمل املتعلقة باإلجـراءات اإلدارّيـة
ّ
ويبين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات املحمولة على الطرفين املتعاقدين.
الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكن املشاركة في طلب العروض:
للمحامين املرسمين بجدول املحامين لدى:
 التعقيب
في تاريخ صدورطلب العروض
ّ
ال تجوز مشاركة املحامين أو الذين ّ
تعرضوا لإليقاف عن املباشرة بمقتض ى قرار تأديبي بات أو محلى
ّ
بالنفاذ العاجل ما لم ّ
املختصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ
يتم إلغاؤه من قبل املحكمة
األقص ى لقبول العروض.1
كما ال يمكن مشاركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها بالتشريع والتراتيب
الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب املصالح املرتبطة بالعالقة املباشرة بين املحامي
ّ
ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التسيير
أي دعوى ّ
ّ
املهنية للمحامين قد قبل ّ
ضد
أو املداولة أو تلك التي يكون فيها املحامي أو أعضاء الشركة
جهة تعمل لديها او اي مانع اخر على معنى الفصل  32من مرسوم املحاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة الجامعيين املباشرين أو املتقاعدين على
الرغم من ترسيمهم بجدول املحاماة.
الفصل  : 3كيفية المشاركة
1
التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي
إن ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين
(لجنة الفتح والفرز المحدثة للغرض) ،وإنما يندرج ضمن صالحيات الّلجنة
ّ

بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات
ألحكام الفصل  16من األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
2

يشارك املحامي املباشرفي طلب العروض:
منفردا
الفصل  : 4توزيع طلب العروض .
ّ
يتكون طلب العروض من:
قسط وحيدّ 1
موجه إلى جميع:
 املحامين املرسمين لدى:
التعقيب
في تاريخ صدورطلب العروض
ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها .
الفصل  : 5سحب ملف طلب العروض:
يتولى املترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnو موقع الهيئة الوطنية للمحامين (  https://avocat.org.tnبعد أن
يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية املوجودة للغرض على املوقع املذكور .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه
يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من بلدية غزالة شارع فرحات حشاد  7040غزالة بدون مقابل.
الفصل  :6صلوحية العروض
ّ
ّ
بمجرد تقديمها ملدة ستين يوما ( 60يوما) ابتداء من اليوم املوالي
يصبح املشاركون ملزمين بعروضهم
للتاريخ األقص ى املحدد 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.
و ّ
ّ
يتضمن اإلجابات والتوضيحات املتصلة باملالحظات
يتم إعداد ملحق مللف طلب العروض
واإلستفسارات التي يطلبها املترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز
عشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي في
اإلستمارة اإللكترونية لسحب ّ
كراس الشروط املشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد
ّ
 764لسنة ّ 2014
املؤرخ في  24جانفي  2014املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة
الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
1
محام مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم .
يت ّم وجوبا إسناد ل ٍ
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كما يجوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض املشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة
املترشحين.
ّ
تكميلية إلى املترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح
هذا ،ويمكن توجيه معطيات
ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.
الفصل :8الضمانات المالية :
ّ
يعفى املشاركون من تقديم الضمانات املالية التي تقتضيها التراتيب املتعلقة بتنظيم الصفقات
ّ
العمومية.
الفصل :9عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية ،سارية
املفعول في تاريخ آخرأجل لتقديم العروض.
ّ
كما يجب على املحامي  ،تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية
متعهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر ّ
قضية ّ
تعهد بها
املحامي .
ّ
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية
يتعهد بها املحامي  .وإذا تم إعالم شركة التأمين امل ّ
عنية من قبل بلدية غزالة قبل انقضاء األجل
ّ
املذكورأعاله وذلك بمقتض ى رسالة معللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى
ّ
ّ
التعاقدية ،يتم االعتراض على إنقضاء
تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأن املحامي لم يف بالتزاماته
ّ
ّ
عقد التأمين .وفي هذه الحالة ،ال يصبح عقد التأمين الغيا إال بشهادة في الغرض تسلمها بلدية غزالة
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الفصل  : 10طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
يضــمن العــرض الفنــي والوثــائق اإلدا ّيــة وجميــع مؤيــدا ها ّ
املبينــة بالفصــل ( )11مــن هــذا الكـ ّـراس فــي
ر
ظــرفين منفصــلين ومختــومين يــدرجان فــي ظــرف ثالــخ خــار ي يخــتم ويكتــب عليــه عبــارة  :ال يفت طلــب
عروض عدد  01لسنة  2021متعلق بتكليف محام لنيابة بلدية غزالة
ّ
توج ــه الظ ــروف املحتوي ــة عل ــى الع ــروض الفني ــة والوث ــائق اإلداري ــة وجمي ــع املؤي ــدات ع ــن طري ــق البري ــد
ّ
مضــمون الوصــول أو عــن طريــق البريــد الســريع أو تســلم مباشــرة إلــى مكتــب الضــبط التــابع ل ـ بلديــة غزالــة
مقابل وصل إيداع.
ّ
ّ
تسلمها في مكتب الضبط املركزي للبلدية ّ
ثم وفي مرحلة ثانيـة تس ّـجل فـي الس ّ
ـجل
تسجل الظروف عند
الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يقص ى ّ
آليا:
* ّ
كل عرض ورد بعد اآلجال.
* ّ
كل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم املحامي.
كما يقص ى:
ّ
تحفظات أدخلها املشـارك علـى بنـود ك ّـراس الشـروط ولـم ي ّ
كل عرض ّ
* ّ
ـتم رفعهـا خـالل
تضمن تغييرات أو
األجل اإلضافي املمنوح له من قبل الهيكل العمومي.
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
كل عرض ّ
* ّ
مزورة.
وال يمكن للمشاركين الذين ّ
تم إقصاء عروضهم ّ
ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
يجب أن ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس
الشروط .ويقص ى كل عرض ال تتوفرفيه الشروط املطلوبة.
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المكونة للعرض:
الفصل : 11الوثائق
ّ
ّ
ّ
املتضمن للعرض ووثائق ّ
واملؤيدات املصاحبة لها على ما يلي:
التعهد
يجب أن يحتوي الظرف

