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 االستشارة :موضوع :األّول  الفصل

نيابة ، من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل ينمحاٍم مباشر  02عدد يتمّثل موضوع االستشارة في اختيار
لدى المحاكم وسائر الهيئات  هاوالدفاع عن هافي حق القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية قابس 
المتعلقة  الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـباإلج

 الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.ويبّين عقد النيابة بدقة 
 : شروط المشاركة 2الفصل 

 : االستشارة في  يمكن المشاركة
 : للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى 

 التعقيب 

 :كيفية المشاركة 3الفصل 
 يمكن للمحامي المباشر المشاركة في االستشارة :

 منفردا  
 ة في تاريخ صدور االستشار 

 :سحب ملف االستشارة : 4الفصل 

العنوان التالي : نهج أبوو من مصلحة الصفقات ببلدية قـابس  مجانا يتولى المترشح سحب كراس الشروط 

 قابـس. 6019لبابة المرابـط 

 صلوحية العروض: 5الفصل 
اليوم الموالي يوما( ابتداءا من  90يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة تسعون يوما )

 للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
 التوضيحات ومالحق ملف االستشارة::6الفصل 

( أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن 7يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة )
 ظات ــــالمتصلة بالمالحات ـــات والتوضيحـــويتّم إعداد ملحق لملف االستشارة يتضّمن اإلجاباالستشارة. 

 

 اوز ــراس الشروط في أجل ال يتجــــــواإلستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي ك

 

 امي ــــــد اإللكتروني للمحـــ( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البري10عشرة )

 

 ليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح هذا،ويمكن للبلدية توجيه معطيات تكمي

 

 ( قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.10ملف االستشارة في أجل أدناه عشرة )



 

 : :الضماناتّالمالية7الفصلّ

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

 :طريقةّتقديمّالعروض08ّصلّالف

)ظورف  للعرض المالي ( و 01)ظرف عدد يتم تقديم العروض في ظرف خارجي المتضمن للعرض الفني

 كما يلي : ( وفقا للنماذج المصاحبة لكراس الشروط2عدد 

ّالخارجي:ّالظرف 

 30/2021يكون هوذا الظورف مقلقوا ال يحمول إال عنووان المرسول إليوه و عبوارة :   ال يفوتح استشوارة عودد 

لـدى المحـاكم وسـائر  بلديـة قـابسنيابـة محاٍم مباشر ، من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل بتكليف تتعلق
المتعلوق بوالعرض  02عدد  المتعلق بالعرض الفني و الظرف 01يتضمن الظرف عدد . الهيئات القضائية 

 يلي : امالمالي، 

 :ّالعرضّالفني01ّالظرفّعددّ(1ّ

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة مؤرخة وممضاة ومختومة من طرف المشارك  -

 بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك -

 بطاقة تعريف جبائية -

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين -
 بجدول المحامينشهادة مهنية في الترسيم  -
 من 2تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل  -

 من كّراس الشروط

والدفاع  هافي حق القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية قابس نيابة محام المشارك  بالالتزام لكل  -
 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  هاعن

 خيرةسنوات األ الثالثخالل المباشر  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل -
(2018/2019/2020 ). 

في إطار دورات التكوين المستمر لمحامي ا قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها -
لوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في الستكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة ا
 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

 السيرة الذاتّية للمحامي -

وسائر جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنبات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  -
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 



 :ّالعرضّالمالي02ّّالظرفّعددّ(2ّ

 يوضع في ظرف مقلق يكتب عليه عرض مالي و إسم المشارك ويحتوي على الوثائق التاليـة : 

 تعّهدالوثيقة  -
بدايووة موون اليوووم الموووالي للتوواريخ األقصووى المحوودد لقبووول  يومووا 90يبقووى العووارض ملزمووا بعرضووه لموودة 

 .العروض

 : طريقة إرسال العروض الفصلّالخامـس

توجه العروض في ظورف خوارجي مقلقوا ال يحمول إال عنووان المرسول إليوه و عبوارة :   ال يفوتح استشوارة 

