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الفرل األول  :مهضهع طمب العروض
يتسّثل مػضػع شمب العخكض في اختيار عجد ٍ 01سب ً ٍجبشؽ أٗ شؽمخ ٍْٖٞخ ىيَسبٍبح مغ
القانػنية في
اإلجخءات
ا
بجسيػ ػ ػ ع
ػػ
السخسسيغ بججكؿ السحاميغ لشيابة بمجية السكشاسي ك القياـ
بيغ
ّ
ّ

التحكيسيػة
ػػ
ديمية ك
القزائية كاإلدار ة
ػ
حقيا كالجفاع عشيا لجى السحاكع كالييئات
ي كالعدكخيػػة ك التعػ ػ ػ ػّ
ّ
السجنية
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مل الستعمقة ب ا
بػ ػ ػ ػ ػ ىا ػ
كفق ما تقتزيو األحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ اـ التذخيعية الجاري ػ ػ ػ
اإلجخءات اإلدارّيػة ك ّ

عق ػ ػ ػ د الشيابة بجقة الحقػؽ كااللتدامات
يبيغ ػ ػ
كالعدكخية كالتجارّية ك
ائية ك التحكيميػة ك ّ
الجبائية ك الجد ّ
ّ
السحسػلة عمى الصخفيغ الستعاقجيغ .

الفصل  : 2شروط السذاركة
يسكغ السذاركة في شمب العخكض :
السحاميغ السباشخيغ السخسسيغ بججكؿ السحاميغ لجى التعقيب أك الذخكات السيشية لمسحاماة عمى أف
تزع محاميا لجى التعقيب في تاريخ صجكر شمب العخكض.
تعخضػا لإليقاؼ عغ السباشخة بسقتزى ؽرار تأديبي بات أك محمى
ال تجػز مذاركة السحاميغ الحيغ ّ

التي سبقت التاريخ
السخترة خالؿ الثالث سشػات ػ ػ ػ
يتع إلغاؤه مغ قبل السحكسة
ّ
بالشفاذ العاجل ما لع ّ
األقرى لقبػؿ العخكض .
عميػىا
السشزػكص ػ ػ
ػػ
مرػ ػ ػ ػ اركة السحاـ ػ ػ ػ ػيغ السػج ػ ػ ػ ػ ػكديغ في إحػ ػ ػدى حاالت الع ػ ػنع
ؾػ ػما ال يسكغ ػ ػ
ػ

تشرػ ػ ػ ػ أ بدبب تزارب السرالح السختبصة
بالتر ػ ػ ػريع ك التخاتيب الجاري بيا العػ ػ ػ ػ ػ ػ مل أك تمظ التي ػ
ػػ
التذػ ػييخ أك
ػػ
بالعالقة السباشخة بيغ السحامي ك رئيذ الو ػ ػ ػ ػيكل العع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كمي أك بأحج أعزاء هياكل

السيشية لمسحاـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يغ قج قبل أي دعػى
السجاكلة أك تمظ التي يكػف فييا السحامي أك أعزاء الذخكة
ّ
ضج جية تعسل لجييا أك أي مانع آخخ عمى معشى الفرل  32مغ مخسػـ السحاماة .
ّ

القساة الستقاعجيغ كاألساتحة الجامعييغ السباشخيغ أك الستقاعجيغ عمى
ػ
كال تقبل العخكض الػاردة ـ ػ ػف
الخغع مغ تخسيسيع بججكؿ السحاماة.
الفرل :3كيفية السذاركة

يسكغ لمسحامي السباشخ السذاركة في شمب العخكض إما مشفخدا أك ضسغ شخكة ميشية لمسحاماة تخزع
لمتذخيع الجاري بو العسل.
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الفرل  : 4تهزيع طمب العروض إلى حرص
1
مػجو إلى جسيع:
ٝزنُ٘ شمب العخكض مغ قدط كحيج
ّ

 السحاميغ السخسسيغ لجى التعقيب في تاريخ صجكر شمب العخكض
 الذخكات السيشية لمسحاماة عمى أف تزع محاميا لجى التعقيب

ك يذسل ىحا القدط القزايا بسختمل أنػاعيا التي ال يتجاكز مبمل حجسيا السالي التقجيخي
السحجد مغ
ّ
مجة
قبل الييكل العسػمي ـ ػ ػ ػا قجره مػ ػػائة ػ ػ
أؿػ ػ ػ ػ ؼ ديشار بجكف اعتبار األداء عمى القيسة السزافة لكامل ّ
التكميف .

الفرل  : 5سحب ممف طمب العروض :
الستخش ػح تحسيل ؾراس الذخكط مجانا ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف مػقػ ػ ػ ػ ع الػاب الخػ ػ ػ ػ ػ ػ اص ثجيعٝخ اىَنْبقٜ
ػػ
يتػ ػ ػ ػ كلى
ػػػ

ػػمية
(ٍ٘ ٗ )www.commune-meknassy.gov.tnقـــــــــغ اى٘اة اىطــــــبص ثَؽطع الرفقات العػس ػ
( )www.marchespublics.gov.tnك ـ ػكقع الييئة الػػطػ ػ ػفيػة لمسحام ػ ػيػغ https://avocat.org.tn

مباش ػ ػ رة ـ ػ ػف مقخ بمجية السكشاسي بسقخ
ػػ
كباإلضػ ػ ػ ػ ػ افة إلى ذلظ ،فإنو يسكغ سحب كخاس الذخكط
ػػ
الكائػ ػ ػ ػ ف مقخه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا بذارع الحبػ ػ ػ ػػيب بػرقيبة بالسكشاسي بجكف
ػػػ
اإلدارة ( مرمحة الذؤكف اإلدارية )
مقابل.
الفرل : 6صمهحية العروض

بسجخد تقجيسيا لسجة ستيغ يػما (  60يػـ ا ) ابتجاء مغ اليػـ
يربح السذاركػف ممدميغ بعخكضيع
ّ
السػالي لمتاريخ األقرى السحجد لقبػؿ العخكض .
الفرل  :7التهضيحات ومالحق ممف طمب العروض:
يسكغ لكل مذارؾ أف يصمب كتابيا إيزاحات في أجل أقراه سبعة

(  ) 7أياـ مغ تاريخ نذخ

اإلعالف عغ شمب العخكض.
يتزسغ اإلجابات كالتػضيحات السترمة بالسالحطات
كيتع إعجاد ممحق لسمل شمب العخكض
ّ
ّ
كاالستفدارات التي يصمبيا الستخشحػف كيػجو إلى جسيع ساحبي ؾ راس الذخكط في أجل ال يتجاكز
عذخة( )10أياـ قبل التاريخ األقرى السحجد لقبػؿ العخكض كذلظ عبخ فاكذ السحامي أك الذخكة
السيشية لمسحاماة لدحب ؾراس الذخكط السذار إلييا بالفقخة الثانية مغ الفرل  4مغ األمخ عػ ػ ػ ػ ػ ػ دد
1

ٝز ٌّ ٗخ٘ثب إقْبظ ىَسبً ٍجبشؽ وادذ أٗ ىشؽمخ ٍسبٍبح وادذة ػقع ّٞبثخ اىٖٞنو اىؼٍَ٘ ٜىع ٙاىَسبمٌ.
4

 764لدشة  2014السؤرخ في  24جانفي  2014الستعمق بزبط شخكط كإجراءات تكميف السحاميغ
ليػ ة
التعجي ػ ػ
ػػ
العدظ ػ ػرية ك
ػػ
يػ ػ ػة ك
القزائية كاإلدار ػ
ػػ
الييئات
اليياكل العسػمية ػ ػؿ ػدى السحاكع ك ػ ػ
بشيابة ػ ػ
ك التحكيسية .
كسا يجػز عشج االقتزاء تعسيع ممل شمب العخكض السذار إليو عغ شخيق البخيج الدخيع

لكافة

الستخشحيغ.
تكسيمية إلى الستخشحيغ الحيغ سحبػا ؾراس الذخكط قرج
ىحا ،كيسكغ لبمجية السكشاسي تػجيو معصيات
ّ
ملػؼ ط ػ ػ ػ لب العخكض في أجل أدناه عذخة (  ) 10قبل انتياء أجل تقجيع العخكض .
تػضػ ػيح ػ ػ
ػ
يػ ػد
مد ػ ػ
الفرل  : 8الزسانات السالية:
يعفى السذاركػف مغ تقجيع الزسانات السالية التي تقتزييا التراتيب الستعمقة بتشطيع الرفقات
العسػمية.
ّ

السهشية :
السدؤولية
الفرل  :9عقد تأمين عن
السدنية و ّ
ّ
ّ
شلػ ػ ػ ػ ب العخكض تقجيع عقج تأميغ عغ السدؤكلية السجنية ك السيشية
يتعيغ عمى كل مذارؾ في ػ ػ

سارية السفعػؿ في تاريخ آخخ أجل لتقجيع العخكض .
كسا يجب عمى السحامي أك شخكة السحاماة صاحب (ة) الرفقة تججيج شيادة التأميغ سشػيا إلى
حيغ اإلعالـ بالحكع الستعمق بآخخ قزية متعيج بيا .

تعيج بيا
كيدخي عقج التأميغ إلى حيغ انقزاء أسبػعاف بجاية مغ يػـ اإلعالـ بالحكع آلخخ ّ
قزية ّ
السحامي أك شخكة السحاماة السعشي (ة).
كيربح عقج التأميغ الغيا بانقزاء أسبػعاف بجاية مغ يػـ اإلعالـ بالحكع الستعمق بآخخ قزية
السعشية مغ قبل
يتعيج بيا السحامي أك شخكة السحاماة السعشي (ة) .كإذا تع إعالـ شخكة التأميغ
ّ
معممة كمزسػنة
بمجية السكشاسي قبل انقزاء األجل السحكػر أعاله كذلظ بسقتزى رسالة ّ

بأف السحامي
الػصػؿ مع اإلعالـ بالبمػغ أك بأية كسيمة أخخى تعصي تاريخا ثابتا ليحا اإلعالـ ّ
التعاقجية ،يتع االعتراض عمى انقزاء
أك شخكة السحاماة السعشية لع يف ( لع تل ) بالتزاماتو(ىا)
ّ
عقج التأميغ كفي ىحه الحالة ال يربح عقج التأميغ الغيا إالّ بذيادة في الغخض تدمسيا بمجية
السكشاسي .

