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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار (ذكر العدد) محام مباشر أو شركة مهنية

المرسمين بجدول المحامين ،لنيابة الهيئة الوطنية للتقييم واالتعتماد في
للمحاماة ،من بين
ّ
القانونية في حقه(ها) والدفاع تعنه(ها) لدى
المجال الصحي والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
التعديلية وفق ما تقتضيه األحكـام
التحكيمية واإلدارية و
المحاكم وسائر الهيئات القضائية و
ّ
ّ
المدنية والعسكرية والتجارّية
التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلدارّيـة و ّ

ائية والتحكيم.
و
الجبائية والجز ّ
ّ
ويبين تعقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة تعلى الطرفين المتعاقدين.
ّ
الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض:

(يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات من خال ل وضع تعالمة ( )Xفي الخانة

المخصصة للخيار المناسب
ّ

من بين الخيارات المقترحة أو االحتفاظ بالفرضية المناسبة)

 Xللمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:
 االستئناف

أو /و (اختيار إحدى الفرضيّتين)
 التعقيب
في تاريخ صدور طلب العروض
للشركات المهنية للمحاماة

2

أو/و

تعرضوا لإليقاف تعن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات
ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين ّ
المختصة خالل الثالث سنوات
يتم إلغاؤه من قبل المحكمة
ّ
أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم ّ
1
التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض .

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص تعليها
بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة

بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أتعضاء هياكل التّسيير أو
أي
المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أتعضاء الشركة
ّ
المهنية للمحامين قد قبل ّ

ضد جهة تعمل لديها او اي مانع اخر تعلى معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
دتعوى ّ
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاتعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو
المتقاتعدين تعلى الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
الفصل  : 3كيفية المشاركة
يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض:

(يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات من خال ل وضع تعالمة ( )Xفي الخانة

المخصصة للخيار المناسب
ّ
X

منفردا

من بين الخيارات المقترحة أو االحتفاظ بالفرضية المناسبة)

أو /و (اختيار إحدى الفرضيّتين)

في إطار اتفاقية الشراكة

2

1
التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي (لجنة
إن ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا
الفتح والفرز المحدثة للغرض) ،وإنما يندرج ضمن صالحيات الّلجنة
ّ

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

 2يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم
المهنية السداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق
العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
3

أو
ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  : 4توزيع طلب العروض إلى حصص
تكون طلب العروض من:
ي ٌ

تعدة أقساط .كما يضع تعالمة ()X
(يختار الهيكل العمومي إحدى الفرضيات :قسط وحيد أو ّ

من بين الخيارات المقترحة)

مخصصة للخيار المناسب
في الخانة ال ّ
1

موجه إلى جميع:
 Xقسط وحيد
ّ
 المحامين المرسمين لدى:

االستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس ( )5سنوات
التعقيب

أو /و (اختيار إحدى الفرضيّتين)

في تاريخ صدور طلب العروض

أو/و

 الشركات المهنية للمحاماة

ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواتعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري

المحدد من قبل الهيكل العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون اتعتبار األداء تعلى القيمة
ّ
مدة التكليف.
المضافة لكامل ّ

أو

2

(يحدد تعددها الهيكل العمومي) .
تعدة أقساط ّ
ّ
مالحظة  :1في هذه الحالة ،يمكن ،على سبيل الذكر ،أن يكون التقسيم حسب:
 الترسيم بجدول المحامين (استئناف -تعقيب).

1
محام مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم .
يت ّم وجوبا إسناد ل ٍ
 2يتم إبرام عقد صفقة بين محام واحد أو شركة مهنية للمحاماة والهيكل العمومي المعني.

4

 التوزيع الجغرافي للهيكل العمومي ومحل مخابرة المحامي
 معيار آخر موضوتعي (يراه الهيكل العمومي مالئما) ...

(ين/ـة) للمحامين الذين لم
يتعين وجوبا إدراج قسط أو أكثر مخصص ْ
مالحظة ّ :2
مدة خمس سنوات .وفي هذه الحالة يطبق
مدة ترسيمهم باالستئناف ّ
تتجاوز ّ
كراس الشروط المخصص لهذا الصنف من المحامين

الفصل  :5صلوحية العروض

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

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ( )7أيام من تاريخ نشر
اإلتعالن تعن طلب العروض.
يتضمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات
يتم إتعداد ملحق لملف طلب العروض
ّ
و ّ
واالستفسارات التي يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال
يتجاوز تعشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك تعبر البريد
المبين في االستمارة اإللكترونية لسحب
اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة
ّ
كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر تعدد  764لسنة 2014
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
ال ّ
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

كما يجوز تعند االقتضاء ،تعميم ملف اإلستشارة المشار إليه تعن طريق البريد السريع لكافة
المترشحين.
تكميلية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس
هذا ،ويمكن للهيكل العمومي توجيه معطيات
ّ
الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه تعشرة ( )10قبل انتهاء أجل
تقديم العروض.

5

الفصل  :7الضمانات المالية:

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

المهنية:
المسؤولية
الفصل  :8عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعين تعلى كل مشارك في طلب العروض تقديم شهادة في تأمين المسؤولية المدنية
والمهنية ،سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
كما يجب تعلى المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) الصفقة ،تجديد شهادة التأمين سنويا
إلى حين اإلتعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضية متعهد بها.

تعهد
ويسري تعقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلتعالم بالحكم آلخر ّ
قضية ّ
بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).
ويصبح تعقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من يوم اإلتعالم بالحكم المتعّلق بآخر

معنية
قضية يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) .وإذا تم إتعالم شركة التأمين ال ّ

من قبل الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي قبل انقضاء األجل المذكور
أتعاله وذلك بمقتضى رسالة معّللة ومضمونة الوصول مع اإلتعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة

بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم يف
أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلتعالمّ ،
التعاقدية ،يتم االتعتراض تعلى انقضاء تعقد التأمين .وفي هذه الحالة،
(لم تف) بالتزاماته(ها)
ّ

ال يصبح تعقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض يسّلمها الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد
في المجال الصحي.