لـدى  بلديـة قـابسنيابة محاٍم مباشر ، من بين المرّسمين بجدول المحامين، ل بتكليف تتعلق 30/2021عدد 
 02المتعلووق بووالعرض الفنووي و الظوورف عوودد  01يتضوومن الظوورف عوودد المحــاكم وســائر الهيئــات القضــائية 

عن طريق البريد السريع أو البريد مضمون الوصوول كموا يمكون أن يسولم مباشورة المتعلق بالعرض المالي 

إلى مكتب الضبط المركزي بمقر بلدية قابس بإسم السويد رئويس بلديوة قوابس إلوى العنووان التوالي : نهوج أبوو 

 قابـس. 6019لبابة المرابـط 

وذلوك إعتموادا علوى تواريخ  االستشوارةيقصى كل عورض ورد بعود إنقضواء الجوال المحوددة بواإلعالن عون 

 وساعة وصولها الى مكتب الضبط ببلديـة قابس.

 يقصى آلّيا:و 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

برفعهـا خـالل  يـتمّ  * كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشارك على بنود كّراس الشروط ولـم
 األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسبا  المطالبة بتعويض.

التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط. يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة 
 ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.



 الوثائق المّكنة للعرض::  09الفصل

 ما يلي: ثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها علىو  العرضيجب أن يحتوي 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
المشارك علـى كـّل صـفحة  ختم وإمضاء --- الشروط كراس

وإمضـــــا ه فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان 
 التاريخ.

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج 
 (1بالملحق عدد)

وختمه في آخر الوثيقة  إمضاء المشارك
 مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (2عدد)بالملحق 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ .

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريف جبائية
 بطاقة التعريف الجبائية.

--- 

 انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين شهادة

 

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

ممضــاة مــن قبــل الشــخض المفــّوض لــه 
 التاريخ.وختمها مع بيان 

 المحامين بجدول ترسيمالشهادة مهنية في 

 أو

. 

أو الكاتـــب العـــام للهيئــــة  العميـــد إمضـــاء نسخة مطابقة لألصل 
أو رئــــــيس الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــوا م 

 وختمه مع بيان التاريخ.

 دىــــــــــــــــــــــود في إحـــــرف بعدم الوجــــــــــــــــح على الشـــــــــتصري

من  2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
 (5بالملحق عدد    )

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بيـــــــان إمضـــــــاء 
 .التاريخ

 في فرز العروض:  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

القيام و  بلدية قابسنيابة مشارك  بال التزام لكل محام
لدى  هاوالدفاع عن هافي حق القانونّية اإلجراءاتجميع ب

واإلدارية والتحكيمّية المحاكم وسائر الهيئات القضائية 
 .ةوالتعديليّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
 بالملحق 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 مع بيان التاريخ.

 



 المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 .خيرةسنوات األ الثالثخالل 

طبقا لألنموذج المدرج 
 بالملحق 

في آخر الوثيقة  وختمهإمضاء المشارك 
 .مع بيان التاريخ

 قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها
الستكمال  في إطار دورات التكوين المستمرلمحامي ا

التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع  الخبرة
لمعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل ا

 الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج المدرج 
 بالملحق 

إمضـــاء المشـــارك وختمـــه فـــي آخـــر الوثيقـــة 
مـــع بيـــان التـــاريخ. يقـــّدم المحـــامي المترشـــح 
 نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة

 .في الدورة المعنية

طبقا لألنموذج المدرج   السيرة الذاتّية للمحامي
 بالملحق 

إمضـاء صـاحب السـيرة الذاتّيـة مـع بيــان 
 التاريخ.

في القضايا موضوع اإلنبات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج 
 بالملحق 

في آخر الوثيقة  وختمه كإمضاء المشار 
 .مع بيان التاريخ

ّ

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية  1يمثّل عدم تقديم الملحق رقم مالحظة:

 المساواةمبدأ  احترام بشرط للبلديةوالتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز 

 كتابيا ح العروض،أيام من تاريخ جلسة فت 07يتجاوز  أجل ال، في االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين 

يؤدي ذلك إلى تقيير في  أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال

 محتواها.

