الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
بلديـــة بوعرادة

كراس الشروط المتعلق
ّ
بتكليف محامي أو شركة مهنية للمحاماة
لنيابة
بلدية بوعرادة لدى المحاكم
و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية و
االدارية والتعديلية
لسنوات 2024 -2023-2022

الفهرس
الفصل األول  :موضوع طلب العروض

1

الفصل :2

شروط المشاركة

الفصل :3

كيفية المشاركة

الفصل :4

توزيع طلب العروض غلى حصص

الفصل :5

صلوحية العروض

الفصل :6

سحب ملف طلب العروض

الفصل :7

اإليضاحات و مالحق ملف طلب العروض

الفصل :8

الضمانات المالية

الفصل :9

عقد التأمين عن المسؤولية المدنية و المهنية

الفصل :10

طريقة تقديم العروض

الفصل :11

الوثائق المكونة للعرض

الفصل :12

فتح الظروف الفنية

الفصل :13

ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين

الفصل :14

تقييم العروض

الفصل :15

منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد

الفصل :16

تعيين المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة

الفصل :17

إمضاء العقد و الشروع في المهمة

في الصفقة

المالحق

األول:
العنوان ّ
شروط طلب العروض
األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
المرسمين بجدول
يتمّثل موضوع طلب العروض في إختيار محامي مباشر أو مجمع محامين مباشرين من بين
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر
المحامين لنيابة بلدية بوعرادة والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
التعديلية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة
التحكيمية واإلدارية و
الهيئات القضائية و
ّ
ّ
ائية والتحكيم.
المدنية والعسكرية والتجارّية و
الجبائية والجز ّ
ّ
باإلجـراءات اإلدارّيـة و ّ
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ويبين كراس الشروط اإلدارّية الخاصة بدقة الحقوق و اإللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
ّ
الفصل الثاني  :شروط المشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض :

 – 1المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اإلستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس سنوات .
 – 2الشركات المهنية للمحاماة .

ال يجوز قبول مشاركة المحامين أو شركة محاماة:

المختصة وذلك خالل الثالث سنوات
تعرضوا إلى عقوبة تأديبية ما لم يتم إلغاؤها من قبل المحاكم
 الذين ّ
ّ
المعنية.
التي سبقت تاريخ آخر أجل لقبول العروض
ّ
 الموجود في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع و التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ
بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء

أي
هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة
ّ
المهنية للمحامين قد قبل ّ
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة و ال تقبل
دعوى ّ
العروض الواردة من القضاة المتعاقدين و األساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من

ترسيمهم بجدول المحاماة .

الفصل الثالث :كيفية المشاركة
يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض منفردا أو ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع

الجاري به العمل .

الفصل الرابع  :توزيع طلب العروض إلى حصص

يتكون طلب العروض من قسط وحيد موجه إلى جميع المحامين المرسمين لدى التعقيب و يشمل هذا القسط

القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدد من قبل الهيكل العمومي ما قدره

مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة .
الفصل الخامس  :صلوحية العروض

بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ( 60يوما) ابتداءا من اليوم الموالي آلخر
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
أجل محدد لقبول العروض.

الفصل السادس  :سحب ملف طلب العروض

يتـ ـ ـ ـ ـ ــولى المترشـ ـ ـ ـ ـ ــح سـ ـ ـ ـ ـ ــحب ك ـ ـ ـ ـ ـ ـراس الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط مجانـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن موقـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـواب الخـ ـ ـ ـ ـ ــاص بالصـ ـ ـ ـ ـ ــفقات العموميــ ـ ـ ـ ــة
 www.marchéspublics.gov.tnوموقع الهيئة الواطنية للمحامين  https://avocat.org.tnو باإلضافةإلى ذلك  ،فإنه يمكن
سحب كراس الشروط مباشرة من بلدية بوعرادة شارع محمد علي الحامي حي الزياتين الشرقي بدون مقابل .

الفصل السابع  :التوضيحات و مالحق ملف طلب العروض
يمكــن لكــل مشــار أن يطلــب كتابيــا إيضــاحات فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تــاريخ نشــر اإلعــالن عــن طلــب
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العروض .
ويـتم إعــداد ملحــق ملــف طلـب العــروض يتضــمن اإلجابــات و التوضـيحات المتصــلة بالمالح ــات و اإلستفســارات

التــي يطلبهــا المترشــحون  ،ويوجــه إلــى جميــع ســاحبي ك ـراس الشــروط فــي أجــل ال يتجــاوز عش ـرة ( )10أيــام قبــل
التاريخ األقصى المحـدد لقبـول العـروض وذلـك عبـر البريـد اإللكترونـي للمحـامي المبـين فـي اإلسـتمارة اإللكترونيـة

لسحب كراس الشروط المشار غليها بالفقرة الثانية من الفصـل  04مـن األمـر عـدد  764لسـنة  2014المـرر فـي

 24جــانفي  2014المتعلــق بضــبط شــروط و إج ـراءات تكلي ـ

المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم

والهيئات القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية .
كماال يجوز عند اإلقتضاء  ،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحين.
هذا  ،ويمكن للبلدية توجيه معطيات تكميلية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف
طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10قبل إنتهاء أجل تقديم العروض .
الفصل الثامن  :الضمانات المالية :