الفرل  : 10طريقة تقديم العروض:

يتع تقجيع العخكض عمى مخحمة كاحجة.
5

السبيشة بالفرل (  )12مغ ىحا الظراس
يزسغ العخض الفشي كالػثائق اإلدارّية كجسيع مؤيجاتيا
ّ
في ضخفيغ مشفرميغ كمختػميغ يجرجاف في ضخؼ ثالث خارجي يختع كيكتب عميو عبارة  " :ال
يفتح شمب عخكض عجد  01لدشة  2022متعمق بتكميف محاـ أك شخكة ميشية لمسحاماة إلنابة
بمجية السكشاسي ".
تػجو الطخكؼ السحتػية عمى العخكض الفشية كالػثائق اإلدارية كجسيع السؤيجات عغ شخيق البخيج
ّ
مزسػف الػصػؿ أك عغ شخيق البخيج الدخيع أك تدمع مباشخة إلى مكتب الزبط التابع لػبمجية
السكشاسي مقابل كصل إيجاع.
في

تدجل
تدجل الطخكؼ عشج تدمسيا في مكتب الزبط
ّ
ثع كفي مخحمة ثانية ّ
ّ
السعيغ لمغخض ّ
مػعج
الدجل الخاص بالرفقات العسػمية حدب تختيب كصػليا كيجب أف تبقى مختػمة إلى
ّ

فتحيا .

آليا:
يقرى ّ

*

*

كل عخض كرد بعج اآلجاؿ.
ّ
كل عخض لع يكغ مغمقا كال يحسل ختع السحامي .
ّ

كسا يقرى :

ػتع
كل عخض
*
ّ
ّ
تزسغ تغيي رات أك تحفطات أدخميا السذػارؾ عمػى بشػػد كػ راس الذػخكط كلػع ي ّ
رفعيا خالؿ األجل اإلضافي السسشػح لو مغ قبل الييكل العسػمي.
مدكرة.
كل عخض
*
ّ
تزسغ ترخيحات أك معمػمات خاشئة أك كثائق ّ
ّ
ألي سبب مغ األسباب السصالبة بتعػيس.
تع إقراء عخكضيع ّ
كال يسكغ لمسذاركيغ الحيغ ّ

ذؿػ ػ ػ ػ ؾ كثيقة التعيج شبقا لمشساذج السمحقة بظراس
تحخر العخكض بكاـ ػ ػ ػ ػ ليا بالحبخ بسا في ػ ػ
يجػ ػ ػب أف ّ
الذخكط كيقرى كل عخض ال تتػفخ فيو الذخكط السصمػبة .
السكهنة لمعرض:
الفرل  :11الهثائق
ّ

السؤيجات السراحبة ليا عمى ما يمي:
يجب أف يحتػي الطخؼ
التعيج ك ّ
الستزسغ لمعخض ككثائق ّ
ّ

6

بيبٌ انىثيقت

انؼًهيبث انًطهىبت

واجببث انًشبسك

انىثبئق اإلداسيت
---

ؾراس الذخكط

ختع كإمزاء السرارؾ عمػى ك ّػل صػفحة
كإمزاؤه في آخخ الػثيقة مع بياف التاريخ.

التعيج
كثيقة ّ

شبق لألنسػذج السجرج
ا

عامة حػؿ السذارؾ
بصاقة إرشادات ّ

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة مع

بالسمحؽ عجد() 2

بياف التاريخ .

ندخة مصابقة لألصل مغ

---

بالسمحؽ عجد() 1

بصاقة تعخيف جبائية

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة مع

بياف التاريخ.

بصاقة التعخيف الجبائية.
شيادة انخراط برشجكؽ الحيصة كالتقاعج لمسحاميغ

شيادة ميشية في تخسيع بججكؿ السحاميغ أك ؽرار تخسيع الذخكة
السيشية لمسحاماة بججكؿ السحاميغ.

مصابقة لألصل مغ الذيادة.

مسزاة مغ قبل الذػخز السف ّػػض لػو
كختسيا مع بياف التاريخ.

أصل الذيادة السيشية أك

إمزاء العسيج أك الكاتب العاـ لمييئة أك

أصل الذيادة أك ندخة

ندخة مصابقة لألصل مشيا أك رئػيذ الفػخع الجيػػي دكف سػػاىع كختسو مع
بياف التاريخ.
مغ ؽرار تخسيع الذخكة
السيشية لمسحاماة .

ػػشغػ ػ ػ ػي لمزػساف االجتساعي
ػغ ػدكؽ ال ػ ػ
االفػ ػ ػخ ارط بالر ػ ػ
شيادة ػ ػ

( بالشدبة لمسعاكنيغ كاألعػاف) أك تقجيع ترخيح عمى الذخؼ

ندخة مصابقة لألصل مغ
الذيادة.

بعجـ االستعانة بسعاكنيغ أك أعػاف

السيشية
السدؤكلية
عقج تأميغ عغ
السجنية ك ّ
ّ
ّ

ترخيح عمى الذخؼ يمتدـ بسػجبو السذارؾ بعجـ القياـ مباشػخة
أك بػاسصة الغيخ بتقجيع كعػد أك عصايا أك ىجايا قرج التأثيخ

إمزػاء الػخئيذ السػجيخ العػاـ لمرػشجكؽ

الػششي لمزساف االجتساعي أك مغ الذػخز

السف ّػػض لػو كختسو مع بياف التاريخ.

ندخة مصابقة لألصل مغ
العقج

شبقا لألنسػذج السجرج
بالسمحق عجد( ) 3

السيسة.
في مختمػل إج ارءات التعيػيغ كـ ارحػل إنجػاز
ّ
7

إمزاء الخئيذ السجيخ العاـ لذخكة التػاميغ أك

مػغ الذػخز السف ّػػض لػو كختسو مع بياف
التاريخ.

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة مع
بياف التاريخ.

بأنو لع يكغ عػنا
يقجمو السذارؾ ّ
ترخيح عمى الذخؼ ّ
عسػميا لجى بمجية السكشاسي ،أك مزت عغ انقصاعو

شبقا لألنسػذج السجرج
بالسمحق عجد( ) 4

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة
مع بياف التاريخ.

األقل .
مجة خسذ سشػات عمى
عغ العسل بو ّ
ّ
كفي خالؼ ذلظ ،يجب تقجيع التخخيز أك ندخة مصابقة
لألصل مشو أ ك ندخة مغ مكتػب اإلعالـ (حدب الحالة

كخاصة مشيا أحكاـ
) شبقا لمتراتيب الجاري بيا العسل
ّ
الفرل  5مغ األمخ عجد  1875لدشة  1998السؤرخ في
 28سبتسبخ  1998الستعمق بزبط الذخكط كاإلجراءات
الستعمقة بإسشاد السػضفيغ العسػمييغ تخخيرا لسسارسة
نذاط خاص بسقابل لو عالقة مباشخة بسياميع.
ترخيح عمى الذخؼ بعجـ الػجػد في إحجى الحاالت
اإلقرائية السشرػص عمييا بالفرل  2مغ ؾراس
ّ

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو مع بياف

بالسمحق عجد ( ) 5

التاريخ.

الذخكط

انجىاَب انفُيت وانىثبئق انتي يت ّى اػتًبدهب في فشص انؼشوع:
العامة
برحة البيانات كالع ارجع
ترخيح عمى الذخؼ
ّ
ّ

الخرػصية السزسشة بالعخض.
ك/أك
ّ
قائسة أسسية في :
السحامي ( مشفخد )

شبقا لألنسػذج السجرج
بالسمحق عجد

() 6

إمزاء السذارؾ كختسو مع بياف
التاريخ.

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة

بالسمحق عجد ( ) 7

مع بياف التاريخ.

السيشية لمسحاماة.
أك أعزاء الذخكة
ّ
التزاـ لكل محاـ مذارؾ مشفخد أك شخكة ميشية لمسحاماة
القانػنية
بشيابة بمجية السكشاسي كالقياـ بجسيع اإلج ارءات
ّ

شبقا لألنسػذج السجرج
بالسمحق عجد

()8

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة
مع بياف التاريخ.

في حقيا كالجفاع عشيا لجى السحاكع ك الييئات القزائية

التعخيف بإمزاء كل محاـ مذارؾ

التحكيسية.
التعجيمية ك
ك اإلدارية كالعدكخية ك
ّ
ّ

عمػى أف يكػػف تػاريخ التعخيػل
باإلمزاء كجػبا بعج صجكر إعالف
شمب العخكض.
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السبيشة لمتجخبة العامة لمسحامي السباشخ أك
قائسة الع ارجع ّ

السيشية لمسحاماة خالؿ الخسذ
لمسحاميغ السشتسيغ لمذخكة
ّ

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة

بالسمحق عجد ( ) 9

مع بياف التاريخ.

سشػات األخيخة.

قائسة في الجكرات التكػيشية الستخررة التي تابعيا

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة

السيشية
السحامي السباشخ أك السحاميغ السشتسيغ لمذخكة
ّ

بالسمحق عجد ( ) 10

مع بياف التاريخ .يق ّػجـ السحػامي الستخشػح

لمسحاماة في إشار دك ارت التكػيغ السدتسخ الستكساؿ

ندخة مصابقة لألصل مغ شيادة السذاركة

في الجكرة السعشية.