6

الفصل  : 09طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض تعلى مرحلة واحدة.
المبينة بالفصل ( )10من هذا الك ّـراس
يضمن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها ّ
في ظرفين منفصلين ومختـومين يـدرجان فـي ظـرف ثالـج خـارجي يخـتم ويكتـب تعليـه عبـارة" :
ال يفـ ــتح طلـ ــب تعـ ــروض تعـ ــدد  ....لسـ ــنة  ....متعلـ ــق بتكليـ ــف محـ ــام إلنابـ ــة (ذكـ ــر الهيكـ ــل
العمومي .")............................
توجـه الظــروف المحتويــة تعلــى العــروض الفنيــة والوثـائق اإلداريــة وجميــع المؤيــدات تعــن طريــق
ّ
البريد مضمون الوصول أو تعن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضـبط التـابع
لـ (ذكر الهيكل العمومي  ).................................مقابل وصل إيداع.

ـجل
ـجل الظــروف تعنــد تسـّلمها فــي مكتــب الضــبط المعـ ّـين للغــرض ثـ ّـم وفــي مرحلــة ثانيـة تسـ ّ
تسـ ّ
ـجل الخـاص بالصـفقات العموميـة حسـب ترتيـب وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى
في الس ّ

موتعد فتحها.
آليا:
يقصى ّ

كل تعرض ورد بعد اآلجال.
* ّ
كل تعرض لم يكن مغلقا ومختوما.
* ّ
كما يقصى:
ـتم
كل تعرض
* ّ
ّ
تضمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها المشـارك تعلـى بنـود ك ّـراس الشـروط ولـم ي ّ
يرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي.
مزورة.
كل تعرض
* ّ
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
ّ
ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
تم إقصاء تعروضهم ّ
وال يمكن للمشاركين الذين ّ

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

7

المكونة للعرض:
الفصل  :10الوثائق
ّ
المؤيــدات المصــاحبة لهــا
التعهــد و ّ
يجــب أن يحتــوي الظــرف المتضـ ّـمن للعــرض ووثــائق ّ
تعلى ما يلي:
بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة
الوثائق االادارةة

كراس الشروط

---

1
يحـدد صـراحة
اتفاقّية شـراكة يتضمن وجوبا بنـدا ّ
مفوض لتمثيل
عضو المجمع
َّ
المعين كرئيس أو ّ

---

ختم وإمضاء المشارك تعلـى ك ّـل صـفحة
وإمضـ ــاؤه فـ ــي آخـ ــر الوثيقـ ــة مـ ــع بيـ ــان
التاريخ.
إمضــاء وخــتم كافــة أتعضــاء المجمـع فــي
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

المجمـــــع ف ـ ــي حال ـ ــة التنص ـ ــيص تعل ـ ــى إمكاني ـ ــة
المشاركة في إطار الشراكة)
تعهد
وثيقة ال ّ

لألنموذج

طبقا

المدرج إمض ــاء

بالملحق تعدد()1

تعامة حول المشارك
بطاقة إرشادات ّ

لألنموذج

طبقا

المش ــارك وختم ــه ف ــي آخ ــر

الوثيقة مع بيان التاريخ .
المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ .

بالملحق تعدد()2

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من

شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاتعد للمحامين

أصل الشهادة أو نسخة ممضــاة مــن قبــل الشــخص المفـ ّـوض لــه
مطابقة لألصل من الشهادة .وختمها مع بيان التاريخ.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

أصل الشهادة المهنية أو إمضــاء العمي ــد أو الكاتــب الع ــام للهيئ ــة

بطاقة التعريف الجبائية.

أو
قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين.

---

نسخة مطابقة لألصل منها أو أو رئـ ـ ــيس الفـ ـ ــرع الجهـ ـ ــوي دون س ـ ـ ـواهم

من

قرار

ترسيم

الشركة وختمه مع بيان التاريخ.

المهنية للمحاماة.

1في صورة تج ّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة ،يجب تقديم اتفاقية شراكة
ينص صراحة على العضو الشريك المعيَّن كرئيس أو
(متضامن أو شركاء حسب الحالة) .وتتض ّمن االتفاقية وجوبا بندا
ّ
مفوض لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي.
ّ
8

شــهادة االنخ ـراط بالصــندوق الــوطني للضــمان االجتمــاتعي نسخة مطابقة لألصل من إمضــاء ال ـرئيس المــدير العــام للصــندوق
ال ـ ــوطني للض ـ ــمان االجتم ـ ــاتعي أو م ـ ــن

( بالنسبة للمعاونين واألتعوان).

الشهادة.

المهنية
المسؤولية
تعقد تأمين تعن
المدنية و ّ
ّ
ّ

نسخة مطابقة لألصل من إمضـ ــاء ال ـ ـرئيس الم ـ ــدير العـ ــام لش ـ ــركة

الشــخص المفـ ّـوض لــه وختمــه مــع بيــان
التاريخ.
الت ــامين أو م ــن الش ــخص المف ـ ّـوض لـــه
وختمه مع بيان التاريخ.