بيان الوثيقة

العمليات املطلوبة

واجبات املشارك

الوثائق االدارية
---

كراس الشروط

خ ـ ــتم وإمض ـ ــاء املش ـ ــارك عل ـ ــى ك ـ ـ ّـل ص ـ ــفحة
وإمضاؤه في آخرالوثيقة مع بيان التاريخ.

وثيقة ّ
التعهد

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضـاء املشـارك وختمـه فـي آخـرالوثيقـة مـع
بيان التاريخ .
عدد()1

بطاقة إرشادات ّ
عامة حول املشارك

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
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 ممض ـ ــاة م ـ ــن قب ـ ــل الش ـ ــخض املف ـ ـ ّـوض ل ـ ــه
وختمها مع بيان التاريخ.
لألصل من الشهادة.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول املحامين.

أصل الشهادة املهنية أو نسخة إمضـ ــاء العميـ ــد أو الكاتـ ــب العـ ــام للهيئ ـ ــة أو
رئ ــيس الف ــرع الجه ــوي دون س ــواهم وختم ــه
مطابقة لألصل منها .
مع بيان التاريخ.

شـ ــهادة االنخـ ــراط بالصـ ــندوق الـ ــوطني للضـ ــمان االجتمـ ــا ي ( نسخة مطابقة لألصل من إمضـ ـ ــاء الـ ـ ــرئيس املـ ـ ــديرالعـ ـ ــام للصـ ـ ــندوق
الوطني للضمان االجتمـا ي أو مـن الشـخض
بالنس ــبة للمع ــاونين واألع ــوان) أو تق ــديم تص ــريح عل ــى الش ــرف الشهادة.
ّ
املفوض له وختمه مع بيان التاريخ.
بعدم االستعانة بمعاونين أو أعوان.
ّ
ّ
ّ
واملهنية
املدنية
املسؤولية
عقد تأمين عن

نسخة مطابقة لألصل من العقد إمضــاء الــرئيس املــديرالعــام لشــركة التــامين
أو من الشخض ّ
املفوض لـه وختمـه مـع بيـان
التاريخ.

تص ـ ــريح عل ـ ــى الش ـ ــرف يلت ـ ــزم بموجب ـ ــه املش ـ ــارك بع ـ ــدم القي ـ ــام طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
بيان التاريخ.
مباشـرة أو بواســطة الغيـربتقــديم وعـود أو عطايــا أو هـدايا قصــد عدد()3
التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز امل ّ
همة.
ّ
بأنه لم يكن عونا عموميا طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
تصريح على الشرف ّ
يقدمه املشارك
بيان التاريخ.
ّ عدد ()4
لدى بلدية غزالة أو مضت عن انقطاعه عن العمل به مدة
ّ
األقل.
خمس سنوات على
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وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيض أو نسخة مطابقة
لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم (حسب الحالة) طبقا
ّ
وخاصة منها أحكام الفصل  5من
للتراتيب الجاري بها العمل
ّ
األمر عدد  1875لسنة  1998املؤرخ في  28سبتمبر  1998املتعلق
ّ
بضبط الشروط واإلجراءات املتعلقة بإسناد املوظفين
العموميين ترخيصا ملمارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة
مباشرة بمهامهم.
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
ّ
اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل  2من ّ
كراس
الحاالت
الشروط

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.
عدد ()5

الجوانب الفنية والوثائق التي ي ّم اع مادها في فرز العروض:
العامة و/أو طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضاء املشارك وخ مه مع بيان ال اريخ.
ّ
ّ
بصحة البيانات واملراجع
تصري على الشرف
عدد ()6
ّ
َّ
املضمنة بالعرض.
الخصوصية
قائمة إسمية في:

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
بيان التاريخ.
عدد ()7

املحامي (منفرد)

التزام لكل محام مشارك بنيابة بلدية غزالة والقيام بجميع طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
بيان التاريخ.
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى املحاكم وسائر عدد ()8
ّ
اإلجراءات
ّ
ّ
التعريـف بإمضــاء كــل محـام مشــارك علــى أن
الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية.
يكــون ت ــاريخ التعري ــف باإلمضــاء وجوبــا بعــد
صدور إعالن طلب العروض.
املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
قائمة املراجع ّ
بيان التاريخ.
عدد ()9
الخمس سنوات األخيرة.
طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضاء املشارك وختمه فـي آخـرالوثيقـة مـع بيـان
قائمة في الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي
التــاريخ .يقـ ّـدم املحــامي املترشــح نســخة مطابقــة
عدد () 10