 :االستشارة : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في 10الفصل 

أن يسـحبه بطلـب كتـابّي، مقابـل وصـل تسـليم، يقـّدم مباشـرة  االستشـارةيمكن للمحامي الذي قـّدم ترّشـحه فـي 
( يوما من تاريخ 15إلى بلدية قابس أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة )

 آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل البلدية وذلك دون الحاجة إلى تبرير  ذا االنسحا .
 



 تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.وبانقضاء  ذا األجل، 
غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح للجنة 

 بهدف الموافقة عليه. 2014لسنة  764( من األمر 7المختّصة على معنى الفصل السابع )
الهياكل العمومية لمّدة  المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ يحرم من  وفي صورة تراجع المحامي

( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى 02سنتين )
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تاريخ من  ذا الفصل أو من 

 ( أيام عمل.10)اوزت عشرة تج

 : منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد 13الفصل

 : منهجّية تقييم العروض: 1.13

 ين المتحصــلين علـى المرتبــة األولــى و الثانيــةيـتّم تقيــيم العــروض وترتيبهــا تنازليـا الختيــار المشــارك
 باالعتماد، حصريا، على المقاييس التاليــة: األكبرعلى العدد  حصالت ينالذي

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي  1
 نقطة 20 المؤ الت العلمّية للمحامي 2
 نقطة 30 حجم المهام الموكولة للمحامي  3

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 وتقصى وجوبا :

 .التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفنيالعروض  -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهال العروض  -
 من  ذا الكراس. 09والمحّددة في الفصل 

 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة. -

 ّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.العروض التي يتو  -

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعاد م ورفض ترّشحاتهم ال يتّم إال 
جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات  2014



القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع 
وي  المختّض عند االقتضاء، من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجه

 .2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  15تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 : إسناد األعداد: 2.13

 نقطة(: 50)المراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة   -أ

 . كيفية إسناد األعداد:1أ.

سنوات األخيرة أي من الفترة  الثالثالتي أسدا ا المحامي خالل  اإلنباتتسند أعداد المراجع بحسب عدد 
 2020ديسمبر  31إلى تاريـــــــــخ   2018الممتّدة بين غــــــــــرة جانفي 

وبهدف احتسا  العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكام 
بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية التعرف بعد معالجتها من قبل المترّشح 

 على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.

 

عدد اإلنابات لدى 
 المحاكم

و  20ما بين 
إنابة  30

 الثالثخالل 
سنوات 
السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

 31ما بين 
إنابة  40و

 الثالث خالل
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 العروضطلب 

 41ما بين 
إنابة  50و

 الثالثخالل 
سنوات 

السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل 

سنوات  الثالث
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

إنابة  61أكثر من 
 الثالثخالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

العدد المسند بعنوان 
 50 40 30 20 10 المراجع العامة

 تقديم العّينات من المؤّيدات:أ. صيغ 

تبعـــا إلمضـــاء المترّشـــح للتصـــريح علـــى الشـــرف بصـــّحة البيانـــات المتعّلقـــة بالتجربـــة الخصوصـــّية والعاّمـــة 
 (، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤّيدات المصّرح بها.6)الملحق عدد 

حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عامة تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف 
 يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.



 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

ويكـــون المحــــامي مــــدعوا إلــــى جمعهــــا وتخزينهــــا حســـب الســــنوات وحســــب طبيعتهــــا بطريقــــة تحفــــ  حمايــــة 
ــة الم ــة أو كــذلك فــي وســائل حفــ  إلكترونّي عطيــات الشخصــّية والّســر المهنــي فــي أقــراص ممغنطــة أو ليزرّي

تراعى فيها الّضمانات الفنّية الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات المستعملة في المجـال وذلـك 
 في كراس الشروط.لتقديمها عند الطلب من بلدية قابس طبق المواصفات الفنّية المبّينة للغرض 

 ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عملّية التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنّية تتّم على الّنحو الّتالي:

  تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أساس المعطيات المبّينة في الّتصـاريح علـى
المترّشــحين وبقيــة المالحــق المنصــوص عليهــا بملــ  االستشــارة الّشــرف والّســيرة الّذاتّيــة الممضــاة مــن قبــل 

 وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط.
 نقطة(: 20المؤّهالت العلمّية للمحامي)  -ب 

يهدف  ذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد إلى الخبرة المتمّيزة في 
 المطلو  من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلى المؤ الت العلمية للمترشح من ناحية أخرى الميدان 

إضــافة إلــى الشــهادات العلمّيــة التــي تحّصــل عليهــا المحــامي تســند األعــداد بحســب عــدد الــدورات التكوينّيــة 
 التي تلّقا ا أو شارك فيها على النحو التالي:

ارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة فوي إطوار نقاط لكّل محام ش 05تسند بصفة آلية  -

دورات التكوين المستمر إلستكمال الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهود 

 (.10األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

ة قوام بهوا محوامي فوي إطوار أنشوطة ( لكّل مشواركة ناجحوة فوي دورة تكوينيّو01تسند نقطة واحدة ) -

 .1(10الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

إلثبـــات المشـــاركة فـــي  ـــذه الـــدورات، يقـــّدم المحـــامي المترشـــح نســـخة مطابقـــة لألصـــل مـــن شـــهادة 
 المشاركة في الدورة المعنية.

 نقطة(30ّالعمومي ةّوعددهاّ)حجمّالمهامّالموكولةّللمحاميّمنّقبلّالهياكلّ -ج

                                                 

1
 



يهدف  ذا المعيار إلـى إعطـاء أكثـر فـرص للمترّشـحين المتفـّرغين. لـذلك بقـدر مـا يكـون المحـامي المترشـح 
 متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي:

ة، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ تقديم يتّم حذف نص  نقطة عن كّل قضّية جاري  -
 نقاط. 10الترّشح للمشاركة في االستشارة على أال يتجاوز 

يتّم حذف نص  نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمـومي فـي طـور االسـتئناف فـي تـاريخ تقـديم  -
 نقاط. 10الترّشح للمشاركة في االستشارة على أال يتجاوز 

ّم حذف نص  نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو ذات معنوّية أو مادّية خاصة لـدى يت -
 نقاط. 10محكمة التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

 :تعيين المحامي:  14الفصل
حول معايير اختيار المترّشحين ونتائج أعمال تعدّ لجنة الفتح والتقييم المحدثة لدى البلدية تقريرا مفّصال  

 التقييم على ضوء ذلك توّضح فيه كيفيّة ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.

 : العقد والّشروع في المهّمة إمضاء: 15الفصل 
يتّم إعالم المحامي الذي تّم اختياره من قبل البلديـة فـي العنـوان المبـّين بوثيقـة التعّهـد. ويجـب عليـه إمضـاء 

ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين أهمّيتهــا العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا. 
 . وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي

لى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية وع
 لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.

المشاركة في الصفقات التي يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي الذي وقع إختياره نهائيا لإلنابة 
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله تاريخ ( تحتسب من 02لمّدة سنتين )الهياكل العمومية  تنظمها كلّ 

 ( أيام عمل.10)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

قصائّية المنصوص عليها بالفصل تصريح على الشرف بعدم : 3ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4الوجود في ا 
 من كّراس الشروط

تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في : 4ملحق عدد 
 العرض

 بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية المحامي  التزام: 5ملحق عدد 
دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 

و المحامين المباشرين     )في  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل:  6ملحق عدد 
 
المباشرا

و حالة مجمع( 
 
  اةشركة المهنّية للمحامللمحامين المنتمينللا

 
 خيرةخالل الخمس سنوات اال

طار دورات التكوين لمحامي المتخصصة التي تابعها اقائمة الدورات التكوينية : 7ملحق عدد  في ا 
نشطة 