الخبخة التي تشطسيا الييئة الػششية لمسحاميغ بالتشديق
مع السعيج األعمى لمسحاميغ أك في إشار أنذصة اليياكل
الجكلية لمسحاميغ.
الحاتية لمسحامي السباشخ أك السحاميغ السشتسيغ
الديخة
ّ

السيشية لمسحاماة.
لمذخكة
ّ

شبقا لألنسػذج السجرج
بالسمحق عجد ( ) 11

الحاتيػة
إمزػاء صػاحب الدػيخة
ّ

كإمزاء صاحب العخض ( في حالة
الذخكة السيشية لمسحاماة ) مع بياف
التاريخ.

ججكؿ التعيجات في القزايا مػضػع اإلنبات الجارية
كالتي ال تزاؿ مشذػرة لجى السحاكع كالييئات القزائية

شبقا لألنسػذج السجرج

إمزاء السذارؾ كختسو في آخخ الػثيقة

بالسمحق عجد ( ) 12

مع بياف التاريخ.

التحكيسية.
التعجيمية ك
كاإلدارية كالعدكخية ك
ّ
ّ
مذخكع عقج الشيابة السبخـ بيغ السحامي السباشخ أك

شبقا لألنسػذج السجرج

السيشية لمسحاماة مغ جية ،كبمجية السكشاسي
الذخكة
ّ

بالسمحق عجد ( ) 13

مغ جية ثانية.

إمزاء صاحب العخض ( محاـ مشفخد
أك ككيل شخكة ميشية لمسحاماة ) كختسو
في آخخ الػثيقة مع بياف التاريخ.

يالدظت َٝ :ث ّو ػعً رقع ٌٝاىَيسق ؼقٌ ٗ 1ثقٞخ اىَالزق اىَْظ٘ص ػيٖٞب طيت اىد٘اّت
اىفْٞخ ٗاىز ٜرْعؼج ضَِ رق ٌٞٞاىؼؽع قججب ٍ٘خجب إلقظبء اىؼؽع ٗٝد٘ؾ ىيٖٞنو
ثشؽط اززؽاً ٍجعأ اىَكبٗاح ث ِٞاىَشبؼم ِٞأُ ٝطيت ػْع االقزضبء
أٝبً ٍِ ربؼٝص خيكخ فزر اىؼؽٗع مزبثٞب اقزنَبه ثٞبّبد ٍٗكزْعاد ٗ
ثبىؼؽٗع اىفْٞخ شؽٝطخ أال ٝؤظ ٛغىل إى ٚرغٞٞؽ فٍ ٜسز٘إب.
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اىؼٍَٜ٘

ف ٜأخو ال ٝزدبٗؾ 07
ر٘ضٞسبد رزؼيق

الفرل  :12فتح الظروف:
يػ ػ ػتع تعييشيا بسقخر مغ رئيذ
خاصػ ػة بفتح كتقييع العخكض ػ
ػ
تحجث لجى بمجية السكشاسي لجشة
البمجية.
تجتسع المجشة السحكػرة لفتح الطخكؼ الخارجية كالطخكؼ السحتػية عمى الػثائق اإلدارية كالعخكض
الفشية.
ّ

ديغ
تكػف جمدة فتح العخكض عمشية كتعقج جمدة فتح العخكض في التاريخ كالسكاف
ّ
السحج ْ

بشز

إعالف الجعػة إلى السشافدة.

ألي سػبب مػغ األسػباب كسػا
• ال يدسح لمحاضخيغ السذاركيغ
ّ
بالتجخل في سػيخ أعسػاؿ المجشػة ّ
أي إضافات عمييا.
ال يخػػؿ ليػع شمػب تسكيػشيع مػغ تعػجيل عخكضػيع أك إدخاؿ ّ
السحجدة لقبػؿ العخكض.
• ال تفتح إالّ العخكض الػاردة في اآلجاؿ القانػنية
ّ

ألي عارض أف يجخل عمى عخضو أية تغييرات كإال أعتبخ ىحا العخض الغيا.
• ال يسكػغ ّ
عسميػة الفػتح شبقػا لمتدمدػل التختيبػي لتػاريخ الػػركد كذلظ بفتح الطخؼ
يتع الذخكع فػي ّ
 ّكل الػثائق اإلدارّية السصمػبة.
الخارجي لمعخض ك ّ
التثبت مغ كجػد ّ

الفشػي كاالقترار عمى الترخيح بػجػد الػثائق السصمػبة
 فػتح الطػخؼ السحتػػي عمػى العػخض ّدكف تعجادىا.
الفشػي لمسذػارؾ يسكغ عشج االقتزاء لمجشة
كباستثشاء الػثائق التػي تػجخل فػي تقيػيع العػخض ّ
كتابيػا السذػاركيغ الػحيغ لػع يق ّػجمػا ك ّػل الػثػائق السصمػبة
الخاصػة بفتح الطخكؼ كفخزه أف تػجعػ ّ
ّ

إلى إتساـ ممفاتيع في أجل ال يتجاكز ّ 07أيػاـ عسل مغ تاريخ جمدة فتح الطخكؼ كذلظ عغ شخيق
البخيج الدخيع أك بإيجاعيا مباشخة بسكتب اؿضبط لبمجية السكشاسي حتى ال تقرى عخكضيع.

الفرـل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجهع في تقديم الترشحات من قبـل السذاركين في الرفقة:

تخشػحو في شمب اؿعخكض أف يدحبو بصمػب كتػابي مقابل كصل تدميع
يسكغ لمسحامي الحي ق ّػجـ ّ
ّ
يقجـ مباشخة إلى بمجية السكشاسي أك عغ شخيق البخيج مع اإلعالـ بالبمػغ في أجل أقراه خسدة
ّ

عذخة(  )15يػما مغ تاريخ آخخ أجل لقبػؿ العخكض السعمغ عميو مغ قبل بمجية السكشاسي كذلظ
دكف الحاجة إلى تبخيخ ىحا االندحاب.

كبانقزاء ىحا األجل تؤخح بعيغ االعتبار عخكضيع في أعساؿ التقييع كيبقػا ممدميغ بيا.
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يقجمو
غيخ ّأنو ال يسكغ سحب ذلظ العخض بعج انقزاء األجل السحكػر إال بسصمب معمل ّ
السخترة عمى معشى الفرل الدابع (  ) 7مغ األمخ  764لدشة  2014بيجؼ
الستخشح لمجشة
ّ
ّ

السػافقة عميو.

كفي صػرة تراجع السحامي أك شخكة السحاماة دكف إجازة مغ المجشة كبعج إتساـ عسمية الفتح ،

لسجة سشتيغ (  ) 02تحتدب
كل اليياكل العسػمية ّ
يحخـ مغ السذاركة في الرفقات التي تشطسيا ّ
السحجد لحلظ في الفقخة األكلى مغ ىحا الفرل
حدب الحالة مغ تاريخ تراجعو الكتابي بعج األجل
ّ
الخد مغ شخفو عمى إعالمو بقبػلو الشيائي الحي بقي دكف
أك مغ ربؼٝص عجـ ّ
عذخة (  ) 10أياـ عسل .

لسجة تجاكزت
رد ّ
ّ

الفرل  : 14تقييم العروض:

الخاصة السذار إلييا بالفرػل  12مػغ ىػحا الكػ ارس ،تتػػلى ىحه
بعج فتح العخكض مغ قبل المجشة
ّ
السشيجيػات السجرجة بالفرل  14مغ ىحا
المجشة كحلظ تقييع العخكض السقبػلة كتختيبيا كفقا إلحػجى
ّ

الظ ارس.

مشهجية تقييم العروض و إسشاد األعداد :
ّ

مشهجية تقييم العروض:
1.14
ّ

السيشيػة لمسحػاميغ باالعتسػاد حرخيا
يتع تقييع العخكض كتختيبيػا الختيػار السحػامي أك الذػخكة
ّ
ّ
عمى السقاييذ التالية:

العدد معايير الفرز
1
2
3

العدد األقرى السدشد

السهشية لمسحامين
الم ارجع العامة لمسحامي أو ألعزاء الذركة
ّ
العمسية لمسحامي
السؤهالت
ّ

 50نقصة
 20نقصة

العسهمية ٗػعظٕب
حجم السهام السهكهلة لمسحامي أو شركة السحاماة من قبل الهياكل
ّ
السجم وع العام
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 30نقصة
 100نقطة

ٗرقظٗ ٚخ٘ثب :
 اىؼؽٗع اىز ٜىٌ رزض َِّ إزع ٙاى٘ثبئق اىَؼزَعح ىيزق ٌٞٞاىفْ. ٜ اىؼؽٗع اىز ٜرْقظٖب اى٘ثبئق اإلظاؼٝخ اىَطي٘ثخ ىيَشبؼمخ ف ٜاىظفقخ ثؼع اّقضبء فزؽحاإلٍٖبه ٗاىَسعّظح ف ٜاىفظو ٕ ٍِ 11ػا اىنؽاـ .
ٍؿٗؼح.
 مو ػؽع رض َِّ رظؽٝسبد أٗ ٍؼيٍ٘بد ضبطئخ أٗ ٗثبئق ثجذ أّٖب ّ اىؼؽٗع اىزٝ ٜز٘ى ٚأزع اىَشبؼم ِٞفٖٞب رقع ٌٝأمثؽ ٍِ ػؽع ٗازع فّ ٜفف اىظفقخ .فإف استبعادىع ك رفس ّتخشحاتيع
كبخرػص السحاميغ الحيغ صجرت في شأنيع عقػبات
تأديبية ّ
ّ
يتع إال مغ قبل لجشة السخ اقبة كالستابعة السحجثة بسقتزى األمخ عجد  764لدشة  2014مؤرخ
ال ّ
في  24جانفي  2014يتعمق بزبط شخكط كإجخ اءات تكميف السحاميغ بشيابة اليياكل العسػمية

التثبت بجّقة في
لجى السحاكع كالييئات القزائية كاإلدارية كالعدكخية ك التعجيمية ك التحكيسية ،بعج ّ
كضعياتيع السيشية بالتشديق مع مغ لو الشطخ في الييئة الػششية لمسحاميغ أك كحلظ مع رئيذ
ّ

الفخع الجيػي
السختز عشج االقتزاء تصبيقا لسقتزيات الفرل  15مغ األمخ عجد  764لدشة
ّ
 2014مؤرخ في  24جانفي .2014
 : 2.14إسشاد األعداد:
السهشيـة لمسحـامين خـالل الخسدة سشهات األخيرة ( 50
السرجع العامة لمسحامي أو ألعزـاء الذـركة
أ -ا
ّ
نقطة) :

أ .1.كيفية إسشاد األعداد :تدشج أعجاد السخاجع بحدب عجد اإلنابات التي أسجاىا السحامي أك
السستجة بيغ  01جانفي 2017
أعزاء شخكة السحاماة خالؿ الخسذ سشػات األخيخة أي مغ الفتخة
ّ
إلى تاريخ تقجيع العخكض .
عجة محاميغ أك شخكات السحاماة تحتدب
مجسع بيغ ّ
في صػرة تقجيع عخض في إشار ّ
السجسع مع كجػب التقيج بالدقل العجدي األقرى السذار إليو في
السخجع لسختمل أعزاء
ا
ّ
الججكؿ .