املباشر في إطار دورات التكوين املستمر الستكمال الخبرة التي
تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع املعهد األعلى
للمحامين أو في إطارأنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
ّ
الذاتية للمحامي املباشر
السيرة

لألصل من شهادة املشاركة في الدورة املعنية.
ّ
الذاتيـ ــة مـ ــع بي ـ ــان
طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمض ـ ــاء ص ـ ــاحب الس ـ ــيرة
التاريخ.
عدد () 11

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمضــاء املشــارك وختمــه فــي آخــرالوثيقــة مــع
بيان التاريخ.
عدد ()12
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تزال منشورة لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية
ّ
ّ
والتعديلية.
والتحكيمية واإلدارية
مشروع عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر من جهة ،طبقا لألنموذج املدرج بامللحق إمض ـ ــاء ص ـ ــاحب الع ـ ــرض وختم ـ ــه ف ـ ــي آخ ـ ــر
الوثيقة مع بيان التاريخ.
عدد ()13
و(بلدية غزالة ) من جهة ثانية.

ّ
مالحظة :يمثل عدم تقديم امللحق رقم  1وبقية املالحق املنصوص عليها صلب الجوانب
الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز للهيكل العمومي بشرط
احترام مبدأ املساواة بين املشاركين أن يطلب 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 تغييرفي محتواها.
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الفصل  :12فتح الظروف:
تحدث لدى بلدية غزالة لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقررمن رئيس بلدية غزالة .
تجتمع اللجنة املذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف املحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض
ّ
الفنية.
تكون جلسة فتح العروض:
 غيرعلنية
ّ
ّ
املحددة لقبول العروض.
 ال تفتح إال العروض الواردة في اآلجال القانونية
 ال يمكن ّ
ألي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبرهذا العرض الغيا.
يتم الشروع في ّ
ّ
عملية الفتح طبقا للتسلسل الترتيبـي لتـاريخ الـورود وذلـك بفـتح الظـرف الخـار ي
ّ
والتثبت من وجود ّ
كل الوثائق اإلدارّية املطلوبة.
للعرض
ّ
الفنـي واالقتصـارعلـى التصـريح بوجـود الوثـائق املطلوبـة دون
 فتح الظرف املحتوي علـى العـرضتعدادها.
ّ
وباســتاناء الوثــائق التــي تــدخل فــي تقيــيم العــرض الفنــي للمشــارك يمكــن ،عنــد االقتضــاء ،للجنــة
ّ
الخاصــة بفــتح الظــروف وفرزهــا أن تــدعو ّ
كتابيــا املشــاركين الــذين لــم يقـ ّـدموا كـ ّـل الوثــائق املطلوبــة إلــى
إتمــام ملفــا هم فــي أج ــل ال يتجــاوزّ 07أيــام عمــل م ــن تــاريخ جلســة فــتح الظ ــروف وذلــك عــن طريــق البري ــد
السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط بلدية غزالة حتى ال تقص ى عروضهم.
يمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق البري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االلكترون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعنوان
الت ــالي communeghezala2016@gmail.com :عل ــى ان ت ــودع األص ــول ،الحق ــا ،بمكت ــب الض ــبط او
ارسالها عن طريق البريد السريع (.بلدية غزالة شارع فرحات حشاد غزالة ) 7040
ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة:
ّ
يمكن للمحامي الـذي ق ّـدم ترشـحه فـي طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـا ّي ،مقابـل وصـل تسـليم ،يق ّـدم
مباشرة إلى بلدية غزالـة أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلوغ فـي أجـل أقصـاه خمسـة عشـرة ( )15يومـا
مــن تــاريخ آخــرأجــل لقبــول العــروض املعلــن عنــه مــن قبــل بلديــة غزالــة وذلــك دون الحاجــة إلــى تبريــرهــذا
االنسحاب.
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبارعروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
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ّ
غير ّأنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إال بمطلب معلل ّ
يقدمه املترشح للجنة
ّ
املختصة على معنى الفصل السابع ( )7من األمر 764لسنة  2014بهدف املو افقة عليه.
وفي صورة تراجع املحامي دون إجازة من اللجنة و عد إتمام عملية الفتح ،يحرم من املشاركة في
كل الهياكل العمومية ّ
الصفقات التي تنظمها ّ
ملدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ
ّ
املحدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم ّ
الرد من
تراجعه الكتا ي بعد األجل
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّد ّ
ملدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
ر
الفصل :14تقييم العروض

ّ
ّ
ّ
الخاص ــة املش ــارإليه ــا بالفص ــل  12م ــن ه ــذا الك ـ ّـراس ،تت ــولى ه ــذه
بع ــد ف ــتح الع ــروض م ــن قب ــل اللجن ــة
ّ
املناجيــات املدرجــة بالفصــل  14مــن هــذا
اللجنــة كــذلك تقيــيم العــروض املقبولــة وترتيبهــا وفقــا إلحــدى
الكراس.