العقد
لألنموذج

تص ـريح تعلــى الشــرف يلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القيــام طبقا

مباشـرة أو بواســطة الغيــر بتقــديم وتعــود أو تعطايــا أو هــدايا بالملحق تعدد()3

المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

قصد التأثير في مختلـف إجـراءات التعيـين وم ارحـل إنجـاز

مهمة.
ال ّ

لألنموذج

تصريح تعلى الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن تعونا طبقا
ّ
ّ
تعموميا لدى الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال بالملحق تعدد ()4

المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

مدة
الصحي ،أو مضت تعن انقطاتعه تعن العمل به ّ

األقل.
خمس سنوات تعلى
ّ

وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيص أو نسخة مطابقة
لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلتعالم (حسب الحالة)

وخاصة منها أحكام
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
ّ
مؤرخ في
الفصل  5من األمر تعدد  1875لسنة  1998ال ّ

 28سبتمبر  1998المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات
المتعّلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة

نشاط خاص بمقابل له تعالقة مباشرة بمهامهم.
تصريح تعلى الشرف بعدم الوجود في إحدى

اإلقصائية المنصوص تعليها بالفصل  4من
الحاالت
ّ
كراس الشروط
ّ

لألنموذج

طبقا

بالملحق تعدد

()5

المدرج إمضـ ـ ــاء المش ـ ـ ــارك وختمـ ـ ــه م ـ ـ ــع بي ـ ـ ــان
التاريخ.

الجوانب الفنية والوثائق التي ةتمّ اعتماادها في فرز العروض:
لألنموذج

تصريح تعلى الشرف بصحة البيانات والمراجع العامة طبقا
ّ
ّ
بالملحق تعدد
الخصوصية المضمنة بالعرض.
و/أو
ّ
قائمة إسمية في:

طبقا

()6

لألنموذج
9

المدرج إمضـ ـ ــاء المش ـ ـ ــارك وختمـ ـ ــه م ـ ـ ــع بي ـ ـ ــان
التاريخ.
المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة

المحامي (منفرد)

بالملحق تعدد ()7

مع بيان التاريخ.

تجمع)
أو المحامين المباشرين (في صورة ّ
المهنية للمحاماة.
أو أتعضاء الشركة
ّ
لألنموذج

التزام لكل محام مشارك (منفرد أو في إطار مجمع أو طبقا
شركة مهنية للمحاماة) بنيابة الهيئة الوطنية للتقييم بالملحق تعدد

()8

المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

واإلتعتماد في المجال الصحي والقيام بجميع اإلجراءات

التعريـ ــف بإمضـ ــاء كـ ــل محـ ــام مشـ ــارك

القانونية في حقه(ها) والدفاع تعنه(ها) لدى المحاكم
ّ
التعديلية.
التحكيمية واإلدارية و
وسائر الهيئات القضائية و
ّ
ّ

باإلمضـ ــاء وجوبـ ــا بعـ ــد صـ ــدور إتعـ ــالن

تعلــ ـ ـ ـ ــى أن يكــ ـ ـ ـ ــون تــ ـ ـ ـ ــاريخ التعريـ ـ ـ ـ ـ ــف

طلب العروض.
لألنموذج

قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو طبقا
ّ
المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو للمحامين بالملحق تعدد ()9

المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات
المنتمين للشركة
ّ
األخيرة.
لألنموذج

المدرج إمضــاء المش ــارك وختم ــه فــي آخ ــر الوثيق ــة

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها طبقا
المحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة بالملحق تعدد () 10

مــع بيــان التــاريخ .يقـ ّـدم المحــامي المترش ــح

المهنية للمحاماة
مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة
ّ
في إطار دورات التكوين المستمر الستكمال الخبرة التي

في الدورة المعنية.

تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد

نسخة مطابقة لألصل مـن شـهادة المشـاركة

األتعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية

للمحامين.
لألنموذج

السيرة الذاتية للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين طبقا
ّ
(في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة المهنية بالملحق تعدد () 11
ّ
للمحاماة.
لألنموذج

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا
والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات بالملحق تعدد ()12

الذاتيــة وإمضــاء
المدرج إمضــاء صــاحب الســيرة
ّ
ص ـ ــاحب الع ـ ــرض (ف ـ ــي حال ـ ــة الش ـ ــركة
المهنية للمحاماة) مع بيان التاريخ.
المدرج إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

التعديلية.
التحكيمية واإلدارية و
القضائية و
ّ
ّ
لألنموذج

مشروع تعقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع طبقا
المحامين المباشرين أو الشركة المهنية للمحاماة من بالملحق تعدد ()13
ّ
10

المدرج إمضــاء صــاحب العــرض (محــام منفــرد
أو رئــيس مجمــع أو وكيــل شــركة مهنيــة

للمحامــاة) وختمــه فــي آخــر الوثيقــة مــع

بيان التاريخ.

جهة ،و الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال
الصحي من جهة ثانية.

مالحظة :يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليها صلب
الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز للهيكل
العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند االقتضاء ،في أجل ال
يتجاوز  07أيام من تاريخ جلسة فنح العروض ،كتابيا استكمال بيانات ومستندات
وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصل  :11فتح الظروف:
تحدث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من المدير
العام للهيئة الوطنية لإلتعتماد في المجال الصحي.
تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية تعلى الوثائق اإلدارية
الفنية.
والعروض ّ

تكون جلسة فتح العروض:

المخصصة لالختيار المناسب
(ضع تعالمة ( )Xفي الخانة
ّ
أو إختيار الفرضية األنسب)

من بين الخياريْن المقترحيْن

تعلنية.
 Xغير ّ
دين بــنص إتعــالن الــدتعوة إلــى
تعلنيــة .وتعقــد جلســة فــتح العــروض فــي التــاريخ والمكــان المحـ ّـد ْ
المنافسة.
ألي سـبب
 ال يسمح للحاضرين المشاركين
ّ
بالتدخل في سـير أتعمـال اللجنـة ّ
مــن األســباب .كمــا ال يخــول لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل تعروضــهم أو
أي إضافات تعليها.
إدخال ّ

المحددة لقبول العروض.
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية
ّ

ألي تعــارض أن يــدخل تعلــى تعرضــه أيــة تغييـرات وإال أتعتبــر هــذا
 ال يمكــن ّ
العرض الغيا.