عيشة مغ نرػص
كبيجؼ احتداب العجد السدشج بعشػاف السخاجع السرخح بيا يتع اعتساد ندخ مغ ّ
الستخشح بغاية حجب أسساء األشخاؼ كتقجيسيا بذكل يحػؿ دكف
األحكاـ بعج معالجتيا مغ قبل
ّ

إمكانية التعخؼ عمى األشخاص السحكػريغ بيحه األحكاـ ك السخاجع.
ّ
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عدد
اإلنابات
لدى
السحاكم

ما بين  40و

ما بين  51و  60ما بين  61و  70ما بين  71و 80

 50إنابة الخسدة

إَببت الخسدة

إنابة الخسدة

إنابة الخسدة

سشهات الدابقة

سشهات الدابقة

سشهات الدابقة

سشهات الدابقة

لتاريخ طمب

لتاريخ طمب

لتاريخ طمب

لتاريخ طمب

العروض

العروض

العروض

العروض

أكثر من  81إنابة
الخسدة سشهات

الدابقة لتاريخ طمب
العروض

العدد
السدشد

10

30

20

40

50

بعشهان
السراجع
العامة

السؤيدات:
العيشات من
ّ
أ .2.صيغ تقديم ّ

ػحة البيانػات الستعمقػة بالتجخبػة الخرػص ّػية
تبعا إلمزاء
ّ
الستخشح لمترػخيح عمػى الذػخؼ بر ّ
الستخشػح السعشي إلى تأييج عخضو
العامػة ( السمحػق عػجد  ) 6ال يجعى في مخحمة أكلػى
ّ
ك ّ

بالسؤيجات السرخح بيا.
ّ
يخق الستخشح السذارؾ في شمب العخكض.
عيشة اإلنابات أك رسائل التكميف حدب ما ا
تعتسج ّ
كبرفة عامة يتػلى السحامي أك شخكة السحاماة تقجيع كل كثيقة تثبت إنجاز العسل مػضػع

اإلنابة .
تع رفزيا شكال.
كال يجخل ضسغ احتداب التجخبة القزايا التي ّ
كيكػػف السحػامي مجعػ إلى جسعيا كتخديشيا حدب الدشػات كحدب شبيعتيا بصخيقة تحلظ حساية
الدخ السيشي في أقخ اص مسغشصة أك ليدرّية أك كػحلظ فػي كسػائل حل ظ
السعصيات
ّ
الذخرية ك ّ
الفشية الستغالليا شبق مػاصفات تػتالءـ مػع التجييدات السدتعسمة
إلكتخكنية ا
تخعى فييا ّ
الزسانات ّ
ّ

السبيشة لمغخض
الفشيػة ّ
في السجاؿ كذلظ لتقجيسيا عشج الصمب مغ بمجية السكشاسي شبػق السػاصػفات ّ
كخس الذخكط.
في ا
الشحػ
كيجػب اإلشػارة
ّ
ػتع عمػى ّ
لمستخشػحيغ ّ
عسميػة التقييع كتختيب العخكض مػغ الشاحيػة ّ
أف ّ
الفشيػة ت ّ
التالي:
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السبيشػة فػي الترػاريح عمػى
• تتػػلى لجشة الفتح كالفخز تقييع كتختيب العخكض عمى أساس السعصيات ّ
الستخشحيغ كبقية السالحق السشرػص عمييا بسمل شمب
اتيػة السسزػاة مػغ قبػل
ّ
ّ
الدػيخة ال ّح ّ
الذػخؼ ك ّ
العخكض كشبقا لمسعاييخ كالسقاييذ السعمشة بكخاس الذخكط.

السخترػة لمسخ اقبػة
• تقػـ بمجية السكشاسي بعج االنتياء مغ ىحه األعساؿ بتػجيو السمفات إلى المجشػة
ّ
السخقبػة الالزمػة عمييػا شبقػا ألحكػاـ الفرػل  10مغ
كالستابعػة بالييئػة العميػا لمصمػب العسػمي إلجخاء ا
األمخ عجد  1039لدشة  2014السؤرخ في  13مارس  2014كإذا ما اقتزت أعسػاؿ المجشػة
السؤيجات السزسشة بالتراريح أك مؤيجات إضافية حػؿ ما تع الترخيح بو بخرػص
السحكػرة شمب
ّ
يػجو إلى السحاميغ السعشييغ مغ قبل بمجية السكشاسي .
السؤىالت العمسية كالسيشية ف ّ
ػإف ىػحا الصمب ّ
العمسية لمسحامي  20( :نقطة)
السؤهالت
ب-
ّ
ّ

ييجؼ ىحا السقياس إلى تحجيج العجد األمثل مغ الستجخميغ لمقياـ باإلنابة كباالستشاد إلى الخبػخة

الستسيػدة فػي السيػجاف السصمػػب مػغ قبػل الييكػل العسػػمي مػغ ناحيػة كإلػى السػؤىالت العمسية
ّ
لمستخشح مغ ناحية أخخى ،كذلظ حدب الترشيف التالي:
السحامػف السباشخكف لجى التعقيب.أعزاء شخكة السحاماة.تحرػل عمييػا السحػامي تدػشج األعػجاد بحدػب كعػجد الجكارت
إضػافة إلػى الذػيادات
ّ
العمسيػة التػي ّ
التكػيشية التي تمّقاىا أك شارؾ فييا عمى الشحػ التالي:
ّ
متخررػة فػي
 تدشج برفة آلية  05نقػاط لك ّػل محػاـ شػارؾ فعميػا أك تػابع بشجػاح دكرة تكػيشيػةّ
السيشيػة التي تشطسيا الييئة الػششية بالتشديق مع
ػتسخ إلسػتكساؿ الخبػخة
ّ
إشػار دكارت التكػػيغ السد ّ
السعيج األعمى لمسحاميغ كيبمل سقل الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10

تكػيشيػة قػاـ بيػا محػامي فػي إشار أنذصة
 تدشج نقصة كاحجة ( )01لك ّػل مذػاركة ناجحػة فػي دكرةّ
الجكلية لمسحاميغ كيبمل سقل الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10
اليياكل
ّ

يقجـ السحػامي الستخشػح ندػخة مصابقػة لألصػل مػغ شيادة
إلثبات السذاركة في ىحه الجكارتّ ،
السذاركة في الجكرة السعشية.

العسهمية وعددها ( 30نقطة )
ج -حجم السهام السهكهلة لمسحامي أو شركة السحاماة من قبل الهياكل
ّ
الستفخغيغ لػحلظ بقػجر مػا يكػػف السحػامي الستخشػح
لمستخشحيغ
ّ
ييجؼ ىحا السعيار إلى إعصاء أكثخ فخص ّ
لمسيسة بقجر ما يختفع العجد السدشج إليو بيحا العشػاف كالعكذ بالعكذ كذلظ عمى الشحػ التالي:
متفخغا
ّ
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يتع ححؼ نرل نقصة عػغ ك ّػل قز ّػية جارية لفائجة هيكل عسػمي في الصػر االبتجائي في
 ّالتخشح لمسذاركة في شمب العخكض عمى أال يتجاكز  10نقاط.
تاريخ تقجيع ّ

ػتع حػحؼ نرػل نقصػة عػغ ك ّػل قز ّػية جاريػة لفائػجة هيكػل عسػػمي فػي شػػر االستئشاؼ في
يّالتخشح لمسذاركة في شمب العخكض عمى أال يتجاكز  10نقاط.
تاريخ تقجيع ّ

مادية
معشػيػة أك ّ
ػتع حػحؼ نرػل نقصػة عػغ ك ّػل قز ّػية جاريػة لفائػجة هيكػل عسػػمي أك ذات ّ
يّالتخشح لمسذاركة فػي شمب العخكض عمى أال يتجاكز
خاصة لجى محكسة التعقيب في تاريخ تقجيع ّ

 10نقاط.