الفصل  : 15منهجيّة تقييم العروض و إسناد األعداد
ّ
مناجية تقييم العروض:
: 1.15
ّ
يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار املحامي باالعتماد ،حصريا ،على املقاييس التاليــة:
العدد

معاييرالفرز

العدد األقص ى املسند

1

املراجع العامة للمحامي

 50نقطة

2

ّ
العلمية للمحامي
املؤهالت

 20نقطة

3

ّ
العمومية وعددها
حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل الهياكل

 30نقطة
 100نقطة

املجم ـ ــوع العـ ــام

وتقص ى وجوبا :
ّ
تتضمن إحدى الوثائق املعتمدة للتقييم الفني.
 العروض التي لم العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية املطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترةّ
واملحددة في الفصل  11من هذا الكراس.
اإلمهال
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ
 كل عرض ّمزورة.
ّ
 العروض التي يتولى أحد املشاركين فيها تقديم أكثرمن عرض واحد في نفس الصفقة.10

ّ
ّ
ّ
ترشحا هم ال ّ
يتم
تأديبية ،فإن استبعادهم ورفض
وبخصوص املحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات
إال من قبل لجنة املر اقبة واملتابعة املحدثة بمقتض ى األمر عدد  764لسنة ّ 2014
مؤرخ في  24جانفي
 2014يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات
ّ
ّ
ّ
وضعيا هم املهنية
التثبت بدقة في
القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية  ،بعد
ّ
بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
املختض عند
االقتضاء ،تطبيقا ملقتضيات الفصل  15من األمرعدد  764لسنة ّ 2014
مؤرخ في  24جانفي .2014
 : 2.15إسناد األعداد:
أ -املراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد املراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها املحامي أو أعضاء شركة املحاماة خالل الخمس
ّ
املمتدة بين غرة جانفي  2017إلى تاريخ تقديم العروض.
سنوات األخيرة أي من الفترة
املصرح بها ،يتم اعتماد نسخ من ّ
ّ
عينة من نصوص
وبهدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع
ّ
ّ
املترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون
إمكانية
األحكام بعد معالجتها من قبل
التعرف على األشخاص املذكورين بهذه األحكام واملراجع.
عدد
اإلنابات
لدى
املحاكم

الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
املسـ ـ ـ ـ ــند
بعنـ ـ ـ ــوان
املراجـ ـ ـ ــع
العامة

ما بين  40و 50
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض
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ما بين  51و60
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

ما بين  61و70
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

30

20

ما بين  71و80
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

40

أكثرمن  81إنابة
خالل الخمسة
سنوات السابقة
لتاريخ طلب
العروض

50

أ 2.صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:
ّ
ّ
ّ
والعامــة
تبعــا إلمضــاء املترشــح للتصــريح علــى الشــرف بلـ ّـحة البيانــات املتعلقــة بالتجربــة الخصوصـ ّـية
ّ
املترشح املعني إلى تأييد عرضه ّ
ّ
املصرح بها.
باملؤيدات
(امللحق عدد  ،)6ال يد ى ،في مرحلة أولى،
تعتمد ّ
عينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه املترشح املشارك في طلب العروض .وبصفة عامة
يتولى املحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجازالعمل موضوع اإلنابة.
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وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ّ
تم رفضها شكال.
ويك ــون املح ــامي م ــدعو إل ــى جمعه ــا وتخزينه ــا حس ــب الس ــنوات وحس ــب طبيعته ــا بطريق ــة تحف ـ حماي ــة
ّ
املعطي ــات الشخص ـ ّـية ّ
إلكتروني ــة
والس ــراملا ــي ف ــي أق ـراص ممغنط ــة أو ليزرّي ــة أو ك ــذلك ف ــي وس ــائل حف ـ
ّ
ترا ــى فيهــا ّ
الضــمانات ّ
الفنيــة الســتغاللها طبــق مواصــفات تــتالءم مــع التجهي ـزات املســتعملة ف ـي املجــال
الفنية ّ
وذلك لتقديمها عند الطلب لبلدية غزالة طبق املواصفات ّ
املبينة للغرض في كراس الشروط.
ّ
ّ
ّ
ّ
عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية ّ
أن ّ
الفنية ّ
تتم على النحو التالي:
ويجب اإلشارة للمترشحين
ّ
ّ
تولى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أساس املعطيات ّ
املبينة في التصاريح على
 ت
ّ
ّ
ّ
الذ ّ
الشرف ّ
اتية املمضاة من قبل املترشحين وبقية املالحق املنصوص عليها بملف
والسيرة
ّ
بكراس الشروط.
طلب العروض وطبقا للمعايير واملقاييس املعلنة
ّ
ّ
املختصة للمر اقبة
 يقوم الهيكل بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه امللفات إلى اللجنة
ّ
واملتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء املر اقبة الالزمة عليها طبقا ألحكام الفصل 10
ّ
من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  .2014وإذا ما اقتضت أعمال اللجنة
املذكورة طلب ّ
املؤيدات املضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول ما تم التصريح به
ّ
فإن هذا الطلب ّ
يوجه إلى املحامين املعنيين من قبل
بخصوص املؤهالت العلمية واملهنية،