العمومية.
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بإبرام الصفقات
ّ

المهنية:
المسؤولية
الفصل التاسع  :عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
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يجب على المحامي المعني تقديم شهادة سارية المفعول ،في تاريخ تقديم العـروض ،فـي تـأمين المسـرولية المدنيـة
ترشــحه ،تجديــد
ـف المشــاركة فــي طلــب العــروض .كمــا يجــب علــى المحــامي المعنــي ،عنــد قبــول ّ
و المهنيــة فــي ملـ ّ
يتعهد بها.
شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضية ّ
تعهد بها المحامي المعني.
ّ
ويمتد عقد التأمين إلى حين إنقضاء أسبوع من يوم اإلعالم بالحكم آلخر ّ
قضية ّ
ويصــبح عقــد التــأمين النيــا بانقضــاء أســبوعان بدايــة مــن يــوم اإلعــالم بــالحكم المتعلــق بــآخر قضــية يتعهــد بهــا

المحامي و إذا تـم إعـالم شـركة التـأمين المعنيـة مـن قبـل بلديـة بـوعرادة قبـل إنقضـاء األجـل المـذكورة أعـاله وذلـك

بمقتضــى رســالة معللــة و مضــمونة الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوأ او بايــة وســيلة أخــرى تعطــي تاريخــا ابتــا لهــذا
اإلعالم بأن المحامي لـم يـ

بإلتزاماتـه التعاقديـة  ،يـتم اإلعتـراض علـى إنقضـاء عقـد التـأمين وفـي هـذه الحالـة ال

يصبح عقد التأمين النيا إال بشهادة في الغرض تسلمها بلدية بوعرادة .
.الفصل العاشر  :طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

المبينـة بالفصــل ( )7مـن هـذا الك ّـراس فــي فـرفين منفصـلين يــدرجان
يجـب وضـع العـرض الفنــي والو ـائق اإلدارّيـة ّ
في فرف الث خارجي.
توجه ال روف عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة
 كما يجب أن ّ
إلى مكتب الضبط التابع للهيكل العمومي مقابل وصل إيداع .ويكون هذا ال رف مغلقا ويكتب عليه عبارة :
" ال يفتح طلب عروض متعلق بتكلي

محام لنيابة بلدية بوعرادة ".

ـجل الخــاص بالصــفقات
وتسـ ّ
ـجل هــذه ال ــروف عنــد تس ـّلمها فــي مكتــب الضــبط المعـ ّـين للغــرض ـ ّـم انيــة فــي سـ ّ
العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها.
كل عرض مخالف لشروط طلب العروض.
يقصى ّ
كما يقصى:
إمــا خــتم مكتــب الضــبط المركــزي أو
* ك ّـل عــرض ورد بعــد اآلجــال .ولهــذا الغــرض يعتمــد لتحديــد تــاريخ الوصــول ّ
كذلك تاريخ اإلرسال اإللكتروني للو ائق عند اإلقتضاء.
كل عرض لم يكن مغلقا.
* ّ
ـتم رفعهــا مــن قبلـه
* كـ ّـل عــرض تضـ ّـمن تغييـرات أو تحّف ــات أدخلهــا المشــار علــى بنــود كـ ّـراس الشــروط و لــم يـ ّ
خالل أجل  10أيام ابتداء من تاريخ مطالبته بذلك من قبل الهيكل العمومي المعني.
مزورة.
كل عرض
* ّ
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو و ائق ّ
ّ
ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
تم إقصاء عروضهم ّ
وال يمكن للمشاركين الذين ّ

المكونة للعرض:
الفصل الحادي عشر  :الوثائق
ّ
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المريدات المصاحبة لها على ما يلي:
يجب أن يحتوي ال رف
التعهد و ّ
المتضمن للعرض وو ائق ّ
ّ

بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة

الوثائـــــــــــــــــــــــــــــق اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
---

خــتم و إمضــاء المشــار علــى كـ ّـل صــفحة
وإمضاؤه في آخر الو يقة مع بيان التاريخ

كراس الشروط

تعهد
و يقة ال ّ

طبقا لالنموذج عدد 1

إمضاءها في آخر الو يقة مع بيان التاريخ .

عامة حول المشار
بطاقة إرشادات ّ

طبقا لالنموذج عدد 2

إمضاؤها في آخر الو يقة مع بيان التاريخ

جبائية

نســخة مطابقــة لمصــل مــن بطاقــة

بطاقة تعري

التعري

-

الجبائية

شــ ـ ــهادة إنخـ ـ ـ ـراط بص ـ ـ ــندوق الحيط ـ ـ ــة و التقاع ـ ـ ــد أصل الشهادة أو نسخة مطابقة

ممض ـ ــاة م ـ ــن قب ـ ــل الش ـ ــخ

وختمها مع بيان التاريخ .

المف ـ ــوض ل ـ ــه

للمحامين

لمصل من الشهادة .

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

أصل الشهادة أو نسخة مطابقة إمضـ ــاء العميـ ــد أو الكاتـ ــب العـ ــام للهيئـ ــة أو

لمصل منها أو من قرار ترسيم رئيس الفرع الجهوي دون سواهم و ختمـه مـع
الشركة المهنية للمحاماة

بيان التاريخ

شــ ــهادة اإلنخ ـ ـ ـراط بالص ـ ــندوق الـ ـ ــوطني للضـ ـ ــمان نس ـ ـ ـ ــخة م ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ــهادة مطابق ـ ـ ـ ــة إمضـ ـ ــاء ال ـ ـ ـرئيس المـ ـ ــدير العـ ـ ــام للصـ ـ ــندوق
االجتمـ ــاعي ( بالنسـ ــبة للمعـ ــاونين و األع ـ ـوان) او لمصل من الشهادة .
تقـ ـ ــديم تص ـ ـ ـريح علـ ـ ــى الشـ ـ ــرف بعـ ـ ــدم اإلسـ ـ ــتعانة

الشخ

بمعاونين أو أعوان .