الفرل  : 15تعيين السحامي أو شركة محاماة:
الستخشحيغ
مفرػال حػػؿ معػاييخ اختيار
ّ
تع ّػج لجشػة الفتح كالتقييع السحجثة لجى بمجية السكشاسي تقخيػخا ّ
الستخشػحيغ كأسػباب إقراء بعس
كيفيػة تختيػب
ّ
كنتائج أعساؿ التقييع عمى ضػػء ذلػظ ّ
تػضػح فيو ّ
العخكض إف حرل ذلظ.
السخقبة السحجثة
ا

السخترػة لمستابعة ك
تػجو بمجية السكشاسي كجػبا ىحا التقخيخ إلى المجشة
ك ّ
ّ
ػؤرخ
بالييئة العميا لمصمب العسػمي شبقا ألحكاـ الفرل  7مغ األمخ عجد  764لدشة  2014كالس ّ
فػي  24جانفي  2014إلجخاء مخاقبتيا عمييا شبقا لسقتزيات الفرل  8مغ األمخ الدالل الحكخ
تػجػو المجشػة السػحكػرة قخارىا إلػى
كإعادة الشطخ فييا عشج االقتزاء كبعج االنتياء مغ ىحه األعساؿ ّ
الييكػل العسػػمي السعشػي لتشفيحه.
السهسة:
الذروع في
الفرل  :16إمزاء العقد و ّ
ّ
ػتع إعالـ السحامي أك شخكة السحاماة التػي ت ّػع اختيارىػا مغ قبل بمجية
يّ

السكشاسي في العشػاف

بيػ ػ ػ ػ ة شبق الشسػذج
إمسػ ػ اء العقج الع ػ ػ ػ ػحخر بالملة العخ ػ ػ
ػػػ
عميػ ػ ػ ق
التعو ػ ػ ػػج كيجب ػ ػ
السب ّػيغ بػثيقػة
ّ
ؾ حدب
أىسيتيا كضخكرة تػضيحيا كذؿ
السراحب ليحا كيسكغ إضافة بشػد يخى الصخفيغ ّ
مقتزيات ك كاقع نذاط بمجية السكشاسي.

كعمى إثخ السرادقة عمى العقج كإمزائو يتع إعالـ السحامي أك شخكة السحاماة ليتػلى اتخاذ ؾؿ
السيسة بسجخد تدمع اإلذف بحلظ.
اإلجخءات الزخكرية لزساف انصالؽ
ا
ّ
إال ّأنو في صػرة نكػؿ السحامي أك شخكة السحاماة التي كقع إختيارىا نيائيا لإلنابة يحخـ

مغ

لسجة سشتيغ ( )02تحتدب مغ ربؼٝص
كل اليياكل العسػمية ّ
السذاركة في الرفقات التي تشطسيا ّ
لسجة تجاكزت عذخة ( )10أياـ
رد ّ
الخد مغ شخفو عمى إعالمو بقبػلو الشيائي الحي بقي دكف ّ
عجـ ّ
عسل .
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انًالدق
ملدق غدد  : 1وثٌكة ّ
التػهد
ملدق غدد  :2بطالة ارشادات غامة خول المشارك
ملدق غدد  : 3تصرًح غلى الشرف بػدم التاثٌر في مختلف اجراءات التػٌٌن ومراخل اهجاز
ّ
المهمة
ملدق غدد  :4تصرًح غلى الشرف بػدم مباشرة الػمل لدى الهٌكل الػمومي( صاخب طلب الػروض )
ملدق غدد  :5تصرًح غلى الشرف بػدم الوجود في اخدى الداالت االق ّ
صائٌة الموصوص غلٌها بالفصل
 4من ّكراس الشروط
ملدق غدد  :6تصرًح غلى الشرف ّ
بصدة البٌاهات والمراجع ّ
ّ
الخصوصٌة المذكورة
الػامة و /او
في الػرض
ملدق غدد  :7لائمة اصمٌـة في المدامي الموفرد( او اغضاء الشركة ّ
المهوٌة للمداماة)
ملدق غدد  :8التزام المدامي الموفرد او اغضاء الشركة ّ
المهوٌة للمداماة بوٌابة الهٌكل الػمومي
ّ
الكضائٌة و االدارًة والػشكرًة و التػدًلٌة و التدكٌمٌة.
لدى المداكم و الهٌائت
ملدق غدد  :9لائمة المراجع ّ
المبٌوة للتجربة الػامة للمدامي المباشر او المدامٌن المباشرًن او
للمدامٌن الموتمٌن للشركة ّ
المهوٌة للمداماة خالل الخمس صووات اال خٌرة
ملدق غدد  :10لائمة الدورات التكوًوٌة المتخصصة التي تابػها المدامي المباشر او المدامٌن الموتمٌن
للشركة ّ
المهوٌة للمداماة في اطار دورات التكوًن المشتمر التي توظمها الهٌئة الوطوٌة للمدامٌن
بالتوشٌق مع المػهد االغلى للمدامٌن او في اطار اهشطة الهٌاكل الدولٌة للمدامٌن .
ملدق غدد  :11صٌرة ذاتٌة
ملدق غدد  :12جدول التػهدات في الكضاًا موضوع ا الهابات الجارًة والتي ال تزال موشورة لدى
ّ
ّ
التدكٌمٌة
التػدًلٌة و
المداكم و الهٌائت الكضائٌة و االدارًة و الػشكرًة و
ملدق غدد  :13غكد الوٌابة المبرم بٌن المدامي المباشر او الشركة ّ
المهوٌة للمداماة والهٌكل العمومي.
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ملحق عدد 1

إني السسزي أسفمو (االسع كالمقب كالخصة)-السترخؼ باسع كلحداب

التعهد
وثيقة
ّ
.......... .......... ..................... ........ ................................................. ................

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

-السشخخط برشجكؽ الحيصة ك التقاعج تحت عجد:

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

السعيغ محل مخابختو بػ
 ّ-برفتي ..................... ........................................................................... ........ ............. .........................................................

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

كبعج االشالع عمى جسيع الػثائق اآلتي ذكخىا
السحامي لبمجية السكشاسي :

2

السكػنة لسمل شمب العخكض الستعمق بإنابة
ك ّ

( )1ممل شمب العخكض.
( )2كثيقة التعيج التي تسّثل كثيقة االلتداـ.
()3عقج الشيابة.
قجرت عمى مدؤكليتي شبيعة كشخكط الخجمات السدمع انجازىا.
كبعج أف ّ
أتعهد وألتزم بسا يمي:
ّ

ظ .
تحل
 )1قبػؿ
السيسة مػضػع شمب العخكض السدشجة لي دكف ّ
ّ
القانػنية السصمػبة كفقا لمذخكط السبيشة بالػثائق السحكػرة أعاله مقابل األجخة
 )2انجاز الخجمات
ّ

القانػنية في السيجاف.
السحجدة شبق التخاتيب
ّ
ّ
الخاصة باإلنابات لجى السحاكع مػضػع الرفقة خالؿ مجة ال تتجاكز أسبػعيغ ـ
 )3تدميع التقاريخ
ّ

ف

كخس الذخكط اإلدارية الخاصة.
تاريخ تكميف بمجية السكشاسي ك اإلعالـ بو كفقا لسا تشز عميو ا
تكػف جدءا مغ العقج.
 )4تصبيق جسيع البشػد السجرجة ا
بكخس الذخكط اإلدارية الخاصة التي ّ

 )5اإلبقاء عمى شخكط ىحا التعيج مجة ستػف يػما (  )60يػما ابتجاء مغ اليػـ السػالي آلخخ أجل محجد
لقبػؿ العخكض .
أي حجخ
 )6أشيج أنشي لدت أك ( ّ
أف الذخكة التي أمثميا ليدت ) في حالة تزارب مرالح أك ّ
قانػني.
2

يسكغ إضافة كثائق أخخى عشج االقتزاء
17

كفي صػرة ثبػت خالؼ ذلظ ،فإنو يتع فدخ العقج برفة آلية كأتحسل مدؤكليتي القانػنية الستختبة عغ
ذلظ.
تجفع بمجية السكشاسي السبالل السدتػجبة بسػجب عقج الرفقة كتحػيميا إلى الحداب السفتػح بالبشظ أك
البخيج:

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

تحت عجد:

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

اليػية البشكية أك البخيجية) .
(ذكخ
ّ
حخر بػ  ............... ...............في

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

(إمزاء كختع السذارؾ)

( يكتب السذارؾ بخط اليج عبارة " صالح لمسذاركة في شمب العخكض" )

18

ملحق عدد 2
بطبقت إسشبداث ػبيت دىل انًشبس ك
االقٌ ٗاىيقت أٗ إقٌ شؽمخ اىَسـبٍبح :
ربؼٝص اىزؽق ٌٞف ٜاىَسبٍبح:
اىَقؽ :
ػْ٘اُ
ّ

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

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

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

ػْ٘اُ ٍ٘قغ اى٘اة إغا مبُ ىيَسبٍٍ٘ ٜقغ ٗاة ٗفقب ىإلخؽاءاد اىقبّّّ٘ٞخ:
اىٖبرف

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

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

اىؼْ٘اُ اإلىنزؽّٗ ٜىيَسبٍ ٜأٗ شؽمخ اىَسبٍبح :
اىَؼؽف اىدجبئ:ٜ
ؼقٌ
ّ

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

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

اىَف٘ع إلٍضبء ٗثبئق اىؼؽع (االقٌ ٗاىيقت ٗاىططخ)
اىشطض
ّ

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

زؽؼ ثـ...................................فٜ
ّ

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

(إيضبء وختى انًشبسك)
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ملحق عدد 3
تظشيخ ػهً انششف بؼذو انتأثيش في يختهف
إجشاءاث انتؼييٍ ويشادم إَجبص انًه ًّت
 ٜاىََض ٜأقفئ (اإلقٌ ٗاىيّقت)
إّ ّ
ٍَث ّو اىشؽمخ اىَّْٖٞخ ىيَسبٍِٞ

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

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

دو ثبىٖٞئخ اى٘طّْٞخ رسذ ػعظ .........................................................................ثزبؼٝص
اىَك ّ

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

اىَؼٍ ِّٞس ّو ٍطبثؽرٔ ثـ( اىؼْ٘اُ اىنبٍو)
اىَك َّ ٚفَٞب ٝي: ٜ

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

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

أطؽذ ػي ٚشؽف ٜثؼعً قٞبٍٗ ٜأىزؿً ثؼعً اىقٞبً ٍجبشؽح أٗ ث٘اقطخ اىغٞؽ ثزقعٗ ٌٝػ٘ظ أٗ ػطبٝب أٗ
ّ
ٕعاٝب قظع اىزأثٞؽ فٍ ٜطزيف إخؽاءاد إقْبظ اىظفقخ ىفبئعر. ٜ
زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ

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

(إيضبء وختى انًشبسك)
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ملحق عدد 4
تظشيخ ػهً انششف بؼذو يببششة انؼًم نذي بهذيت انًكُبعي ( طبدب طهب انؼشوع)
إّّ ٜاىََض ٜأقفئ (االقٌ ٗاىيّقت)
ٍَث ّو اىشؽمخ اىَّْٖٞخ ىيَسبٍِٞ

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

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

دو ثبىٖٞئخ اى٘طّْٞخ رسذ ػعظ ................................................................ثزبؼٝص
اىَك ّ

اىَؼٍ ِّٞس ّو ٍطبثؽرٔ ثـ ( اىؼْ٘اُ اىنبٍو)
اىَك َّ ٚفَٞب ٝي: ٜ

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

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

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

أطؽذ ػي ٚشؽف ٜأّّ ٜىٌ أمِ أػَو ضَِ أػ٘اُ أٗ إطبؼاد بهذيت انًكُبعي أٗ ٍضذ ػِ إّقطبػٜ
ّ
ػِ اىؼَو ثٖب ٍعح ّ ضَف قْ٘اد ػي ٚااق ّو .