بلدية غزالة .
المؤهالت العلميّة للمحامي ( 20نقطة):
ب-
ّ
ّ
املتميـزة
يهدف هذا املقياس إلى تحديد العدد األمثـل مـن املتـدخلين للقيـام باإلنابـة وباالسـتناد إلـى الخبـرة
ف ــي املي ــدان املطل ــوب م ــن قب ــل الهيك ــل العم ــومي م ــن ناحي ــة وإل ــى امل ــؤهالت العلمي ــة للمترش ــح م ــن ناحي ــة
أخرى ،وذلك حسب التصنيف التالي:
 املحامون املباشرون لدى التعقيب. املحامون املباشرون لدى االستئناف. أعضاء شركة املحاماة.ّ
ّ
تحصـ ــل عليهـ ــا املحـ ــامي تسـ ــند األعـ ــداد بحسـ ــب وعـ ــدد الـ ــدورات
العلميـ ــة التـ ــي
إضـ ــافة إلـ ــى الشـ ــهادات
ّ
ّ
التكوينية التي تلقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
ّ
متخصصــة فــي
 تسـند بصــفة آليــة  05نقـاط لكـ ّـل محــام شـارك فعليــا أو تــابع بنجـاح دورة تكوينيــةـتمرإلســتكمال الخبــرة ّ
إطــاردورات التكــوين املسـ ّ
املهنيــة التــي تنظمهــا الهيئــة الوطنيــة بالتنســيق
مع املعهد االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10
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ّ
تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــارأنشــطة
 تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة نافحــة فــي دورةّ
الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.1)10
الهياكل
إلثبــات املش ــاركة ف ــي ه ــذه ال ــدورات ،يق ـ ّـدم املح ــامي املترش ــح نس ــخة مطابق ــة لألص ــل م ــن ش ــهادة
املشاركة في الدورة املعنية.
ج -حجم المهام الموكولة للمحامي وعددها ( 30نقطة)ّ
يهــدف هــذا املعيــارإلــى إعطــاء أكثــرفــرص للمترشــحين املتفـ ّـرغين .لــذلك بقــدرمــا يكــون املحــامي املترشــح
ّ
ّ
للمهمــة بقــدرمــا يرتفــع العــدد املســند إليــه بهــذا العنــوان والعكــس بــالعكس وذلــك علــى النحــو
متفرغــا
كل ّ
ّ
يتم حذف نصف نقطة عن ّ
قضية جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطـوراالبتـدائي فـي تـاريخ تقـديم
 التالي:ّ
الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 10نقاط.
 ّيتم حـذف نصـف نقطـة عـن ك ّـل قض ّـية جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي فـي طـوراالسـتئناف فـي تـاريخ تقـديم
ّ
الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 10نقاط.
معنويــة أو ّ
ّ
 يـ ّماديــة خاصــة
ـتم حــذف نصــف نقطــة عــن كـ ّـل قضـ ّـية جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي أو ذات
ّ
لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 10نقاط.
الفصل :16تعيين المحامي .
ّ
ّ
ّ
مفصال حول معـاييراختيـاراملترشـحين ونتـائ
تعد لجنة الفتح والتقييم املحدثة لدى بلدية غزالة تقريرا
ّ
أعمــال التقيــيم علــى ضــوء ذلــك تو ّ ــح فيــه ّ
كيفيــة ترتيــب املترشــحين وأســباب إقصــاء بعــض العــروض إن
حصل ذلك.
وت ّ
ّ
املختصــة للمتابعــة واملر اقبــة املحدثــة بالهيئــة العليــا
وجــه بلديــة غزالــة وجوبــا هــذا التقريــرإلــى اللجنــة
للطل ــب العم ــومي طبق ــا ألحك ــام الفص ــل  7م ــن األم ــرع ــدد  764لس ــنة  2014وامل ـ ّ
ـؤرخ ف ــي  24ج ــانفي 2014
إلجـ ـراء مر اقبته ــا عليه ــا طبق ــا ملقتض ــيات الفص ــل  8م ــن األم ــرالس ــالف ال ــذكروإع ــادة النظ ــرفيه ــا ،عن ــد
االقتضاء.
و عد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
توجه اللجنة املذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي املعني لتنفيذه.

 1عندما يتع ّلق األمر بتكليف محامي بقضاايا ياي الراارن مال ابال الهياكال العموم ّياة يإلضاف باى ااية إلان لا بعايل
االعتبار مل هفا المعيار الفرعي دورات تكوين ّية اام بها محامي يي إطار أنشطة الهياكل الدول ّية للمحاميل مدى إلماام
شااغ بللااة المحكمااة المنشااورة أمامهااا القضايّة أو الللااة المتفّااق عليهااا يااي العقااد أو عنااد االاتضااا الللااة
المحااامي المتر ّ
اىنجليزية .ويمكال كافل األضاف بعايل االعتباار إ ااية إلان هافي المقاايي انضاوا المحاامي أو شاركة المحامااة ياي
شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة مل عدمه.
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الفصل  :17إمضاء العقد والشّروع في المهمّة:
ّ
يتم إعالم املحامي الذي ّ
ّ
تم إختياره من قبل بلدية غزالة في العنـوان املبـين بوثيقـة ّ
التعهـد .ويجـب عليـه
إمضــاء العقــد املحــررباللغــة العربيــة طبــق النمــوذج املصــاحب لهــذا .ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطرفــان
ّ
أهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وو اقع نشاط الهيكل العمومي.
وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم املحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية
لضمان إنطالق ّ
املهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
ّ
إال أنه ،في صورة نكول املحامي الذي وقع إختياره نهائيا لإلنابة يحرم من املشاركة في الصفقات التي
كل الهياكل العمومية ّ
ملدة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ عدم ّ
تنظمها ّ
الرد من طرفه على إعالمه
بقبوله النهائي الذي بقي دون ّد ّ
ملدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
ر
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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.
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  ،والهيكل عمــومي.