عقد تأمين عن المسرولية المدنية و المهنية

الـ ـ ـ ـ ــوطني للضـ ـ ـ ـ ــمان اإلجتمـ ـ ـ ـ ــاعي أو مـ ـ ـ ـ ــن

نسخة مطابقة لمصل من العقد

المفوض له مع بيان التاريخ.
ّ

إمضــاء ال ـرئيس المــدير العــام لشــركة التــأمين
أو م ــن الش ــخ

بيان التاريخ

المف ــوض ل ــه و ختم ــه م ــع

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشار بعدم طبق ــا لمنم ــوذج الم ــدرج بـ ــالملحق إمضــاء المش ــار و ختمــه فــي آخــر الو يقــة
مع بيان التاريخ
القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عدد ()3
عطايا او هدايا قصد التأ ير في مختلف إجراءات
التعيين و مراحل إنجاز المهمة .

تصريح على الشرف يقدمه المشار بأنه لم يكن طبق ـ ــا للنم ـ ــوذج الم ـ ــدرج ب ـ ــالملحق إمضــاء المش ــار و ختمــه فــي آخــر الو يقــة
مع بيان التاريخ .
عونا عموميا لدى بلدية تبرسق أو مضت على عدد ()4
انقطاعه عن العمل به مدة خمس سنوات على

األقل .
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وفي خالف ذلك  ،يجب تقديم الترخي
مطابقة لمصل منه

أو نسخة

أو نسخة من مكتوب

اإلعالم ( حسب الحالة ) طبقا للتراتيب الجاري
بها العمل و خاصة منها أحكام الفصل  5من

األمر عدد  1875لسنة  1988المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر في
 28سبتمبر  1998المتعلق بضبط الشروط
واإلجراءات المتعلقة بإسناد الموففين العموميين

ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة
مباشرة بمهامهم .

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى طبق ــا لمنم ــوذج الم ــدرج بـ ــالملحق إمضاء المشار و ختمه مع بيان التاريخ
الحاالت اإلقتصادية المنصوص عليها بالفصل  2عدد ()5
من كراس الشروط
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الجوانب الفنية و الوثائق التي يتم اعتمادها في فرز العروض
ـحة البيانــات و الم ارجــع طبق ــا لمنم ــوذج الم ــدرج بـ ــالملحق إمضاء المشار و ختمه مع بيان التاريخ
تص ـريح علــى الشــرف بصـ ّ
عدد ()6
العامة و/أو الخصوصية المضمنة بالعرض
قائمــة إســمية فــي  :المحــامين أو أعضــاء الشــركة طبق ــا لمنم ــوذج الم ــدرج بـ ــالملحق إمضــاء المش ــار و ختمــه فــي آخــر الو يقــة
المهنيـ ــة المحـ ــامين المتعاق ـ ــدين و المقتـ ــرحين ف ـ ــي عدد ()7

مع بيان التاريخ

مهنة المحامي ( منفرد)
إلتـ ـ ـزام المح ـ ــام المش ـ ــار بنياب ـ ــة البلدي ـ ــة و القي ـ ــام طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق

إمضاء المشـار وختمـه فـي آخـر الو يقـة

بجميع اإلجـراءات القانونيـة فـي حقـه(ها) و الـدفاع عدد ()8

مع بيان التاريخ

عنه (ها) لدى المحاكم و سائق الهيئات القضـائية

التعري

و التحكيمية و اإلدارية والتعديلية.

بإمضاء كل محـام مشـار علـى

أن يكون تاريخ التعري

باإلمضاء وجوبا

بعد صدور إعالن طلب العروض

قائم ــة الم ارج ــع المبين ــة للتجرب ــة العام ــة للمح ــامي طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق إمضاء المشار وختمه في آخـر الو يقـة مـع
المباشر خالل الخمس سنوات األخيرة

عدد ()9

بيان التاريخ

قائمـ ــة فـ ــي الـ ــدورات التكوينيـ ــة المتخصصـ ــة التـ ــي طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق إمضاء المشار وختمه في آخـر الو يقـة مـع
تابعها المحامي المباشـر فـي إطـار دورات التكـوين عدد ()10
المسـ ــتمر إلسـ ــتكمال الخب ـ ـرة التـ ــي تن مهـ ــا الهيئـ ــة

بيــان التــاريخ يقـ ّـدم المحــامي المترشــح نســخة

مطابقـ ــة للصـ ــل مـ ــن شـ ــهادة المشـ ــاركة فـ ــي

الوطني ــة للمح ــامين بالتنس ــيق م ــع المعه ــد األعل ــى

الدورة المعنية

للمح ــامين أو فـ ــي إط ــار أنشـ ــطة الهياك ــل الدوليـ ــة

للمحامين
السيرة الذاتية للمحامي المباشر

طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق
عدد ()11

إمضاء السيرة الذاتية مع بيان التاريخ

ج ــدول التعه ــدات ف ــي القض ــايا موض ــوع اإلناب ــات طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق

إمضاء المشـار وختمـه فـي آخـر الو يقـة

الجاريـ ــة و الت ـ ــي ال ت ـ ـزال منش ـ ــورة لـ ــدى المح ـ ــاكم عدد ()12

مع بيان التاريخ

وســائر الهيئــات القضــائية و التحكيميــة و اإلداريــة
و التعديلية .