 
طار ا و في ا 

 
على للمحامين ا

 
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة:  8 ملحق عدد

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 9ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 .........................................2)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله -

 ...........................................باسم ولحسا :................المتصرف  -

 .................................... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 (.........................................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ..........................................................................بصفتي :  -

 بإنابة المحامي  : ةالمتعّلق مل  االستشارةالمكّونة لو  3اآلتي ذكر ا الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 مل  طلب العروض.(1)
 .االلتزام مّثل وثيقةتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 عقد النيابة.(3) 

 .الخدمات المزمع انجاز ا طبيعة وشروط يّدرت على مسؤوليتوبعد أن ق 
 وألتزم بما يلي: أتعّهد

 ( قبول المهّمة موضوع االستشارة المسندة لي دون تحّف .1 

يب األجرة المحّددة طبق التراتمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 القانونّية في الميدان.

 من ثالثة أشهر من صدور الحكم خالل مدة قدر ا االستشارةموضوع  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 3
 اإلدارية الخاصة. نض عليه كراس الشروطتوفقا لما اإلعالم به   تاريخ

 ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 90 مدة اإلبقاء على شروط  ذا التعهد( 5
العقد فسخ فإنه يتم  ،ذلك خالفصورة ثبوت في قانوني. و ة تضار  مصالح أو أّي حجر لافي حلست أنني شهد أ( 6

 المترتبة عن ذلك.بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية 
 

أو البريد:  بنكفتوح بحسا  المالتحويلها إلى و  العقدبموجب المستوجبة المبالغ بلدية قابس دفع ت
 ذكر الهوّية................................... تحت عدد: ...................................................... )

 (أو البريدية البنكية
 

 ........................................ فيحرر بـ 
 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 

                                                 

 
 

 



 
 2 ملحق عدد

 
 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

 
 

 .......واللقب:............................................... االسم
 

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

 ............ ......................:.............................................. عنوان المقرّ 
 

 ...............................: ........وفقا لإلجراءات القانونيّة موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

 
 .....:..................................................لهات ا
 

 .........................................اإللكتروني للمحامي  : العنوان
 

 .....................:.............................المعّرف الجبائيرقم 
 
 ..................خطة(.....................االسم واللقب وال)مضاء وثائق العرضإلشخض المفّوض ال
 
 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 

 (وختم المشاركإمضاء)                                                 
 
 



 3 دملحق عد
 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ................ .........................................................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ...........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

 .................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقتررحين   نوجرد فري 

ّّم لمهنة المحاما..إحدى حا   ت المن  المنصو  عليها بالمرسوم المن

كما أصّرح أنّنا   نوجرد فري إحردى الحرا ت المنصرو  عليهرا برالفقر. انخيرر. مرن الفصرل 

 .الثاني من كراس شروط طلب العروض

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 

 

 

 

 



 

 4ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض
 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )ا سم واللّقب( 

 ......................................................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ....................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراج  الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هذا 
 العرض.

تقديمي للّجنة المكلّفة  وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صور. ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم
 بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّد. تتجاوز عشر. أيّام.

 

 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 
 



  5عـدد ملحق
 

 المحامي  التزام

 بلدية قابسبنيابة 
 لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية 

 
أقّر ……………………………………………….............................................…………)اإلسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

 المعلومات الوارد. بهذا العرض: كافّةكما أقّر بصحة  بإنجاز المهّمة. ألتزم بأنّ 

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

 المحامي    إمضاء

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر بـ

 

 

 المشارك)إمضاءوختم  

 

 



 6عـدد  ملحق

 خيرةالخمس سنوات األخالل  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل
 2015 - 2019 

 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد االنابات 
 2018سنة لتجربة العامة للمحامي ا

    

    
    
    
    

    
    
    

 2019سنة لتجربة العامة للمحامي ا

    
    

    
    
    
    
    
    
    

 2020سنة لتجربة العامة للمحامي ا
    
    
    
    
    
    

 سنوات الثالثالعدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل  .........................