ملحق عدد 1

التعهد
وثيقة ّ





إني املمض ي أسفله (االسم واللقب والخطة).................................................................................................................
املنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد........................... ............................................................................ :
ّ
املعين محل مخابرته بـ(ذكرالعنوان بالكامل)..............................................................................................................
بصفتي .............................................................................................................. .......................................................

ّ
ّ
و عد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها1
واملكونة مللف طلب العروض املتعلق بإنابة املحامي (يحدده
الهيكل العمومي) :
) (1ملف طلب العروض.
ّ
( )2وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة االلتزام.
( )3عقد النيابة.
1يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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و عد أن ّ
قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات املزمع انجازها.
ّ
أتعهد وألتزم بما يلي:
ّ
 )1قبول ّ
املهمة موضوع طلب العروض املسندة لي دون تحف .
ّ
ّ
املحددة طبق
القانونية املطلوبة وفقا للشروط املبينة بالوثائق املذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
القانونية في امليدان.
التراتيب
ّ
 )3تسليم التقارير الخاصة باإلنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة أقصاها  7أيام من تاريخ تسلم
التكليف بنيابة بلدية غزالة وفقا ملا تنض عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
 )4تطبيق جميع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
تكون جزءا من العقد.
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخرأجل محدد لقبول العروض.
 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو ّ
أي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد
بصفة آلية و أتحمل مسؤوليتي القانونية املترتبة عن ذلك.
يدفع الهيكل العمومي املبالغ املستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب املفتوح بالبنك أو البريد:
 .........................................................................تحت عدد( .......................... :ذكر ّ
الهوية البنكية أو البريدية)
حرربـ  .........................في...................................
(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب..........................................................................................................................................:
تاريخ الترسيم في املحاماة ................................................... ................................................................... ...................................:

عنوان املقر.... .............................................................................................................................................:
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونية ........................................................:
....................................................................................................................................................... ..............
الهاتف..........................................................:
العنوان اإللكتروني للمحامي ...........................................................................................................................
رقم املعرف الجبائي ........................................................................................................................................
الشخض املفوض إلمضاء وثائق العرض اإلسم واللقب والخطة .......................................................................
....................................................................................................................................................................
ّ
حرربـ  ..................في......................
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(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير

في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهمّة
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (اإلسم واللقب) األستاذ

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

ّ

ّ
الوطنية تحت عدد ............................................................بتاريخ
املسجل بالهيئة

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

ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

ّ
املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغيربتقديم وعود أو عطايا أو
هدايا قصد التأثيرفي مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى (الهيكل العمومي)
صاحب طلب العروض

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (اإلسم واللقب)

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد ...............................................................بتاريخ
املسجل بالهيئة

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

ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

ّ
املسمى فيما يلي املشارك
ّ
ّ
أصرح على شرفي أني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات بلدية غزالة
أو مضت عن إنقطا ي عن العمل بها ّ
ّ
األقل.
مدة خمس سنوات على
(وفـي صــورة القيـام بــإعالم الهيكـل طبــق أحكـام األمــرعـدد  1875لســنة  ،1998فترفـق نســخة مـن مكتــوب
ّ
ّ
اإلعالم مؤشرعليه من قبل الهيكل يو ّ ح بدقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء).

ّ
حرربـ  .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 5
19

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  2من ّ
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (اإلسم واللقب)

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد  ..................................................................بتاريخ
املسجل بالهيئة

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

ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

ّ
املسمى فيما يلي املشارك
ّ
ّ
ّ
أصرح على شرفي أني ال أوجد في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها باملرسوم املنظم ملهنة املحاماة.
كما ّ
أصرح أني ال أوجد في إحـدى الحـاالت املنصـوص عليهـا بـالفقرة األخيـرة مـن الفصـل الثـاني مـن كـراس
شروط طلب العروض.

ّ
حرربـ .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 6
20

تصريح على الشرف بصحّة البيانات

والمراجع العامّة و /او الخصوصيّة المذكورة في العرض
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب)

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

ّ

ّ
الوطنية تحت عدد ........................................................بتاريخ
املسجل بالهيئة

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

ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

ا ّ
ملسمى فيما يلي املشارك
والعامة التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قدمتها في هذا العرض.
الخصوصية
بلحة البيانات واملراجع
أصرح على شرفي
ّ
ّ
ّ
ّ
و ّ
القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة املكلفة بالفرز ملا
مسؤوليتي
أتحمل
ّ
مني ّ
ملدة تتجاوزعشرة ّأيام.
يابتها من وثائق بعد طلبها

ّ
حرربـ  .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 7
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قـائمة إسميـة في المحامي (المنفرد) .