مشــروع عقــد النيابــة المبــرم بــين المحــامي المباشــر طبقـ ــا ألنمـ ــوذج المـ ــدرج ب ـ ــالملحق
من جهة وبلدية تبرسق من جهة انية

عدد ()13

إمضاء صاحب العرض وختمه فـي آخـر
الو يقة مع بيان التاريخ

الفنية:
الفصل الثاني عشر  :فتح الظروف ّ
خاصة لفتح العروض وفرزها تحدث بمق ّـرر مـن رئـيس
تفتح ال روف المحتوية على العروض ّ
الفنيةمن قبل اللجنة ال ّ
علنيــة إال إذا إرتــأى الهيكــل العمــومي خــالف ذلــك .وال تفــتح إالّ
ـتم عمليــة الفــتح فــي جلســة ّ
الهيكــل العمــومي .وتـ ّ
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ألي عـارض أن يـدخل علـى عرضـه
العروض الواردة في اآلجال القانونية
ّ
المحددة لقبول العروض .كمـا ال يمكـن ّ
أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض النيا.
عملية الفتح طبقا للتسلسل الترتيبـي لتـاريخ الـورود و ذلـك بفـتح ال ـرف الخـارجي للعـرض
يتم الشروع في ّ
ّ
كل الو ائق اإلدارّية المطلوبة.
و ّ
التثبت من وجود ّ
الفن ــي و اإلقتص ــار عل ــى التصـ ـريح بوج ــود الو ــائق المطلوب ــة دون
 ف ــتح ال ــرف المحت ــوي عل ــى الع ــرض ّتعدادها.
ـدخل فـي سـير أعمـال لجنـة
إال ّأنه وفي صورة ما إذا كان فتح العروض علنيا فال يسمح للعارضين الحاضـرين بالت ّ
أي و يقة.
ألي سبب من األسباب.كماال يمكن لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إضافة ّ
الفتح ّ
الخاصــة بفــتح
الفنــي للمشــار  ،يمكــن ،عنــد اإلقتضــاء ،للجنــة
وبإســتثناء الو ــائق التــي تــدخل فــي تقيــيم العــرض ّ
ّ
كتابيــا المشــاركين الــذين لــم يقـ ّـدموا كـ ّـل الو ــائق المطلوبــة إلــى إتمــام ملفــاتهم فــي أجــل ّ 10أيــام
ال ــروف أن تــدعو ّ
عمل من تاريخ جلسة فتح ال روف وذلك عن طريق البريـد أو بإيـداعها بمكتـب ضـبط الهيكـل العمـومي .و يمكـن

ارسال هذه الو ائق عن طريـق البريـد االلكترونـي بـالعنوان التـاليcommune-bouarada.gov.tn :علـى ان
تــودع األصــول ،الحقــا ،بمكتــب الضــبط او ارســالها عــن طريــق البري ـد الس ـريع .و يعتمــد فــي هــذه الحالــة تــاريخ

االرسال االلكتروني.

الفصل الثالث عشر  :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة
ترشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابي ،مقابــل وصــل
فــي كـ ّـل الحــاالت ،يمكــن للمحــامي الــذي قـ ّـدم ّ
ّ
يقدم مباشرة إلى (الهيكل العمومي) أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوأ في أجل أقصـاه خمسـة عشـرة
تسليمّ ،
( )15يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلـن عليـه مـن قبـل (الهيكل)وذلـك دون الحاجـة إلـى تبريـر هـذا
اإلنسحاب.

وبإنقضاء هذا األجل ،ترخذ بعين اإلعتبار عروضهم في أعمال الفرز ،ويبقوا ملزمين بها.

كل الهياكل العمومية
وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة ،يحرم منالمشاركة في الصفقات التي تن مها ّ
المحدد لذلك في الفقرة األولى من
لمدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل
ّ
ّ
رد لم ـ ّـدة تج ــاوزت
ـرد م ــن طرف ــه عل ــى إعالمــه بقبول ــه النه ــائي ال ــذي بق ــي دون ّ
هــذا الفص ــل أو م ــن تاااخ ع ــدم ال ـ ّ
عشرة( )10أيام عمل.

الفصل الرابع عشر  :تقييم العروض
الكراس ،تتوّلى هذه اللجنة كـذلك
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
الخاصة المشار إليها بالفصل الثامن من هذا ّ
ّ
للمنهجية المدرجة بالفقرة األولى من الفصل الخامس عشر من هذا الكراس.
فرز العروض المقبولة وترتيبها وفقا
ّ
منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل الخامس عشر :
ّ
منهجية تقييم العروض
الفصل:1.15
ّ
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مهنيــة للمحامينـب االعتمــاد ،حص ـريا ،علــى المقــاييس
ـتم فــرز العــروض وترتيبهــا الختيــار المحــامي أو الشــركة ال ّ
يـ ّ
التالي ـة:
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

1

المراجع العامة للمحامي

50نقطة

3

العلمية للمحامي
المرهالت
ّ

20نقطة

4

حجم المهام الموكولة للمحامي

30نقطة
المجمــــــوع العـــــام

100نقطة

وتقصى وجوبا:
 العـروض التـي لــم تتض ّـمن إحــدى الو ـائق المعتمـدة للفــرز الفنـي بعــد إنقضـاء فتـرة اإلمهــال أو كـذلك التــيتنقصــها الو ــائق اإلداريــة المطلوبــة للمشــاركة فــي الصــفقة والمحـ ّـددة فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن هــذا
الكراس.
مزورة.
 كل عرضتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو و ائق بت أنها ّ
ّ