تعمليـة الفـتح طبقـا للتسلسـل الترتيبـي لتـاريخ الـورود وذلـك بفـتح الظـرف
يتم الشـروع فـي ّ
 ّ11

كل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.
الخارجي للعرض و ّ
التثبت من وجود ّ

الفنــي واالقتصــار تعلــى التص ـريح بوجــود الوثــائق
 فــتح الظــرف المحتــوي تعلــى العــرض ّالمطلوبة دون تعدادها.

الفنـي للمشـارك يمكـن ،تعنـد االقتضـاء،
وباستثناء الوثائق التي تدخل فـي تقيـيم العـرض ّ
كتابيـا المشـاركين الـذين لـم يق ّـدموا ك ّـل الوثـائق
للجنـة
الخاصـة بفـتح الظـروف وفرزهـا أن تـدتعو ّ
ّ

المطلوبة إلى إتمـام ملفـاتهم فـي أجـل ال يتجـاوز ّ 07أيـام تعمـل مـن تـاريخ جلسـة فـتح الظـروف
وذل ــك تع ــن طري ــق البري ــد السـ ـريع أو بإي ــداتعها مباشـ ـرة بمكت ــب ض ــبط الهيئ ــة الوطني ــة للتقي ــيم
واإلتعتماد في المجال الصحي حتى ال تقصى تعروضهم.
يمك ـ ـ ـ ـ ــن ارس ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ـ ــذه الوث ـ ـ ـ ـ ــائق تع ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ــق البري ـ ـ ـ ـ ــد االلكترون ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــالعنوان الت ـ ـ ـ ـ ــالي:
 ،z.benmasoud@ineas.tnتعل ـى ان تــودع األصــول ،الحقــا ،بمكتــب الضــبط او ارســالها
تعن طريق البريد السريع.
ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
الفصــل  : 12ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي
الصفقة:
ترشــحه فــي طلــب العــروض أن يســحبه بطلــب كتــابي ،مقابــل وصــل
يمكــن للمحــامي الــذي قـ ّـدم ّ
ّ
تســليم ،يقـ ّـدم مباشـرة إلــى الهيئــة الوطنيــة للتقيــيم واالتعتمــاد فــي المجــال الصــحي أو تعــن طريــق

البريد مع اإلتعالم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة تعشـرة ( )15يومـا مـن تـاريخ آخـر أجـل لقبـول
العروض المعلن تعليه من قبل الهيئة وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.

وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االتعتبار تعروضهم في أتعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
يقدمه
غير ّأنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل ّ
المختصة تعلى معنى الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014بهدف
المترشح للجنة
ّ
ّ
الموافقة تعليه.

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون في اتفاق شراكة دون
12

كل
إجازة من اللجنة وبعد إتمام تعملية الفتح ،يحرم من المشاركة في الصفقات التي تنظمها ّ
لمدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد
الهياكل العمومية ّ

الرد من طرفه تعلى
األجل
المحدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ تعدم ّ
ّ
لمدة تجاوزت تعشرة ( )10أيام تعمل.
رد ّ
إتعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
الفصل  :13تقييم العروض
ـرس ،تتـوّلى
الخاصة المشار إليهـا بالفصـل  11مـن هـذا الك ّا
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
ّ
المنهجيــات المدرجــة بالفصــل
هــذه اللجنــة كــذلك تقيــيم العــروض المقبولــة وترتيبهــا وفقــا إلحــدى
ّ
 14من هذا الكراس.

منهجية تقييم العروض وإسناد األعداد
الفصل :14
ّ
منهجية تقييم العروض:
:1.14
ّ
المهنيـة للمحـامين باالتعتمـاد،
يتم تقييم العـروض وترتيبهـا الختيـار المحـامي أو الشـركة
ّ
ّ
حصريا ،تعلى المقاييس التاليــة:
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

1

المهنية للمحامين
المراجع العامة للمحامي أو ألتعضاء الشركة
ّ

 50نقطة

2

العلمية للمحامي
المؤهالت
ّ

 20نقطة

3

حجـ ــم المهـ ــام الموكولـ ــة للمحـ ــامي أو شـ ــركة المحامـ ــاة مـ ــن قبـ ــل الهياكـ ــل

 30نقطة

عمومية وتعددها
ال
ّ

 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

وتقصى وجوبا:
تتضمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني.
 العروض التي لمّ

 العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء13

المحددة في الفصل  11من هذا الكراس.
فترة اإلمهال و ّ
مزورة.
 كل تعرضتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ
ّ

 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من تعرض واحد في نفسالصفقة.

فإن استبعادهم ورفض
وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم تعقوبات
تأديبيةّ ،
ّ
يتم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر تعدد  764لسنة
ّ
ترشحاتهم ال ّ

مؤرخ في  24جانفي  2014يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
ّ 2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ،

وضعياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية
التثبت بدّقة في
ّ
بعد ّ
للمحامين أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
المختص تعند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
الفصل  15من األمر تعدد  764لسنة ّ 2014
 : 2.14إسناد األعداد:
المهنيـة للمحـامين الـالل
أ -المراجع العامة للمحامي أو ألعضـاء الشـركة
ّ
الخمسة سنوات األاليرة  50نقطة):

أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أتعداد المراجع بحسب تعدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أتعضاء شركة المحاماة
الممتدة بين غرة جانفي  2014إلى تاريخ تقديم
خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة
ّ
العروض.
تعدة محامين أو شركات المحاماة تحتسب
في صورة تقديم تعرض في إطار
مجمع بين ّ
ّ
المجمع مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في
المراجع لمختلف أتعضاء
ّ

الجدول.