عر

االسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ّ
حرربـ .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عـدد8
22

التزام المحامي (المنفرد)
بنيابة ( بلدية غزالة)

لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
ّ
أقر بأني (ألتزم)بإنجاز ّ
واللقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
املهمة .كما
إني املمض ي أسفله (اإلسم
ّ
ّ
أقربلحة كافة املعلومات الواردة بهذا العرض:

االسم واللقب

الترسيم

محل املخابرة

إمضاء املحامي معرف
به1

ّ
حرربـ .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك
ملحق عـدد 9
1يتعيّل علن ك ّل المتدضليل المعنييل اىمضا يي الرانة المرصّصة لك ّل واحد منهم .كما يجب التعريف باىمضا لكل
محامي مشارك علن أن يكون تاريخ التعريف باىمضا وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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قائمة املراجع ّ
املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشرخالل الخمس سنوات األخيرة
(من  1جانفي 2016إلى تاريخ فتح العروض)
جدول تأليفي للمراجع ّ
العامة

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

جدول تفصيلي للمراجع ّ
العامة
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.........................

الهيكل العمومي أو الشخص
موضوع اإلنابة
الخاص

عدد القضيّة

المحكمة

الطور

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

تاريخ بداية وانتهاء
المهمّة

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

(إمضاء وختم املشارك)


يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.

ملحق عـدد 10
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قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي املباشرفي إطاردورات التكوين املستمر
التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع املعهد األعلى للمحامين أو في إطارأنشطة
الهياكل الدولية للمحامين.
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 المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
ّ

ملحق عدد 11
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في الدورة المعنية.

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسم واللقب:
* تاريخ الوالدة ومكانها........................................................................................................................................................................................................................... :
ّ
*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنية .............................................................................................................................................................................................. :
*تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف ...............................................................................................................................................................................................:
 * .تاريخ الترسيم بقسم التعقيب............................................................................................................................................................................................... :
*عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات القانونية .............................................................................................................................:

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

الشـهــائد العلميــة المتحصل عليها المترشح :
الشهـادة العلمية

المؤسسة الجامعية

ملخص الخبرة العامة في المحاماة :
27

سنة التـخـرج

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

الدراسات والبحوث
-

ملخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ( ذكر االختصاص ان وجد أو المادة المطلوبة)
28

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 العالقةبالمهمة المترشح إليها:
 التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
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جيد جدا

ممتاز

 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

ملحق عدد 12
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جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى
ّ
ّ
والتعديلية
والتحكيمية واإلدارية
املحاكم وسائرالهيئات القضائية

عدد
اإلنابات

موضوع اإلنابات

اإلنابات الجارية
املحاكم أو الهيئات
املنشورة أمامها القضايا

الطور

الهيكل
العمومي

شخض
خاص

اآلجال التقريبية
إلنتهاء اإلنابات
ّ
الجارية

املالحظات اإلضافية
والتوضيحية التي
يراها املترشح ّأنها
ّ
ضرورية لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

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

ملحق عدد 13
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............................

عقد النيابة املبرم بين املحامي  ،وبلدية غزالة1

الفصل  : 01تعريف المهمّـة:
ّ
تتمثل مهمة:
األستاذ ...............................................................................................................................
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها
طبق هذه االتفاقية في نيابة بلدية غزالة والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
ّ
والتعديلية سواء في تونس أو كذلك
والتحكيمية واإلدارية
لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية
خارجها عند اإلقتضاء.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى
التشريع الساري املفعول في امليدان الجبائي والضمان اإلجتما ي.
الفصل  : 3األتعــاب :
املهام املشار إليها بالفصل ّ
ّ
األول أعاله طبق أحكام القرار املشترك
تضبط أتعاب املحاماة بخصوص
الصادر عن وزير العدل والوزير املكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع
ّ
املكتبية ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والتعقيب.
الجبائية واملصاريف
يتم تجميع قضيتين ( )02كحد أدنى وخمسة ( )05قضايا كحد أقص ى في نفس الطور والتي تعد
مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو
تداولها أو سهولة معالجتها واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
يمكن لبلدية غزالة إذا ما تبين لها ان املحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائ إيجابية بالنظر الي
القضية املتعهد بها ود جة تشعبها ،أن تسند له منحة تكميلية ّ
تقدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض
ر
ّ
بين الطرفين ّ
املختصة للمتابعة واملر اقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب
يتم عرضه مسبقا على اللجنة
ّ
املحدد للمحامي ( املحدد بمقتض ى الفصل الرابع
العمومي على أن تدخل هذه املنحة ضمن السقف
من قرار السيد وزير العدل املؤرخ في  22أفريل  2016املتعلق بتحديد سقف إنابة املحامين من قبل
الهياكل العمومية ).