 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.ـتم إال مـن
وبخصوص المحامين الذين صـدرت فـي شـأنهم عقوبـات
ـإن إسـتبعادهم ورفـض ّ
تأديبيـة ،ف ّ
ّ
ترشـحاتهم ال ي ّ
ـرر فـي  28جـانفي  2014يتعلـق
قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحد ة بمقتضى األمـر عـدد  764لسـنة  2014م ّ
بضــبط شــروط وإج ـراءات تكلي ـ

المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم والهيئــات القضــائية واالداريــة

ـعياتهم المهنيـة بالتنسـيق مـع مـن لـه الن ـر فـي الهيئـة
التثبـت بدّقـة فـي وض ّ
والعسكرية والتعديلية و التحكيمية ،بعـد ّ
الوطنيــة أو كــذلك مــع رئــيس الفــرع الجهــوي المخــت ّ عنــد اإلقتضــاء ،تطبيقــا لمقتضــيات الفصــل  16مــن األمــر
مرر في  28جانفي .2014
عدد  764لسنة ّ 2014

الفصل  :2.15منهجية إسناد األعداد:
 : 1.2.14المبدأ العام في إسناد األعداد:

أ -المراجع العامة للمحامي (  50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحـامي أو أعضـاء شـركة المحامـاة خـالل الخمـس سـنوات
الممتدة بين غرة جانفي  2016إلى تاريخ تقديم العروض
األخيرة أي من الفترة
ّ
عينـة مـن
وبهدف إحتسـاب العـدد المسـند بعنـوان الم ارجـع والخـدمات القانونيـة المص ّـر بهـا ،فيـتم اعتمـاد نسـخ مـن ّ
المترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون
إمكانيـة
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل
ّ
ّ
10

التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.
عدد اإلنابات
لدى المحاكم

أقل من  30ملف أو

ما بين 31و 40ملف

ما بين  41و 50ملف

ما بين  51و 55ملف

ما بين  56و 60ملف

إنابة خالل الخمسة

أو إنابة خالل الخمسة

أو إنابة خالل الخمسة

أو إنابة خالل الخمسة

أو إنابة خالل الخمسة

لتاريخ طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

سنوات السابقة

سنوات السابقة لتاريخ

سنوات السابقة لتاريخ

سنوات السابقة لتاريخ

سنوات السابقة لتاريخ

أكثر من  60ملف
أو إنابة خالل

الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

العــــدد المســــند
بعنوان المراجع

العامة

10
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20

30

40

50

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .2.صيغ تقديم ّ
العامة (الملحق عدد
بصحة البيانات المتعّلقة بالتجربة
المترشح للتصريح على الشرف
تبعا إلمضاء
ّ
ّ
ّ
الخصوصية و ّ
بالمريــدات المصـ ّـر بهــا  . .تعتمــد عينيــة
المترشــح المعنــي إلــى تأييــد عرضــه
 ،)5ال يــدعى ،فــي مرحلــة أولــى،
ّ
ّ
اإلنابات أو رسائل التكلي

حسبما يراه المترشح المشار في طلب العروض وبصـفة عامـة يتـولى المحـامي تقـديم

كل و يقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة و ال يدخل ضمن إحتساب التجربة القضايا التي تم رفضا شكال .

ويكــون المحــامي مــدعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــا حمايــة المعطيــات

الضمانات
السر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفا
إلكترونية تراعى فيها ّ
ّ
ّ
الشخصية و ّ
الفنية إلستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة فـي المجـال وذلـك لتقـديمها عنـد الطلـب للهيكـل
ّ

المبينة للغرض في كراس الشروط.
الفنية ّ
العمومي طبق المواصفات ّ

النحو التّالي:
ويجب اإلشارة
ّ
تتم على ّ
للمترشحين ّ
أن ّ
عملية الفرز وترتيب العروض ّ
السـيرة
المبينـة فـي التّصـاريح علـى ّ
يتوّلى الهيكل العمومي فرز وترتيب العـروض علـى أسـاس المعطيـات ّ
الشـرف و ّ
المترشــحين وطبقــا للمعــايير والمقــاييس المحـ ّـددة فــي هــذا الفصــل .ويقــوم الهيكــل بعــد
اتيــة الممضــاة مــن قبــل
ّ
ال ّذ ّ

تصـة للمراقبـة والمتابعـة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي
اإلنتهاء من هذه األعمال بتوجيـه الملفـات إلـى الّلجنـة المخ ّ
إلجراء المراقبة الالّزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  10من األمر عدد  1039لسنة  2014المرر في  13مارس

مريدات المضمنة بالتصاريح أو مريـدات إضـاةية حـول مـا
 .2014وإذا ما إقتضت أعمال الّلجنة المذكورة طلب ال ّ
يوجــه إلــى المحــامين المعنيــين مــن قبــل
تــم التصـريح بــه بخصــوص المــرهالت العلميــة والمهنيــة ،فـ ّ
ـإن هــذا الطلــب ّ
بلدية بوعرادة .

العلمية للمحامي(  20نقطة):
المؤهالت
ب-
ّ
ّ

المتميـزة
يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيـام باإلنابـة وباإلسـتناد إلـى الخبـرة
ّ
11

في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلى المرهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى ،وذلك
حسب التصني

التالي:

 المحامون المباشرون لدى اإلستئناف.التكوينيـة التــي
تحصــل عليهـا المحـامي وعـدد الـدورات
وتسـند األعـداد بحسـب الشـهادات
ّ
ّ
العلميـة التـي ّ
تلّقاها أو شار فيها المحامي على النحو التالي:
خاصـة فـي
 تسـند بصـفة آليـة  05نقـاط لك ّـل محـام شـار فعليـا أو تـابع بنجـا دورة تكوينيـةمتخصصـة ّ
ّ
المستمر التي تن مها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين.
إطار دورات التكوين
ّ
الدوليـة
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشـطة الهياكـل
لكل مشاركة ناجحة في دورة
ّ
ّ
 تسند نقطة واحدة ّللمحامين أو في هياكل أخرى  .ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة.