تعينة من
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
المصرح بها ،فيتم اتعتماد نسخ من ّ
ّ
المترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل
ّ
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يحول دون
إمكانية التعرف تعلى األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.
ّ
عدد

ما بين  40و

ما بين  51و60

ما بين  61و70

ما بين  71و80

أكثر من 81

اإلنابات

 50إنابة الالل

إنابة الالل

إنابة الالل

إنابة الالل

إنابة الالل

المحاكم

السابقة لتاريخ

لدى

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

طلب العروض

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

العــــــــــدد
المســــند
بعنـــــوا

10

30

20

40

50

المراجـــع
العامة

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .صيغ تقديم ّ
ـحة البيانـات المتعّلقـة بالتجربـة الخصوص ّـية
تبعا إلمضاء
ّ
المترشـح للتصـريح تعلـى الشـرف بص ّ
المترشــح المعنــي إلــى تأييــد تعرضــه
العامــة (الملحــق تعــدد  ،)6ال يــدتعى ،فــي مرحلــة أولــى،
ّ
و ّ
المصرح بها.
بالمؤيدات
ّ
ّ
تعينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض.
تعتمد ّ
وبصفة تعامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع
اإلنابة.
تم رفضها شكال.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ّ

ويكــون المحــامي مــدتعو إلــى جمعهــا وتخزينهــا حســب الســنوات وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفـ
السر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كـذلك فـي وسـائل
حماية المعطيات
ّ
الشخصية و ّ
الفنية الستغاللها طبق مواصفات تـتالءم مـع التّجهيـزات
حف
إلكترونية تراتعى فيها ّ
الضمانات ّ
ّ
المستعملة في المجال وذلك لتقديمها تعند الطلب للهيئة الوطنية لإلتعتماد في المجـال الصـحي

المبينة للغرض في كراس الشروط.
الفنية ّ
طبق المواصفات ّ
ـتم تعلــى
ويجــب اإلشــارة
ّ
للمترشــحين ّ
تعمليــة التقيــيم وترتيــب العــروض مــن الناحيــة ّ
أن ّ
الفنيــة تـ ّ
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النحو التّالي:
ّ
 تتــوّلى لجنــة الفــتح والفــرز تقيــيم وترتيــب العــروض تعلــى أســاس المعطيــات
اتي ــة الممض ــاة م ــن قبـ ــل
المبين ــة ف ــي التّص ــاريح تعل ــى ّ
الس ــيرة ال ّذ ّ
ّ
الشـ ــرف و ّ
المترشحين وبقية المالحق المنصوص تعليها بملـف طلـب العـروض وطبقـا
ّ
بكراس الشروط.
للمعايير والمقاييس المعلنة ّ

يقــوم الهيكــل بعــد االنتهــاء مــن هــذه األتعمــال بتوجيــه الملفــات إلــى الّلجنــة



المختصة للمراقبة والمتابعة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي إلجـراء المراقبـة
ّ
الالّزم ــة تعليهـ ــا طبق ــا ألحكـ ــام الفص ــل  10مـ ــن األم ــر تعـ ــدد  1039لسـ ــنة
 2014المـ ــؤرخ فـ ــي  13مـ ــارس  .2014وإذا مـ ــا اقتضـ ــت أتعمـ ــال الّلجنـ ــة
المؤيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضـافية حـول مـا
المذكورة طلب
ّ

ـإن هــذا الطلــب
تــم التص ـريح بــه بخصــوص المــؤهالت العلميــة والمهني ـة ،فـ ّ
يوجه إلى المحامين المعنيين مـن قبـل الهيئـة الوطنيـة للتقيـيم واإلتعتمـاد فـي
ّ
المجال الصحي

العلمية للمحامي  20نقطة):
ؤهالت
ب  -الم ّ
ّ
يهــدف هــذا المقيــاس إلــى تحديــد العــدد األمثــل مــن المتــدخلين للقيــام باإلنابــة وباالســتناد إلــى
المتمي ـزة فــي الميــدان المطلــوب مــن قبــل الهيكــل العمــومي مــن ناحيــة وإلــى المــؤهالت
الخب ـرة
ّ
العلمية للمترشح من ناحية أخرى ،وذلك حسب التصنيف التالي:
 المحامون المباشرون لدى التعقيب. المحامون المباشرون لدى االستئناف. أتعضاء شركة المحاماة.وله ــذا الغ ــرض ،يج ــب تعل ــى المترش ــح التنص ــيص تعل ــى أتعض ــاء الفري ــق المقت ــرح م ــن
المتعاقدين.
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تحصــل تعليهــا المحــامي تســند األتعــداد بحســب
إضــافة إلــى الشــهادات
ّ
العلميــة التــي ّ
التكوينية التي تلّقاها أو شارك فيها تعلى النحو التالي:
وتعدد الدورات
ّ

 تسـ ــند بصـ ــفة آليـ ــة  05نقـ ــاط لكـ ـ ّـل محـ ــام شـ ــارك فعليـ ــا أو تـ ــابع بنجـ ــاح دورة تكوينيـ ــةالمهنيــة التــي تنظمهــا
ـتمر الســتكمال الخبـرة
ّ
متخصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المسـ ّ
ّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االتعلى للمحـامين ويبلـغ سـقف النقـاط بهـذا العنـوان

خمسة (.)10
تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي
 تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة ناجحــة فــي دورةّ
1
الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان تعشرة (. )10
إطار أنشطة الهياكل
ّ
إلثبات المشاركة في هذه الدورات ،يق ّـدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن
شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
ج-

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل

العمومية وعددها  30نقطة)
ّ
لمترشــحين المتف ـ ّـرغين .لــذلك بقــدر مــا يك ــون
يهــدف هــذا المعيــار إلــى إتعط ــاء أكثــر فــرص ل ّ
للمهمــة بقــدر مــا يرتفــع العــدد المســند إليــه بهــذا العن ـوان والعكــس
متفرغــا
المحــامي المترشــح ّ
ّ
بالعكس وذلك تعلى النحو التالي:

يتم حـذف نصـف نقطـة تعـن ك ّـل قض ّـية جاريـة ،لفائـدة هيكـل تعمـومي فـي الطـور االبتـدائي
 ّالترشح للمشاركة في طلب العروض تعلى أال يتجاوز  10نقاط.
في تاريخ تقديم ّ
قضية جارية لفائدة هيكل تعمـومي فـي طـور االسـتئناف فـي
كل ّ
يتم حذف نصف نقطة تعن ّ
 ّ 1عندما يتعلّق األمرر بتكليرف محرامي بقضرايا فري الخرارج مرن قبرل الهياكرل العموميّرة ،يؤةرإ ،باإلضرافة إلرى ذلرك ،بعرين
االعتبار ضمن هإا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة قام بها محامي في إطار أنشرطة الهياكرل الدوليّرة للمحرامين مردى إلمرام
المحامي المتر ّ
شح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية.
ويمكن ،كإلك ،األةإ بعين االعتبار إضافة إلى هإه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة فري شربكة مهنيّرة دوليّرة
لمكاتب محاماة من عدمه.
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الترشح للمشاركة في طلب العروض تعلى أال يتجاوز  10نقاط.
تاريخ تقديم ّ
يتم حذف نصف نقطـة تعـن ك ّـل قض ّـية جاريـة لفائـدة هيكـل تعمـومي أو خـاص لـدى محكمـة
 ّالترشح للمشاركة في طلب العروض تعلى أال يتجاوز  10نقاط.
التعقيب في تاريخ تقديم ّ
الفصل :15تعيين المحامي أو شركة محاماة:
تعـ ّـد لجنــة الفــتح والتقيــيم المحدثــة لــدى الهيئــة الوطنيــة للتقيــيم واإلتعتمــاد فــي المجــال الصــحي
توضــح
مفصــال حــول معــايير اختيــار
ّ
المترشــحين ونتــائم أتعمــال التقيــيم تعلــى ضــوء ذلــك ّ
تقريـ ار ّ

المترشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
كيفية ترتيب
ّ
فيه ّ
وجــه الهيئــة الوطنيــة للتقيــيم واإلتعتمــاد فــي المجــال الصــحي وجوبــا هــذا التقريــر إلــى اللجنــة
وت ّ
المختصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكـام الفصـل  7مـن
ّ
ـؤرخ ف ــي  24ج ــانفي  2014إلجـ ـراء مراقبته ــا تعليه ــا طبق ــا
األم ــر تع ــدد  764لس ــنة  2014والم ـ ّ
لمقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإتعادة النظر فيها ،تعند االقتضاء.

توجــه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلــى الهيكــل العمــومي المعنــي
وبعــد االنتهــاء مــن هــذه األتعمــالّ ،
لتنفيذه.
المهمة:
الشروع في
الفصل  :16إمضاء العقد و ّ
ّ
ـتم إتع ــالم المح ــامي أو ش ــركة المحام ــاة التـ ـي ت ـ ّـم اختيارهـ ـا م ــن قب ــل الهيئ ــة الوطني ــة للتقي ــيم
يـ ّ

التعهـد .ويجــب تعليــه إمضــاء العقــد
واإلتعتمــاد فــي المجــال الصــحي فــي العنـوان المبـ ّـين بوثيقــة ّ
المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا .ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين

أهميتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العمومي.
ّ
وتعلى إثر المصادقة تعلى العقد وإمضائه ،يتم إتعالم المحامي أو شركة المحاماة ليتولى اتخاذ
المهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
كل اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق
ّ
إال ّأنه ،في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم

لمدة سنتين ( )02تحتسب من
كل الهياكل العمومية ّ
من المشاركة في الصفقات التي تنظمها ّ
لمدة تجاوزت تعشرة
رد ّ
الرد من طرفه تعلى إتعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
تاريخ تعدم ّ

( )10أيام تعمل.

18

المالحق
ملحق عدد  : 1وثيقة ّ
التعهد
ملحق عدد  :2بطاقة ارشادات عامة حول المشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التاثير في مختلف اجراءات التعيين ومراحل انجاز ّ
المهمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى (الهيكل العمومي) صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى الحاالت اال ّ
قصائية المنصوص عليها بالفصل 4
من ّكراس الشروط
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات والمراجع ّ
ّ
الخصوصية المذكورة في
العامة و /او
العرض
ملحق عدد  :7قائمة اسميـة في المحامي (المنفرد) او المحامين المباشرين (في صورة ّ
تجمع) او اعضاء
الشركة ّ
المهنية للمحاماة
ملحق عدد  :8التزام المحامي (المنفرد) او المحامين المباشرين (في صورة ّ
تجمع)
ّ
او اعضاء الشركة ّ
القضائية
المهنية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت
والتحكيمية واالدارّية والتعديلية
ملحق عدد  :9قائمة المراجع ّ
المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين المباشرين (في
حالة مجمع) او للمحامين المنتمين للشركة المه ّنية للمحاماة خالل الخمس سنوات االخيرة
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر او المحامين
ّ
المهنية للمحاماة في اطار دورات التكوين
المباشرين (في حالة مجمع) او المحامين المنتمين للشركة
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين او في اطار انشطة
الهياكل الدولية للمحامين.
ملحق عدد  :11سي ــرة ذاتي ــة
ملحق عدد  :12جدول التعهدات في القضايا موضوع االنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم
ّ
ّ
والتعديلية
والتحكيمية واالدارية
وسائر الهيائت القضائية
ملحق عدد  :13عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر او مجمع المحامين المباشرين او الشركة المهنيةّ
للمحاماة  ،والهيكل عمــومي.
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ملحق عدد 1

إني

-

الممضي

تعهد
وثيقة ال ّ

أسفله

(االسم

والخطة)......................................................................1
المتصرف

-

واللقب
باسم

ولحساب............................................................................................:

.