1يمكل إ اية يصول أضرى و ل حسب متطلّبات الملف أو اىنابات وضصوص ّياتها.
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الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
أ -يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الظروف املالئمة إلنجاز املحامي ّ
ملهمته .ولهذا الغرض ،تتولى
ّ
تضمن مع رسالة
خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من املحامي رفعها
ّ
تسلم ممض ى من املحامي .كما ّ
يضمن امللف وجوبا بمذكرة توضيحية
التكليف مقابل وصل
تلخض معطيات امللف وطلبات بلدية غزالة.
ب -تمكين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف املحكمة أو الهيئة أو الهيكل
املعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشرأو توزيع تقا يراملحامي واملؤيدات التي ّ
قدمها في إطارنيابة الهيكل العمومي.
ر
ّ
ّ
ث -ال يمكن لبلدية غزالة كشف املعطيات ّ
العلمية املتعلقة باملحامي املتعاقد معه
املالية واملؤيدات
طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة  2014امل ّ
ؤرخ في  24جانفي 2014
ّ
املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات
القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
ّ 
يتم خالص صاحب املهمة عن طريق:
تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد
 يتولى الخالص :
القابض البلدي بماطرمحتسب بلدية غزالة
ّ
يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من تاريخ
إيداع الفاتورة بعد صدورالحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية لبلدية غزالة .
وتحمل على البلدية أجرة عدول التنفيذ (باستاناء القضايا في طور التعقيب وتلك املنشورة لدى
املحكمة العقارية واملحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها املحامي معاليم تسليم الوثائق واملؤيدات).
وتحمل على البلدية أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة امللكية العقارية.
ّ
كما ت ّ
تحمل (بلدية غزالة) مصاريف التنقل املتعلقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو
خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها املحامي لهذا الغرض  30كلم في حدود
ّ
ّ
ّ
شخصيا ،املتعهد بملف اإلنابة.
الفعلية والثابتة للمحامي،
حاالت التنقل
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بتحمل مصاريف التنقل
وإذا ما إقتضت ضرورة امللف التنقل للخارج ،يتكفل الهيكل العمومي
ّ
حصريا في حدود ّأيام ّ
املهمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
واإلقامة
ّ
ّ
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية املتعلقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتفاق
كتا ي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظرعن االتفاقية املتعلقة باألتعاب.
ّ ّ
إال أنه وفي صورة تسبقة املصاريف من قبل املحامي  ،يتولى الهيكل العمومي خالصها على أساس
ّ
فاتورات مثبتة لهذه األعمال مسلمة من املعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر
التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز ّ
املهمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي :
يلتزم املحامي بما يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح بلدية غزالة عند نيابته لها أمام املحاكم أو الهيئاتّ
القضائية و التعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم البلدية كتابيا بمآلها فيّ
املتعهدة.
أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة
ّ
املخصصة للنظر في املسائل املتعلقة بنزاعات بلدية غزالة أو بدراسة امللفات
 حضور االجتماعاتالتي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة البلدية بها .
ولهذا الغرض ،تتولى بلدية غزالة دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني
لحضورهذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي ّ
حيز زمني معقول.
ّ
 تمكين بلدية غزالة مقابل وصل تسلم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها.وفي صورة عدم إبداء بلدية غزالة بمالحظات حولها في أجل أقصاه أر عة أيام عمل من تاريخ
ّ
فيعد ذلك مو افقة ضمنية منها على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة
تسلمها من قبلها،
اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين بلدية غزالة من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتما ي وخالص معاليم انخراطه فيّ
املدنية وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.
صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته
الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط ّ
مدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد وتنتهي في موفى سنة 2023
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وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة ّ
مهنية للمحاماة من
ّ
املختصة للمتابعة واملر اقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى مواصلة هذه
قبل اللجنة
ّ
املهنية وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين بلدية
القضايا وفق قواعد العناية
غزالة من ّ
نض الحكم الصادرفيها.
الفصل : 8فسخ االتفـاقية:
تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية:
 انتهاء ّمدة التكليف املشار إليها بالفصل السابع أعاله.
 وفاة املحامي . عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة توجه له البلدية تنبيهابواسطة سالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل ّ
محدد ال ّ
يقل عن
ر
عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا األجل ،يمكن لبلدية غزالة فسخ
العقد دون ّ
أي إجراء آخرأو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي تراه مالئما.
 إذا ثبت لدى بلدية غزالة إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حق بلدية غزالة في التقاض يأو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف
إجراءات إبرام العقد و انجازه.
ويتولى املحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها ّ
كتابيا من قبل
بلدية غزالة
الفصل :09
ّ
قانونية أو و اقعية ثابتة لذلك  ،في
في صورة قرار بلدية غزالة تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات
ّ
قضية ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام
الفصل الثالخ من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل  40من املرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
ّ
املؤرخ في  20أوت  2011واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة.
الفصل ّ :10
فض النزاعات املتعلقة بهذه االتفاقية :
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقيةّ ،
تبجل ،وجوبا ،املسا ي الصلحية .ولهذا الغرض
ّ
ّ
املحدثة بمقتض ى الفصل ( )7من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
مؤرخ في
تتولى بلدية غزالة مكاتبة اللجنة
ّ
 24جانفي  2014املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى
املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف ّ
وديا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية
ّ
املختصة.
التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى املحكمة
الفصل  : 11مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على املحامي.
الفصل  :12صحة العقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل:
رئيس البلدية
من جهة
المحامي
من جهة أخرى
الفصل  :13محلّ المخـابرة:
ّ
ّ
عين كل طرف محل مخابرته في عنوانه املذكور أعاله .غير أنه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخرأو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.
حـ ّـرربـ ................في ........................

اإلمضــاءات
بلدية غزالة
رئيس بلدية غزالة
نسيمة املشرقي

املح ـ ـ ــامي
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