وإل بات المشاركة في هذه الدورات ،يق ّـدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لمصـل مـن شـهادة المشـاركة
في الدورة المعنية.

العمومية وعددها (  30نقطة)
ج -حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل
ّ
يهدف هذا المعيار إلـى إعطخء أكثر فرص للمتر ّ
متفرغاخ
شحين
المتفرغين .لذلك بقد مخ كان المحاخما المترشات ّ
ّ
للمه ّمة بقد مخ رتفع العدد المسند إليه بهذا العننا والعكس بخلعكس وذلك على النحن التخلا:
 ت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جخ ة ،لفخئدة هيكل عمنما فا الطن اإلبتدائا فا تاخالتر ّ
شت للمشخ كة فا طلب العروض.

تقاد م

 ت ّم حذف نصف نقطة عن كا ّل قضايّة جخ اة لفخئادة هيكال عمانما فاا طان اإلئاتفنخف فاا تاخالتر ّ
شت للمشخ كة فا طلب العروض.

تقاد م

 ت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جخ ة لفخئدة هيكل عمنما أو خخص لدى محكمة التعقيب فا تختقد م التر ّ
شت للمشخ كة فا طلب العروض.
الفصل السادس عشر :تعيين المحامي أو شركة المهنية للمحاماة:
المترشـحين ونتـائأ أعمـال الفـرز
مفصال حول معايير إختيار
ّ
ّ
تعد لجنة الفرز المحد ة لدى الهيكل العمومي تقري ار ّ
المترشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
كيفية ترتيب
ّ
على ضوء ذلك ّ
توضح ةيه ّ

المختصـة للمتابعـة والمراقبـة المحد ـة بالهيئـة العليـا للطلـب
العموميـة وجوبـا هـذا التقريـر إلـى اللجنـة
توجه الهياكل
ّ
و ّ
ّ
المرر في  28جـانفي 2014إلجـراء مراقبتهـا
العمومي طبقا ألحكام الفصل  7من األمر عدد  764لسنة  2014و ّ
عليها طبقا لمقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإعادة الن ر فيها ،عند اإلقتضاء.

توجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه.
وبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ّ ،

المهمة:
الشروع في
الفصل السابع عشر :إمضاء العقد و ّ
ّ

التعهـد .ويجـب عليـه إمضـاء
تم اختياره من قبل بلدية بـوعرادة فـي العنـوان المب ّـين بو يقـة ّ
يتم إعالم المحامي الذي ّ
ّ
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أهميتهــا
العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا .ويمكــن لل ّ
طـرفين إضــافة بنــود يــرى الطـرفين ّ
وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي.

وعلى إ ر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان

المهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك  ،إال أنه في صورة تتحول المحامي أو شركة المحماة التي وقع إختيارها
إنطالق
ّ
نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي تن مها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين تحتسب من تاريخ
لمدة تجاوزت عشرة ايام عمل .
رد ّ
عدم الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهئي الذي بقي دون ّ
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ملحق عدد 1

وثيقة التع ّهد
 إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة)..............................................................1 -المتصرف باسم ولحساب................................................................................:

 -المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد......................................................... :

المعين محل مخابرته بـ(ذكر العنوان بالكامل)..............................................................
ّ
 بصفتي ............................................................................................... :العمومي) :

2
المكونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة المحامي (يحدده الهيكل
وبعد اإلطالع على جميع الو ائق اآلتي ذكرها و ّ

)  ( 1ملف طلب العروض

()2و يقة التعهد التي تمّثل و يقة االلتزام

التعاقدية)
()3كراس الشروط اإلدارية الخاصة ( البنود
ّ

وبعد أن قّدرت على مسروليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتعهد وألتزم بما يلي :
ّ

المهمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفا.
 )1قبول
ّ
القانونية في
المحدد طبق التراتيب
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالو ائق المذكورة أعاله  ،مقابل الثّمن
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
ّ
الميدان.
الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها (يحددها الهيكل العمومي)  ...من تاريخ
 )3تسليم التقارير
ّ
يحدده الهيكل العمومي) وفقا لما تن عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
ّ ( ...........
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة ( )60يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.

أي حجر قانوني .وفي صورة بوت خالف
 )6أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية و أتحمل مسروليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
تدفع بلدية تبرسق المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتو
الهوية البنكية أو البريدية)
 ............................تحت عدد ( .......................... :ذكر ّ
حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشار )
( يكتب المشار بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")

2يمكن إضافة و ائق أخرى عند االقتضاء
14

بالبنك أو البريد :

ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسم واللقب أو إسم شركة المحـاماة .......................................................................:

تاريخ الترسيم في المحاماة..................................................................................:

المقر ..............................................................................................:
عنوان ّ
عنوان منقع الناب إذا كخ للمحخما منقع واب.............................................................................. :
الهاتف....................................................................................................:

العنوان اإللكترونا للمحخما أو شركة المحخمخة..............................................................:
المعرف الجبائي.......................................................................................:
رقم
ّ

حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشار )
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمة
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.
حر بـ  .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى البلدية
صاحب 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( بلديةبوعرادة )
ّ
أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األق ّل.
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكلل طبلأ أحكلام األملر علدد  1875لسلنة  ،1998فترفلأ نسلخة ملن
مكتوب اإلعالم مؤ ّ
شر عليه من قبل الهيكل يوضّح بدقّلة تلاريخ كللك أو اإلدبء بعالملة البللو عنلد
اإلقتضاء).