 المنخرط بصندوق الحيطة و التقاتعد...........................
المعين
ّ

-

تحت تعدد....................................... :
مخابرته

محل

بـ(ذكر

بالكامل)........................................................................
بصفتي

-

العنوان
:

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

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

2
المكونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة
وبعد االطالع تعلى جميع الوثائق اآلتي ذكرها و ّ
المحامي (يحدده الهيكل العمومي) :

) (1ملف طلب العروض

( )2وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة االلتزام

التعاقدية)
( )3كراس الشروط اإلدارية الخاصة (البنود
ّ

وبعد أن قّدرت تعلى مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتعهد وألتزم بما يلي:
ّ

المهمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّف .
 )1قبول
ّ
المحددة
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أتعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميدان.
طبق التراتيب
ّ
1في صورة ،تقديم العرض من قبل مجمع ،تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع (ذكر المجمع)" دون
إدراج البيانات المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاتعد.

2يمكن إضافة وثائق أخرى تعند االقتضاء
20

الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها (يحددها الهيكل
 )3تسليم التقارير
ّ
(يحدده الهيكل العمومي) وفقا لما تنص تعليه كراس الشروط اإلدارية
العمومي)  ...من تاريخ ّ ...........

الخاصة.

 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تك ّون جزءا من العقد.
 )5اإلبقاء تعلى شروط هذا التعهد مدة (يحددها الهيكل العمومي)  ...يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر

أجل محدد لقبول العروض.

أي حجر قانوني.
 )6أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة تعن
ذلك.
يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب تعقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو
الهوية البنكية أو
البريد ............................ :تحت تعدد( .......................... :ذكر
ّ
البريدية)

حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشارك)
(يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسم

أو

واللقب

شركة

إسم

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

تاريخ

المحـاماة
في

الترسيم

المحاماة............................................................................................:

....

المقر
تعنوان
ّ
....................................................................................................:
... .........

تعنوان موقع الواب إذا
........................................
الهاتف..............................................................................................:
كان

للمحامي

موقع

واب

وفقا

لإلجراءات

القانونيّة:

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

العنوان

اإللكتروني

للمحامي

شركة

أو

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

رقم

المحاماة
المعرف
ّ

الجبائي.............................................................................................:

..........
الشخص

المفوض
ّ

وثائق

إلمضاء

والخطة)..................................................

العرض(االسم

واللقب

حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

الخاصة به.
كل تعضو تقديم الوثيقة
تجمع شركات محاماة أو محامين ،يجب تعلى ّ
ّ
مالحظة :في صورة ّ
22

ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير

مهمة
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ال ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
ّ
عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.
حرر بـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الهيكل العمومي)
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 أو إطارات الهيئة الوطنية للتقييم
ّ
واالتعتماد في المجال الصحي أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على
األق ّل.
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عددد  1875لسدنة  ،1998فترفدق نسدخة
من مكتوب اإلعالم مؤ ّ
شدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوضّد بدقّدة تداريخ لدك أو اإلدعء بعالمدة
البلوغ عند اإلقتضاء).

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية 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 الفريق المتد ّخل من المحامين المقتدرحين ع نوجدد فدي
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
إحدى حاعت المنع المنصوص عليها بالمرسوم
صرح أنّنا ع نوجدد فدي إحددى الحداعت المنصدوص عليهدا بدالفقرة األخيدرة مدن الفصدل
كما أ ّ
الثاني من كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 6

بصحة البيانات
تصريح على الشرف
ّ
الخصوصية المذكورة في العرض
العامة و /او
والمراجع
ّ
ّ

إنّي الممضي أسفله (اعسم 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 ه ا
ّ
العرض.
ّ
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف لك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة المكلفة
بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 7

تجمع)
قائمة إسميـة في المحامي المنفرد) أو المحامين المباشرين في صورة ّ
المهنية للمحاماة
أو أعضاء الشركة
ّ

عر

االسم واللقب

الشهاادة المحرز عليها

تارةخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد8

تجمع)
التزام المحامي المنفرد) أو المحامين المباشرين في صورة ّ

المهنية للمحاماة بنيابة ذكر الهيكل العمومي)................
أو أعضاء الشركة
ّ
اإلدارية والتعديلية
لدى المحاكم وسائر الهيئات
القضائية والتحكيمية و ّ
ّ
أقر
إني الممضي أسفله (اإلسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
ّ
أقر
بأن الفريق المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اآلتي كرهم يلتزم (ألتزم)بإنجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
بصحة كافّة المعلومات الواردة به ا العرض:
اإلسم واللقب

ق ار

غير ق ار

المحكمة المرسّم بها الخبير
إن كان خبيرا محليّا لدى
المحاكم

إمضاء المحامي معرف
به

1

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
صصة لك ّل واحد منهم .كما يجب التعريف باإلمضاء لكل
1يتعيّن على ك ّل المتدةلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخ ّ
محامي مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
28

ملحق عـدد 9
المبينة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين
قائمة المراجع ّ
المهنية للمحاماة الالل الخمس
في حالة مجمع) أو للمحامين المنتمين للشركة
ّ
سنوات األاليرة

من  1جانفي.....إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
جدول تأليفي للمراجع
ّ
عداد القضاةا

المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

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

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

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

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

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

29

العامة
جدول تفصيلي للمراجع
ّ

الهيكل العمومي أو القطاع الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عداد القضيّة

الطور

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

تارةخ بداةة وانتهاء
المهمّة

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

(إمضاء وختم المشارك)


ةمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضاةا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ملحق عـدد 10

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين

المهنية للمحاماة في
المباشرين في حالة مجمع) أو المحامين المنتمين للشركة
ّ
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 التكوةنية و شهاادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3
4
5
6
7

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

31

6
7

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
ّ
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في الدورة المعنية.

ملحق عدد 11

سي رة ذاتي ة
*

واللقب:

اإلسم

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

........