( ٗف ٜط٘ؼح اىقٞبً ثئػالً اىٖٞنو طجق أزنبً ااٍؽ ػعظ  1875ىكْخ  ،1998فزؽفق ّكطخ ٍِ ٍنز٘ة
اإلػالً ٍؤ ّ
شؽ ػي ٍِ ٔٞقجو اىٖٞنو ٘ٝضّر ثعقّخ ربؼٝص غىل أٗ اإلظالء ثؼالٍخ اىجي٘ؽ ػْع االقزضبء).

زؽؼ ثـ  ...........................................فٜ
ّ

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

( إيضبء وختى انًشبسك )
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ملحق عدد 5

تظشيخ ػهً انششف بؼذو انىجىد في إدذي انذباث اإلقظبئيتّ انًُظىص
كشاط انششوط
ػهيهب ببنفظم  2يٍ ّ
 ٜاىََض ٜأقفئ (االقٌ ٗاىيّقت )
إّ ّ
ٍَث ّو اىشؽمخ اىَّْٖٞخ ىيَسبٍِٞ

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

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

دو ثبىٖٞئخ اى٘طّْٞخ رسذ ػعظ  ..................................................................ثزبؼٝص
اىَك ّ

اىَؼٍ ِّٞس ّو ٍطبثؽرٔ ثـ( اىؼْ٘اُ اىنبٍو)
اىَك َّ ٚفَٞب ٝي: ٜ

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

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

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

أطؽذ ػي ٚشؽف ٜأّّٗ ٜمبفّخ أػضبء اىفؽٝق اىَزع ّضو ٍِ اىَسبٍ ِٞاىَقزؽز ِٞال ّ٘خع فٜ
ّ
ّ
اىَْظٌ ىَْٖخ اىَسبٍبح.
زبالد اىَْغ اىَْظ٘ص ػيٖٞب ثبىَؽقً٘
أطؽذ أّّْب ال ّ٘خع ف ٜإزع ٙاىسبالد اىَْظ٘ص ػيٖٞب ثبىفقؽح ااضٞؽح ٍِ اىفظو
مَب
ّ
مؽاـ شؽٗط طيت اىؼؽٗع.
دشس بـ  .............................في
ّ

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

( إيضبء وختى انًشبسك)

22

إزعٙ
اىثبٍِّ ٜ

ملحق عدد 6
تظشيخ ػهً انششف بظ ّذت انبيبَبث وانًشاجغ انؼب ّيت و /أ و انخظىطيتّ انًزكىسة في
انغسع
 ٜاىََض ٜأقفئ ( االقٌ ٗاىيّقت)
إّ ّ
ٍَث ّو اىشؽمخ اىَّْٖٞخ ىيَسبٍِٞ

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

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

دو ثبىٖٞئخ اى٘طّْٞخ رسذ ػعظ ...................................................................ثزبؼٝص
اىَك ّ

اىَؼٍ ِّٞس ّو ٍطبثؽرٔ ثـ ( اىؼْ٘اُ اىنبٍو)
اىَك َّ ٚفَٞب ٝي: ٜ

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

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

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

أطؽذ ػي ٚاى ّ
شؽف ثظ ّسخ اىجٞبّبد ٗاىَؽاخغ اىطظ٘طّٞخ ٗاىؼب ٍّخ اىز ٜقع ٍّزٖب فٕ ٜػا اىؼؽع .
ّ
ٗأرس َّو ٍكؤٗىّٞز ٜاىقبّّّ٘ٞخ ف ٜط٘ؼح ثج٘د ضالف غىل أٗ رجؼب ىؼعً رقع َٜٝىيّدْخ

اىَنيفخ ثبىفؽؾ ىَب

 ٜىَعح ّ رزدبٗؾ ػشؽح أّٝبً.
ٝثجزٖب ٍِ ٗثبئق ثؼع طيجٖب ٍْ ّ

زؽؼ ثـ  .............................................فٜ
ّ

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

( إيضبء وختى انًشبسك)
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ملحق عدد 7
قبئًت إعًيـت في انًذبيي (انًُفشد) أو أػضبء انششكت انًهُيتّ نهًذبيبة
ع /س

ااعى وانهقب

انشهبدة انًذشص ػهيهب

تبسيخ انتشعيى ببنهيئت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زؽؼ ثـ ...................... ...............فٜ
ّ

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

( إيضبء وختى انًشبسك)

24

ملحق عدد 8
انتضاو انًذبيي (انًُفشد) أو أػضبء انششكت انًهُيتّ نهًذبيبة بُيببت بهذيت انًكُبعي نذي
انًذبكى و انهيئبث انقضبئيتّ واإلداسيتّ وانؼغكشيت و انتؼذيهيت و انتذكيًيت
إنً الممضً أسفله (االسم واللّمب)

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

ألر ّ
بؤن
ّ

ألر بصحة كافّة
بإنجاز المه ّمة كما ّ

والمتكون من السٌّدات والسادة اآلتً ذكرهم ٌلتزم (ألتزم)
الفرٌك المتدخل
ّ
المعلومات الواردة بهذا العرض:
ااعى وانهقب

يذم انًخببشة

انتشعيى

إيضبء انًذبيي يؼشف

زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ

به 1

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

إيضبء وختى انًشبسك

1
ظظخ ىن ّو ٗازع ٌٍْٖ.مَب ٝدت اىزؼؽٝف ثبإلٍضبء ىنو ٍسبٍٍ ٜشبؼك ػيٚ
ٝزؼ ِّٞػي ٚم ّو اىَزعضي ِٞاىَؼْ ِٞٞاإلٍضبء ف ٜاىطبّخ اىَط ّ
أُ ٝنُ٘ ربؼٝص اىزؼؽٝف ثبإلٍضبء ٗخ٘ثب ثؼع طعٗؼ إػالُ طيت اىؼؽٗع.
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ملحق عدد 9
قبئًت انًشاجغ انًبيُّت نهتجشبت انؼبيت نهًذبيي انًببشش أو نهًذبييٍ انًُتًيٍ نهششكت المهنيةّة
نهًذبيبة خالل انخًظ عُىاث األخيشة ( يٍ  01جبَفي  2017إنً تبسيخ فتخ انؼشوع

)

جذول تأنيفي نهًشاجغ انؼبيت
ػذد ااَبببث

موضوع اإلنابة

المحكمة

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2018

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2019

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2020

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2021

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات
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.................................................

العامة
جدول تفريمي لمسراجع
ّ
انهيكم انؼًىيي أو انشخض انخبص

يىضىع
اإلَببت

انًذكًت

ػذد انقضيّت

انطىس

تبسيخ بذايت واَتهبء
انًهى ة

زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ

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

إٍضبء ٗضزٌ اىَشبؼك

• يًكٍ َغخ انجذول إلضبفت انًشاجغ وانقضبيب انًقتشح انتُظيض ػهيهب ببنؼشع.
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ملحق عدد 10
قبئًت انذوساث انتكىيُيت انًتخظظت انتي تببؼهب انًذبيي انًببشش أو انًذبييٍ
انًُتًيٍ نهششكت انًهُيتّ نهًذبيبة في إطبس دوساث انتكىيٍ انًغتًش انتي تُظًهب انهيئت
انهيبكم
انىطُيت نهًذبييٍ ببنتُغيق يغ انًؼهذ األػهً نهًذبييٍ أو في إطبس أَشطت
انذونيت نهًذبييٍ.
ع /س

انغُت

انًذىس

انذوساث انتكىيُيت و شهبداث اعتكًبل انخبشة انًغهًت يٍ قبم انهيئت انىطُيت ببنتُغيق يغ انًؼهذ األػهً نهًذبييٍ
1
2
3
4
5

انذوساث انتكىيُيت نهًذبييٍ في إطبس أَشطت انهيبكم انذونيت
1
2
3
4
5

زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ

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

إيضبء وختى انًشبسك

يقدم السحامي السترشح ندخة مطابقة لألصل من شهادة السذاركة في الدورة السعشية.
ّ
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ملحق عدد 11
عيـــشة راتيـــت
* االقٌ ٗاىيقت:

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

* ربؼٝص اى٘الظح ٍٗنبّٖب:
*ربؼٝص اىزؽق ٌٞثبىٖٞئخ اى٘طّْٞخ ............................................................................................................................................................ :
..........................
..................................................................................................................................................

*ربؼٝص اىزؽق ٌٞثقكٌ اإلقزئْبف:

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

* ربؼٝص اىزؽق ٌٞثقكٌ اىزؼقٞت:
*ػْ٘اُ ٍ٘قغ اى٘اة إُ ٗخع ٗفقب ىإلخؽاءاد اىقبّّّ٘ٞخ.............. ..................................................... .................................. :

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

الشـهــائد العلميــة المتحصل عليها المترشح :
الشهـادة العلمية

المؤسسة الجامعية
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سنة التـخرج

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

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
30

تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

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

-

ميدان النزاع

تاريخ إنجاز هذه األعمال

النتائج المحققة أو
نتائج األعمال المنجزة

المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة بالمهمة المترشح إليها:
-
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• التكوين في
اللغة

اللغات.