 
 



 
 

 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

   الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ 



 7عـدد  ملحق
في إطار دورات لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى 
 الهياكل الدولية للمحامين.للمحامين أو في إطار أنشطة 
 

 ع ر المحور السنة

 الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل  التكوينية و شهادات استكمال الخبرة  الدورات
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 
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 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  5 

  

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة

 



 
 8عدد  ملحق

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 ............................................................................................................................واللقب:  اإلسم* 
 ............................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: 

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

 ..................................................................................................* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب: 

 .................................................................:إن وجد وفقا لإلجرءات القانونّيةعنوان موقع الواب*

 
 الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح :

 

 الشهـادة العلميّة المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج

   

   

   

   

   

   

 
 ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة :

 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

أو الشركة الناشطة في  الهيكل العمومي
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 الدراسات والبحوث
- 
- 
- 
-  
-  
- 
-  

ان وجد أو الماّدة  االختصاصفي مهنة المحاماة ) ذكر  الخبرة الخصوصيةملّخص 
 المطلوبة(

 
 

المحّققة أو نتائج النتائج 
 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 بالمهّمة المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

 
 



 .الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة 

-  

-  

-  

 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

ّ
-  

-  

-  

 
 إمضاء صاحب السيرة الذاتية

 

 ............................في............................. حرّر بـ                                                        

 

 )إمضاء وختم المشارك(                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 9عدد  ملحق
 

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

 ةوالتعديليّ 
 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجاريّة

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي يراها 
المترشح أنّها ضروريّة 

لتحديد جدول لذكرها 
 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

        

        
        

        

        

        

        

        
 
 
 
 
 

 

 وختم المترشح إمضاء  
 

 ............................في............................. حرّر بـ

 
 



 10عدد  ملحق
 

 المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا
 4و بلدية قابس

 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 انستاذ .......................................................................................... 
والدفاع  هافي حق القانونيّة جمي  اإلجراءاتالقيام بو بلدية قابسطبق هذه ا تفاقية في نيابة 

س نسواء في تو ةوالتعديليّ واإلدارية والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  هاعن
 .أو كذلك خارجها عند اإلقتضاء

 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخض   .لتراتيب الجاري بها العملاو للتشري  استشار. ا ثمانتخض  

 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشري  الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 
 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاما. بخصو  المهاّم المشار إليها بالفصل انّول أعاله طبق أحكام القرار 
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجار. والتي تشمل أيضا معاليم نشر 

 والتعقيب. نافومبلغ تأمين أحكام ا ستئ والمصاريف المكتبيّة القضايا والطواب  الجبائية
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي  (05خمسة )كحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجمي  

أو الماد. أو نّرا لطبيعة  بتعد مرتبطة ببعضها بالنّر إلى وحد. الموضوع أو السب
 .واحد. والتي تعتبر أتعاب قضية القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها واحد.

 

ان المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية  لبلدية قابس، إذا ما تبين لهايمكن 
بالنّر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر من قبله 
وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة 

دثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن السقف والمراقبة المح
 المحّدد للمحامي.

 
 

  : اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :  4الفصل 

يلتزم الهيكل العمومي بتوفير الّروف المالئمة إلنجاز المحامي لمهّمته. ولهذا  -أ

الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي 

                                                 
 



رفعها تضّمن م  رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن 

 .كل العموميالهيلف وطلبات ضيحية تلخ  معطيات المالملف وجوبا بمذكر. تو

تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو  -ب

 الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو ا جتماع، بأسبوع على انقل.

عدم نشر أو توزي  تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل  -ت

 العمومي.

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة  للبلدية  يمكن  -ث

لسنة  764عدد من انمر  15المحاما. المتعاقد معه طبق أحكام الفقر. انولى من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014

 .لعمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةالهياكل ا
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
 يتّم خال  صاحب المهمة عن طريق:

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد □
 يتولى الخال :

 .قابض بلدية قابس 

( يوما 30في أجل أقصاه ثالثون ) العقد يتّم إصدار انمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب

 .من تاريخ إيداع الفاتور. بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية 
طور التعقيب وتلك  في)باستثناء القضايا أجر عدول التنفيذ  بلدية قابسوتحمل على 

عاليم تسليم المنشور. لدى المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي م
 الوثائق والمؤيدات.