حر بـ  .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
كراس الشروط
الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  4من ّ
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 وكافّة أعضاء الفريأ المتد ّخل من المحامين المقترحين ب نوجد في إحلد
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
حابت المنع المنصوص عليها بالمرسوم
أصرح أنّنا ب نوجد في إحلد الحلابت المنصلوص عليهلا بلالفقرة األخيلرة ملن الفصلل الثلاني
كما
ّ
سسلة أو المنشلأة العموميّلة او
من كراس شروط طلب العروض و إنّنلي لسلت بصلدد إنابلة بلـ (المؤ ّ
الهيكل العمومي)

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

حر بـ .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 6

تصريح على الشرف بص ّحة البيانات
والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة المذكورة في الغرض
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 ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة التي قدّمتها في هكا العرض.
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف كلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز
لما يثبتها من وثائأ بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

حر بـ  .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 7

قائمة إسميـة في المحامين
أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين
المتعاقدين والمقترحين في المه ّمة
عر

االسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حر بـ .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد8

إلتزام بنيابة بلدية بوعرادة
لدى المحاكم
و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية و االدارية و التعديلية
إني الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

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

أقر بصحة كافّة المعلومات الواردة بهكا العرض:
ألتزم بإنجاز المه ّمة .كما ّ
اإلسم واللقب

الترسيم

محل المخابرة

إمضاء المحامي
1
معرف به

حر بـ .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

______________________
1
يتعين على كل المتدخل المعني اإلمضاء في الخانة كما يجب التعري

التعري

21

باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.

باإلمضاء لكل محامي مشار على أن يكون تاريخ

ملحق عـدد 9

قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر
خالل الخمس سنوات األخيرة
(من  01جانفي  2018إلى تاريخ فتح العروض)
جدول تأليف للمراجع العا ّمة
السنة

موضوع اإلانابة

المحكمة

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2018

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2019

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2020

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2021

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2022

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات

22

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

جدول تفصيلي للمراجع العا ّمة
الهيكل العمومي أو
الشخص الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عدد القضية

الطور

حر بـ .............................فا
ّ

تاريخ بداية و
المهمة
إنتهاء
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 10

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

السنة

المحور

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

حر بـ .............................فا
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

مالحظة  :يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لالصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية
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الدراسات و البحوث
ملخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة (ذكر اإلختصاص ان وجد أو المادة المطلوبة)
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع
الخاص التي قام المحامي أو شركة المحاماة بنيابتها

25

ميدان النزاع

تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

ملحق عدد 11

سيـــرة ذاتيـــة
* اإلسم و اللقب:

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

* تاريخ الوالدة ومكانها:

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

الوطنية :
*تاريخ الترسيم بالهيئة
ّ
* تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف..................................................................................................... ........................:
....................................................................................................... .....................

* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب:

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

* عنوان موقع الواب إن وجد :

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

المتحصل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة
ّ
الشهـادة العلمية
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المؤسسة الجامعية

سنة التـخـرج

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

ميدان النزاع

تاريخ إنجاز هذه األعمال

المحققة أو نتائج
النتائج
ّ
األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهمةالمترشح إليها
 التكوين في اللغات
اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة
-

 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 12

مخطط اشتغال خالل الثالثة سنوات األخيرة
التي سبقت سنةتاريخ القيام بطلب
العروض الحالي وعدد اإلنابات الجاريّة
االنابات الجارية
عدد
ابنابات

موضوع
ابنابات

المحاكم
المنشورة
امامها
القضايا

الطور

الهيكل
العمومي

شخص
خاص

اآلجال التقريبية إلنتهاء
اإلنابات الجاريّة

المالحظات اإلضافية والتوضيحية
التي يراها المترشح أنّها ضرور ّية
لذكرها لتحديد مخطط اإلشتغال

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ .............................في
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ملحق عدد 13

البنـود التعاقديّـة بين المحامي و بلدية بوعرادة
بين الممضين اسفله :
-1بلدية بوعرادة المعرف الجبائي  Bou-Arada596-290Jفي شخص ممثلها القانوني رئيسها
السيد منجي بن المجول مقرها شارع محمد علي الحامي ببوعرادة
 -2األستاك  ...................................................................................... :صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد
مخابرته
محل
..................................................
بـ
صادرة
...................................................
 .................................................................................................................و المرسم بعمادة المحامين تحت عدد
 .............................................بتاريخ  ..............................و معرفه الجبائي .....................................................................
األول :تعريف المه ّمـة :
الفصل ّ
تتمثّل مهمة األستاك ..................................................................................
طبأ هكه ابتفاقية في نيابة بلدية بوعرادة والقيام بجميع ابجراءات القانونية في حقها والدفاع عن
مصالحها لد المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية و ابدارية و التعديلية سواء في
الجمهورية التونسية أو ككلك خارجها.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هكه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى
التشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبأ أحكام القرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة و التي تشمل أيضا معاليم نشر
القضايا و الطوابع الجبائية و المصاريف المكتبية و مبلغ تأمين أحكام اإلستئناف و التعقيب .
يتم تجميع ( )02قضية كح ّد أدنى و خمسة ( )05قضايا كح ّد أقصى في نفس الطور و التي تع ّد
مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو
تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحدة و التي تعتبر أتعاب قضية واحدة .
الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل بلدية بوعرادة :
أ -تلتزم بلدية بوعرادة بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمته .ولهكا 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 بمككرة
توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات الهيكل العمومي.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو
الهيكل المعني قبل موعد الجلسة ،أو اإلجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة الهيكل العمومي.
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ث -ب يمكن للبلدية كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة
المحاماة المتعاقد معه طبأ أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة 2014
المحامين بنيابة الهياكل