متوسط

جيد جد ا

جيد

ممتاز

• الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
-

-

• االنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة
زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ

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

إيضبء وختى انًشبسك
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ملحق عدد 12
جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى
المحاكم و الهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديليةّة والتحكيميةّة
اإلنابات الجارٌة
عدد اإلنابات

موضوع
اإلنابات

المحاكم أوالهٌئات
المنشورة أمامها
المضاٌا

الطور

الهٌكل
العمومً

شخص
خاص

اآلجال التمريبٌة
النتهاء اإلنابات
الجارٌةّ

المالحظات اإلضافٌة
والتوضٌحٌة التً
ٌراها المترشح أنّها
ضرورٌةّ لذكرها لتحدٌد
جدول التعهدات

زؽؼ ثـ  .............................فٜ
ّ
إيضبء وختى انًتششخ

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

.
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ملحق عدد 13
ػقذ انُيببت انًبشو بيٍ انًذبيي انًببشش أو
انششكت انًهُيتّ نهًذبيبة  ،وبهذيت انًكُبعي
األول  :تعرٌف المه ّمـة :
الفصل ّ
رزَث ّو ٍَٖخ :
* ااقزبغ
.................................................................................................... ......................................................................................................................................

* أ ٗ اىشؽمخ اىَّْٖٞخ ىيَسبٍبح
......................................................................................... .........................
............................................................................................................................