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدار. الملكية أجر.  وتحمل على بلدية قابس

 العقارية.

 قابسالهيكل العمومي مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة كما يتحّمل  

ل التي يقطعها المحامي  لهذا الكبرى أو خارج مراكز الو يات عندما تتجاوز مسافة التنق

 بملّف اإلنابة. يّة والثابتة للمحامي المتعّهدفي حدود حا ت التنقل الفعلكلم  30الغرض 

وإذا ما إقتضت ضرور. الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف 

 يومي الذهاب والرجوع.التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها 

وفي كل الحا ت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج 

موضوع إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النّر عن ا تفاقية المتعلقة 

 بانتعاب.



هيكل المحاما.، يتولى الإ ّ أنّه وفي صور. تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة 
مثبتة لهذه انعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتوراالعمومي خالصها على أساس فا

 بانعمال موضوع ا سترجاع وذلك إثر التثبت من الطاب  الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي  : 6الفصل 
  

 يلتزم المحامي بما يلي:

عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات  البلديةبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -

 القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

كتابيا البلدية حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند ا قتضاء، وإعالم  -

 عنها من الجهة المتعّهد..أو اإلعالن  بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

أو بدراسة  البلديةحضور ا جتماعات المخّصصة للنّر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 الملفات التي وق  تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

 ولهذا الغرض،
ي لحضور نلكترودعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإل بلدية قابستولى ت 

 هذه ا جتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها تمكين البلدية -

بمالحّات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من البلدية فيها. وفي صور. عدم إبداء 

موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ذلك 

 بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 . 2023سنة وتنتهي في   2021سنة سنوات تبدأ من  تضبط مّد. ا تفاقية بـثالث

يتولى ن محامي وفي صور. وجود قضايا جارية في هذا التاريخ انخير ولم يتم تعيي
ري، دون مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجا

 من نّ  الحكم الصادر فيها.سواه، وتمكين البلدية 
 
 

 :فسخ االتفاقية: 8الفصل 
 ، تفسخ هذه ا تفاقية، آليا في الحا ت التالية:،

 الساب  أعاله.انتهاء مّد. التكليف المشار إليها بالفصل  -

 .أو اإلحالة على عدم المباشر.المحامي  وفا. -

يها تنب البلديةوجه له تهذه الصور.  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

د   دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّ تبواسطة رسالة مضمونة الوصول 

 للبلديةيمكن  ،هذا انجل نبيه. وبانقضاءالتعن عشر. أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  يقلّ 

حسب اإلجراء الذي يراه ه إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجاز دون أيّ  العقدفسخ 

 .مالئما



في التقاضي أو ثبت ها وإهدار حقبالتزامه  العقد إخالل صاحب البلديةلدى إذا ثبت  -

 مباشر. أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في هقيام

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها 
 .البلديةكتابيّا من قبل 

 

 :10الفصل 
تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة  بلدية قابس في صور. قرار

لذلك ، في قضيّة   زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي 
من  40تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه ا تفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل 

 والمتعلّق بتنّيم مهنة المحاما.. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه ا تفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. 

عدد من األمر  (7مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) بلدية قابس  تولىتولهذا الغرض 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية 
 .والتعديلية والتحكيمية

وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف انحر  مواصلة اإلجراءات 
 القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.

 

  : مصـاريف التسجيل : 12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 13الفصل 
 ئه من قبل:إمضا إ  بعدحيحا ص ا العقدكون هذي  

 و المحامي بلدية قابسرئيس  □
 

 : محّل المخـابرة:14الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن نحد الطرفين تغيير 

 نعذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول م  اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

 فيذ.نطريق إعالم بواسطة عدل الت
 

 حــّرر بـ......... في ..................
 

 اإلمضــاءات  
 المحـــــــــامي      وميالهيكل العم  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