مرر في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكلي
ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المهمة عن طريأ المصلحة المالية لبلدية بوعرادة و المحاسب العمومي
المكلف بالدفع بواسطة تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد .
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من
تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيكيةإكا كان الحكم صادرا لفائدة
بلدية بوعرادة .
وتحمل على البلدية أجرة عدول التنفيك وعدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة
الملكية العقارية وتسجيل األحكام .كما تتح ّمل البلدية مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج
مجال مركز وبية سليانة عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة
المحاماة لهكا الغرض  50كلم.
وفي هكه الحالة،تطبّأ ،وجوبا،نفس تعريفة التنقل المعمول بها في تاريخ الخالص من قبل هيئة
الخبراء المحاسبين للشركات بالبالد التونسية وكلك في حدود حابت التنقل الفعليّة والثابتة
بملف اإلنابة.
للمحامي ،شخصيّا،أو ألعضاء شركة المحاماة المتع ّهدين
ّ
الملف التنقّل للخارج ،تتكفّل البلدية بتح ّمل مصاريف التنقّل واإلقامة
وإكا ما إقتضت ضرورة
ّ
حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الكهاب والرجوع.
وفي كل الحابت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع
إتّفاق كتابي منفرد ومسبأ بين الطرفين وكلك بصرف النظر عن اإلتفاقية المتعلقة باألتعاب.
إبّ أنّه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة ،تتولى البلدية خالصها
على أساس فاتورات مثبتة لهكه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع
اإلسترجاع وكلك اثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو شركة المحاماة :
يلتزم المحامي بما يلي :
 بكل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح بلدية تبرسأ عند نيابته له أمام المحاكم أو الهياكل أوالهيئات المختصة.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند اإلقتضاء ،وإعالم بلدية بوعرادة كتابيابمآلها في أجل أقص اه ثالثة أيام من تاريخ إنعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعهدة عد
الحابت المستعجلة و األكيدة التي يتعين فيها اإلعالم في اإلبان .
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات البلدية أو بدراسة
 حضور ابجتماعات المخ ّالملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة البلدية فيها.
ولهكا الغرض ،تتولى البلدية دعوته كتابيا سواء عن طريأ الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور
هكه اإلجتماعات وكلك قبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول.
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 تمكين البلدية  ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة أو ابستشارة قبل إمضائها حتىتبدي رأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء البلدية بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام
عمل من تاريخ تسلمها من قبله ،فيع ّد كلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإكن للمحامي
بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين البلدية من شهادة في خالص معاليم الضمان اإلجتماعي وخالص معاليم إنخراطه فيصندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وكلك وجوبا قبل خالص ابتعاب.
 موافاة هياكل الرقابة الداخلية و الخاريجة التابعة لبلدية تبرسأ بجميع المعطيات المطلوبة منهو المتعلقة بالملفات التي كلف بها كلما طلب منه كلك .
الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة اإلتفاقية بـثالث سنوات تبدأ من تاريخ امضاء هكا العقد .
وفي صورة وجود قضايا جارية في هكا التاريخ األخير ولم يتم تجديد مهمة المحامي لدورة ثانية،
فيتولى مواصلة هكه القضايا وفأ قواعد العناية المهنيّة وكلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري،
نص الحكم الصادر فيها.
دون سواه ،وتمكين البلدية من ّ
الفصل : 8فسخ االتفاقية:
تفسخ هكه ابتفاقية ،آليا ،بإنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله.
يفسخ العقد وجوبا بوفاة المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة .
و يت ّم أيضا فسخ العقد إكا لم يف صاحبه بالتزاماته التعاقدية.وفي هكه الصورة يوجه له الهيكل
العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل مح ّدد
ب يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .
ي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه
وبانقضاء هكا األجل ،يمكن للبلدية فسخ العقد دون أ ّ
حسب اإلجراء الكي يراه مالئما.
ويت ّم ككلك فسخ العقد إكا ثبت لد البلدية إخالل صاحب العقد بالتزامه و إهدار حأ بلدية بوعرادة
في التقاضي أو القيام 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 البلدية تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لكلك  ،في
قضيّة ب زالت جارية ،ففي هكه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبأ أحكام
الفصل الثالث من هكه اإلتفاقية وكلك عمال بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
المؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّأ بتنظيم مهنة المحاماة.
ّ
فض النزاعات المتعلقة بهذه اإلتفـاقية :
الفصل : 11
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هكه اإلتفاقيّة ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهكا
الغرض يتولى الطرف األحرص مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل 7من األمر عدد 764
المحامين بنيابة

مرر في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكلي
لسنة ّ 2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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و بانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
ص ة.
القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لد المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على صاحب العقد.
الفصل  :13صحة العقد:
ب يكون هكا العقد صحيحا إب بعد إمضائه من قبل رئيس بلدية بوعرادة .
□ الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المككور أعاله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير كلك
بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو للطرف اآلخر أو ككلك عن طريأ إعالم
بواسطة عدل التنفيك.

اإلمضــاءات
رئيس البلدية

32

حــرر بـ .........في ..................
ّ
المحـــــــــامي