طجق ٕػٓ االرفبقٞخ فّٞ ٜبثخ ثيعٝخ اىَنْبقٗ ٜاىقٞبً ثدَٞغ اإلخؽاءاد اىقبّّّ٘ٞخ ف ٜزقٖب ٗاىعفبع
ػْٖب ىـع ٙاىَسبمٌ ٗ اىٖٞئبد اىقضبئٞخ ٗاإلظاؼٝخ ٗاىؼكنؽٝخ ٗاىزؼعٝيٞخ ٗ اىزسنَٞٞخ قـــ٘اء فٜ
رّ٘ف أٗ مػىل ضبؼخٖب ػْع االقزضبء .
انفظم  : 2انتششيغ وانتشاتيب انًطبّقت ببنؼقذ :
رطضغ ٕػٓ اىظفقخ ىيزشؽٝغ ٗاىزؽارٞت اىدبؼ ٛثٖب اىؼَو مَب ٝطضغ طبزت اىؼقع ٗأػ٘أّ إىٚ
اىزشؽٝغ اىكبؼ ٛاىَفؼ٘ه ف ٜاىَٞعاُ اىدجبئٗ ٜاىضَبُ االخزَبػ.ٜ
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعــاله طبك أحكام المرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشـــــار إلٌها بالفصل ّ
المشترن الصــــادر عن وزٌر العدل والوزيــر المكلؾ بالتجــــارة والتً تشــــــمل أٌضا معالٌم
نشرالمضاٌا والطوابع الجبائٌة والمصارٌؾ المكتبٌّة ومبلػ تؤمٌن أحكام االستئناؾ والتعمٌب.
ٌتم تجمٌع (  ) 02لضٌة كحد أدنى وخمسة (  ) 05لضاٌا كحد ألصى فـــً نفس الطور والتً
تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبٌعة المضاٌا أو
تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحدة والتً تعتبر أتعاب لضٌة واحدة.
ٌمكن لبلدٌة المكناسً إذا ما تبٌن لها أن المحامً لد بذل العناٌة الالزمة وحــــلك نتائج إٌجابٌة
بالنظر إلى المضٌة المتعهد بها ودرجة تشعبها أن ٌسند له منحة تكمٌلٌة تمدّر م ــن لبله وإمضاء
صة للمتابعة والمرالبة
ملحك فً الؽرض بًــــن الطرفٌن ٌت ّم عرضه مسبـــلا على اللجنة المخت ّ
المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومً على أن تدخل هذه المنحة ضمن السمؾ المحدّد للمحامً .
الفصل  : 4االلتزامات الموضوعة على كاهل بلدٌة المكناسً :
أ  -تلتزم بلدٌة المكناسً بتوفٌر الظروؾ المالئمة إلنجاز المحامً لمه ّمته ولهذا الؽرض تتولى
خاصة توفٌر كل أصول مإٌدات المضاٌا التً تطلب من المحامً رفعها تض ّمن م ـع رسالة التكلٌؾ
ممابل وصل تسلّم ممضى من المحامً كما ٌض ّمن الملؾ وجوبا بمذكرة توضٌحٌة تلخص معطٌات
الملؾ وطلبات بلدٌة المكناسً .
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ب  -تمكٌن المحامً م ـــــن المعطٌات المطلوبــــــة سواء من طرؾـــه أو من طرؾ المحكمة أو الهٌئة
أو الهٌكل المعنً لبل موعد الجلسة أو االجتماع بؤسبوع على األلل .
ت  -عدم نشر أو توزٌع تمارٌر المحامً والمإٌدات التً لدّمها فً إطار نٌابة الهٌكل العمومً .
ث  -ال ٌمكن لبلدٌة المكناسً كشؾ المعطٌات المالٌّة والمإٌدات العلمٌّة المتعلّمة بالمحامً أو بشركة
اىَسبٍبح اىَزؼبقع ٍؼٔ طجق أزنبً اىفقؽح ااٗى ٍِ ٚاىفظو  ٍِ 15ااٍؽ ػعظ  764ىكْخ ٍ 2014ؤؼش
ف 24 ٜخبّف 2014 ٜاىَزؼيق ثضجظ شؽٗط ٗإخؽاءاد رنيٞف اىَسبٍ ٜثْٞبثخ اىٖٞبمو اىؼٍَ٘ٞخ هــــظٙ
اىَسبمٌ ٗاىٖٞئبد اىقضبئٞخ ٗاإلظاؼٝخ ٗاىؼكنؽٝخ ٗاىزؼعٝيٞخ ٗ اىزسنَٞٞخ .
الفصل  : 5طرق خالص صاحب العمد:
ٌت ّم خالص صاحب المهمة حسب الصٌػ التً تحددها بلدٌة المكناسً و ٌكون الخالص عن طرٌك
تحوٌل إلى الحساب الجاري لصاحب العمد
ٌتولى الخالص :
* لابض المالٌة بالمكناسً محتسب بلدٌة المكناسً
ٝز ٌّ إطعاؼ ااٍؽ ثظؽف اىَجبىؾ اىؽاخؼخ ىظبزت اىظفقخ ف ٜأخو أقظبٓ ثالثُ٘ ( ٍ٘ٝ )30ب ٍِ ربؼٝص
إٝعاع اىفبر٘ؼح ثؼع طعٗؼ اىسنٌ أٗ اإلػالً ثبىْكطخ اىزْفٞػٝخ هثيعٝخ اىَنْبق.ٜ
ٗٝسَو ػي ٚثيعٝخ اىَنْبق ٜأخؽػعٗه اىزْفٞػ ( ثبقزثْبء اىقضبٝب ف ٜط٘ؼ اىزؼقٞت ٗريل اىَْش٘ؼح ىعٙ
اىَسنَخ اىؼقبؼٝخ ٗاىَسنَخ اإلظاؼٝخ اىزٝ ٜزسَو فٖٞب اىَسبٍٍ ٜؼبى ٌٞركي ٌٞاى٘ثبئق ٗاىَؤٝعاد).
ٗرسَو ػي ٚثيعٝخ اىَنْبق ٜأخؽح ػعٗه اإلشٖبظ ٗاىطجؽاء ٍٗظبؼٝف اىزؽق ٌٞثئظاؼح اىَينٞخ اىؼقبؼٝخ.
مَب رزس َّو ثيعٝخ اىَنْبقٍ ٜظبؼٝف اىزْقو اىَزؼيّقخ ثبإلّبثبد ش ـاؼج ٍح ـــاه ٗالٝخ قٞع ٛث٘ؾٝع
أو أعضاء شركة
أو خارج مراكز الوالٌات عندما تتجاوز مسافة التنمل التً ٌمطعها المحامً
المحاماة لهذا الؽرض  30كلم فً حدود حاالت التنمل الفعلٌّة والثابتة للمحامً شخصٌّا أو ألعضاء
بملؾ اإلنابة.
شركة المحاماة المتع ّهدٌن
ّ
الملؾ التـــنم ّل للخارج ٌتكف ّل الهًــكل العمومً بتح ّم ـــل مصارٌؾ التنم ّل
وإذا ما إلتضت ضرورة
ّ
ـــي حدود أٌّام المهمـــــ ّة دون ســـواها بما فٌهــا ٌوم ـــي الذه ــــاب والرجـــــوع.
واإللامة حصرٌّا ؾ
وفً كل الحاالت ٌجب أن تكون النفمات التمدٌرٌة المتعلّمة بالنمل واإللامة فً الخارج موضوع إتفّاق
كتابً منفرد ومسبك بٌن الطرفٌن وذلن بصرؾ النظر عن االتفالٌة المتعلمة باألتعاب.
إالّ أنّه وفً صورة تسبمه المصارٌؾ من لبل المحامً أو شركة المحاماة ٌتولى الهٌكل العمومً
خالصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه األعمال مسل ّمة من المعنٌٌن المائمٌن باألعمال موضوع
االسترجاع وذلن إثر التثبت من الطابع الفعلً إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامً أو الشركة المهنٌة للمحاماة :
ٌلتزم المحامً أو شركة المحاماة بما ٌلً:
 بذل العناٌة الالزمة للدفاع عـــــن مصالـــــــح بلديــــة المكناســــً عند نٌابته لــــه أمام اىَسبمٌٗ اىٖٞئبد اىقضبئٞخ ٗاإلظاؼٝخ ٗاىؼكنؽٝخ ٗاىزؼعٝيٞخ ٗ اىزسنَٞٞخ .
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديــــه عند االلتضاء وإعالم الهٌكل العمومً كتابٌابمآلها فً أجل ألصاه ثالثة أٌام من تارٌخ انعمادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتع ّهدة.
صصة للنظر فً المسائل المتعلكـــة بنزاع ــــات الهٌكل العمومً أو
 حضور االجتماعـــات المخ ّبدراسة الملفات التً ولع تكلٌفه بها لصــد إبداء رأيـــه فٌها أو إحاط ــــــة الهٌكل العمومً فٌها.
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ولهذا الؽرض تتولى بلدٌة المكناسً دعوته كتابٌا سواء عن طرٌك الفاكس أو البرٌد اإللكترونً
لحضور هذه االجتماعات وذلن لبل انعمادها وفً ّ
حٌز زمنً معمول.
 تمكٌن بلدٌة المكناسً ممابل وصل تسلّم من مشروع العرٌضة لبل إمضائها حتى تبدي رأٌها فٌهاوفً صورة عدم إبداء بلدٌة المكناسً بمالحظات حولها فً أجل ألصــــــــاه أربعة أٌام عم ـــل من
تاريـــخ تسلمــها مـــن لبله فٌع ّد ذلن موافكـــة ضمنٌة منـــه على محتواها وإذن للمحامً بمواصلة
اإلجراءات التً ٌمتضٌها المانون.
 تمكٌن بلدٌة المكناسً م ـن شهادة فً خالص معالٌم الضمان االجتماعً وخالص معالٌم انخراطهفً صندوق التؤمٌن وما ٌفٌد لٌامه بتؤمٌن مسإولٌته المدنٌّة وذلـــن وجوبـــــا لبل خالص األتعاب.
الفصل ّ : 7مدّة االتفالٌة :
تضبط مدّة االتفالٌة بـثالثة سنوات تبدأ من تارٌخ إمضائها فً .............................................................وتنتهً
فً .............................................................وفً صورة وجود لضاٌا جارٌة فً هذا التارٌخ األخٌر ولم ٌتم تعٌٌن
صة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا
محامً أو شركة مهنٌّة للمحاماة من لبل اللجنة المخت ّ
للطلب العمومً فٌتولى مواصلة هذه المضاٌا وفك لواعد العناٌة المهنٌّة وذلن إلى حٌن انتهاء طورها
نص الحكم الصادر فٌها.
الجاري دون سواه وتمكٌن بلدٌة المكناسً من ّ
الفصل  : 8التمٌّد بتركٌبة الفرٌك المتد ّخـل :
ٌلتزم صاحب العمد بتوفٌر الفرٌك الذي ر ّ
العدد
شحه فً المشاركة فً طلب العروض من حٌث
والمستوى العلمً والتجربة المهنٌّة دون سواه إالّ أنّه وفً صورة تؽٌٌر التركٌبة فً األثناء فٌجب على
المحامً إعالم بلدٌة المكناسً بذلن كتابٌا وتؽٌٌر المحامً المتخلً عن المه ّمة بمن له نفس المإهالت
العملٌة والمهنٌّة ونفس التجربة من حٌث عدد السنوات على أن ٌحظى ذلن مسبّما بموافمة الهٌكل
المعنً كتابٌا على هذا التؽٌٌر وإمضاء ملحك فً الؽرض بٌن الطرفٌن ٌت ّم عرضه مسبما على اللجنة
تعذر
ــــي صورة
صة للمتابعة والمرالبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومً وفً خالؾ ذلن وؾ
ّ
المخت ّ
توفٌر مترشح جدٌد ٌستجٌب لممتضٌات كراس الشروط الذي ت ّم على أساسه اختٌار المتعالد مع بلدٌة
شح الممترح فله ّ
المكناسً أو فً صورة عدم موافمة الهٌكل المعنً على المتر ّ
حك فسخ عمد الصفمة بعد
إصدار تنبٌه فً الؽرض للمتعالد معه عن طرٌك عدل تنفٌذ وإمهاله بؤجل إضافً ألصاه خمس عشرة
(ٌ )15وما إن لم ٌمع على إثره تدارن النمص أو إصالح الخلل ممارنة مع العرض الممدّم من لبله.
الفصل  : 9فسخ االتفالٌة:
ٍغ ٍؽاػبح ٍقزضٞبد اىفقؽح ااضٞؽح ٗاىفظو  8رفكص ٕػٓ االرفبقٞخ آىٞب ف ٜاىسبالد اىزبىٞخ:
 اّزٖبء ٍعّح اىزنيٞف اىَشبؼ إىٖٞب ثبىفظو اىكبثغ أػالٓ. ٗفبح اىَسبٍ ٜأٗ زو اىشؽمخ اىَْٖٞخ ىيَسبٍبح أٗ اإلزبىخ ػي ٚػعً اىَجبشؽح. ػعً إٝفبء طبزت اىؼقع ثبىزؿاٍبرٔ اىزؼبقعٝخ ٗفٕ ٜػٓ اىظ٘ؼح ٘ٝخٔ ىٔ اىٖٞنو اىؼٍَ٘ ٜرْجٖٞب ث٘اقطخؼقبىخ ٍضَّ٘خ اى٘ط٘ه ٝعػ٘ٓ فٖٞب إى ٚاىقٞبً ثبىزؿاٍبرٔ ف ٜأخو ٍسعظ ال ٝق ّو ػِ ػشؽح أٝبً اثزعاء
 ٛإخؽاء آضؽ أٗ
ٍِ ربؼٝص رجيٞؾ اىزْجٗ ٔٞثبّقضبء ٕػا ااخو َٝنِ ىجيعٝخ اىَنْبق ٜفكص اىؼقع ظُٗ أ ّ
رنيٞف ٍِ ٝز٘ى ٚإّدبؾٓ زكت اإلخؽاء اىػٝ ٛؽآ ٍالئَب.
 إغا ثجذ ىع ٙثيعٝخ اىَنْبق ٜإضاله طبزت اىؼقع ثبىزؿأٍ ٗإٕعاؼ زق ثيعٝخ اىَنْبق ٜف ٜاىزقبعـــ ٛأٗثجذ قٞبٍٔ ٍجبشؽح أٗ ث٘اقطخ اىغٞؽ ثزقعٗ ٌٝػ٘ظ أٗ ػطبٝب أٗ ٕعاٝب قظع اىزأثٞؽ فٍ ٜطذــــــىف إخؽاءاد
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إثؽاً اىؼقع ٗاّدبؾٓ ٝٗ ،ز٘ى ٚاىَسبٍ ٜإؼخبع اى٘ثبئق اىز ٜثس٘ؾرٔ ف ٜأخو أقظبٓ ضَكخ ػشؽح ٍ٘ٝب ٍِ
طيجٖب مزبثٞب ّ ٍِ قجو اىٖٞنو اىؼٍَ٘.ٜ
انفظم  :10ف ٜط٘ؼح قؽؼد ثيعٝخ اىَنْبق ٜرغٞٞؽ طبذــــة اىؼقع ظُٗ ٗجــــــٗظ ٍجؽؼاد قبّّّ٘ٞخ أٗ
ٗاقؼٞخ ثبثزخ ىػىل ف ٜقضّٞخ ال ؾاىذ خبؼٝخ ففٕ ٜػٓ اىسبهـــــــح رظؽف هــٓ ٗخ٘ثب أرؼبثٔ مبٍيخ اىذــــٛ
رسزكت طجق أزنبً اىفظو اىثبىث ٍِ ٕػٓ االرفبقٞخ ٗغىل ػَال ثأزنبً اىفظو  ٍِ 40اىَؽقً٘ ػــــــعظ
 79ىكْخ  2011اىَؤؼش ف 20 ٜأٗد ٗ 2011اىَزؼيق ثزْظٍْٖ ٌٞخ اىَسبٍبح .
فض النزاعات المتعلمة بهذه االتفالٌة :
الفصل : 11
ّ
ف ٜزبىخ ّش٘ة ضالف ف ٜرأٗٝو أزنبً ٕػٓ االرفبقٞخ رج ّدو ٗخ٘ثب اىَكبػ ٜاىظيسٞخ.
ٗىٖػا اىغؽع رز٘ى ٚثيعٝخ اىَنْبقٍ ٜنبرجخ اىيّدْخ اىَسعّثخ ثَقزض ٚاىفظو(  ٍِ ) 7ااٍؽ ػعظ 764
ىكْخ ٍ 2014ؤؼش ف 24 ٜخبّف 2014 ٜاىَزؼيق ثضجظ شؽٗط ٗإخؽاءاد رنيٞف اىَسبٍ ِٞثْٞبثخ
اىٖٞبمو اىؼٍَ٘ٞخ هـــظ ٙاىَسبمٌ ٗ اىٖٞئبد اىقضبئٞخ ٗاإلظاؼٝخ ٗاىؼكنؽ ٛــح ٗ اىزؼعٝي ٜـح ٗ اىزسنَٞٞخ
المانونٌة
وبانمضاء أجل شهر دون فصل الخالؾ ودٌّا فٌمكن للطرؾ األحرص مواصلة اإلجراءات
صة.
التً ٌراها للدفاع عن حموله لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـارٌف التسجٌل :
تحمل مصارٌؾ التسجٌل على المحامً.
الفرل  :13صحة العقد:
ال ٌكون هذا العمد صحٌحا إال بعد إمضائه من لبل رئٌس بلدٌة المكناسً .
الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عٌّن كل طرؾ محل مخابرته فً عنوانه المذكور أعاله ؼٌر أنّه ٌمكن ألحد الطرفٌن تؽٌٌر ذلن
طرٌك إعالم
بممتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرؾ اآلخر أو كذلن عن
بواسطة عدل التنفٌذ.
حــرر بـ .............................................. ...فً ......................................
ّ
اإلمضــاءات
رئٌس بلدٌة المكناسً

المحـامً أو شركة المحاماة
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