تاريخ

*

ومكانها:

الوالدة

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

*تاريخ

بالهيئة

الترسيم

:

الوطنية
ّ

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

تاريخ

*
اإلستئناف:
*

بقسم

الترسيم

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

الترسيم

تاريخ

التعقيب:

بقسم

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

*تعنوان
القانونية:
ّ

موقع

الواب

إن

وجد

وفقا

لإلجرءات

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

الشـهــائد العلميــة المتحصل عليها المترشح :
الشهـادة العلمية

المؤسسة الجامعية

33

سنة التـخـرج

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

الدراسات والبحوث
-

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

34

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

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

اللغة

متوسط

جيد

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
-

35

جيد جدا

ممتاز

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 12

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

عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

اإلنابات الجارية
الطور
المحاكم أو
الهيئات
المنشورة
أمامها القضايا
( الطور)

الهيكل
العمومي

شخص
خاص

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

إمضاء وختم المترشح
حرر ب  .............................في
ّ
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............................

ملحق عدد 13

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو
المهنية
مجمع المحامين المباشرين أو الشركة
ّ
للمحاماة  ،والهيكل عمــومي

1

األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األستا ..........................................................................................
أو
(مج ّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة) ...................................................
أو
(الشركة المهنيّة للمحاماة) .......................................... .........................
طبق ه ه اعتفاقية في نيابة الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي والقيام
بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية
والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواء في تونس أو ك لك خارجها عند اعقتضاء.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع ه ه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد
وأعوانه إلى التشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق أحكام القرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر
القضايا والطوابع الجبائية ومعاليم طوابع تسجيل اعحكام ومبلغ تأمين أحكام اعستئناف أو
التعقيب.
الفصل  : 4االلتزامات الموضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
أ -تلتزم الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي بتوفير الظروف المالئمة
إلنجاز المحامي لمه ّمته .وله ا الغرض ،تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات
ّ
متطلبات الملف أو اإلنابات وةصوصيّاتها.
1يمكن إضافة فصول أةرى وذلك حسب
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القضايا التي تطلب من المحامي رفعها تض ّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم
ممضى من المحامي .كما يض ّمن الملف وجوبا بم كرة توضيحية تلخص معطيات
الملف وطلبات الهيئة.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو
الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة ،أو اعجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة الهيكل
العمومي.
ث -ع يمكن للهيئة الوطنية للتقييم و االتعتماد في المجال الصحي كشف المعطيات الماليّة
والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة
مؤرخ في  24جانفي 2014
األولى من الفصل  15من األمر تعدد  764لسنة ّ 2014
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم

والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يتم خالص صاحب المهمة تعن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد.
ّ
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ()30
يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفي ية إ ا كان الحكم
صادرا لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي.
وتحمل على كاهل الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي أجر عدول التنفي
(باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية
التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات).
وتحمل على كاهل الهيئة أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية
العقارية.
كما تتح ّمل الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي مصاريف التنقل المتعلّقة
باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الوعيات عندما تتجاوز مسافة
التنقل التي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة له ا الغرض  30كلم في حدود
بملف
حاعت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،أو ألعضاء شركة المحاماة المتع ّهدين
ّ
اإلنابة.
الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل الهيكل العمومي بتح ّمل مصاريف
وإ ا ما إقتضت ضرورة
ّ
التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي ال هاب والرجوع.
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وفي كل الحاعت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج
موضوع اتفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين و لك بصرف النظر عن اعتفاقية المتعلقة
باألتعاب.
إعّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة ،يتولى الهيكل
العمومي خالصها على أساس فواتير مثبتة له ه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين
باألعمال موضوع اعسترجاع و لك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
 ب ل العناية الالزمة للدفاع عن مصال الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أوالهيئات القضائيّة والتعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند اعقتضاء ،وإعالم الهيكلالعمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من
الجهة المتع ّهدة.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو
 حضور اعجتماعات المخ ّبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.
وله ا الغرض،
تتولى الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي دعوته كتابيا سواء عن
طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور ه ه اعجتماعات و لك قبل انعقادها وفي
حيّز زمني معقول.
 تمكين الهيئة ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيهافيها .وفي صورة عدم إبداءها بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من
تاريخ تسلمها من قبله ،فيع ّد لك موافقة ضمنية منه على محتواها وإ ن للمحامي
بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي من شهادة في خالص معاليمالضمان اعجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين
مسؤوليته المدنيّة و لك وجوبا قبل خالص اعتعاب.
الفصل  : 7مدّة االتفاقية :
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تضبط مدّة اعتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من غرة أكتوبر  2020وتنتهي في  30سبتمبر
.2023
وفي صورة وجود قضايا جارية في ه ا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المخت ّ
العمومي فيتولى مواصلة ه ه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة و لك إلى حين انتهاء
طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي من
نص الحكم الصادر فيها.
ّ
الفصل  : 8التقيّد بتركيبة الفريق المتد ّخـل :
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق ال ي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حيث
العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إعّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في
األثناء ،فيجب على المحامي إعالم الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي ب لك
كتابيا وتغيير المحامي (ن) المتخلي (ن ) عن المه ّمة بمن له (م) نفس المؤهالت العملية
والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى لك ،مسبّقا ،بموافقة الهيكل
المعني كتابيا على ه ا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
على اللجنة المخت ّ
وفي خالف لك ،وفي صورة تع ّر توفير مترش جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط
ال ي ت ّم على أساسه اختيار المتعاقد مع الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي
ش المقترح ،فله ّ
أوفي صورة عدم موافقة الهيكل المعني على المتر ّ
حق فسخ عقد الصفقة
بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفي وإمهاله بأجل إضافي
أقصاه خمس عشرة ( )15يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة
مع العرض المقدّم من قبله.
الفصل : 9فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ ه ه اعتفاقية ،آليا في الحاعت التالية:
 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي ه ه الصورة يوجه له الهيكلالعمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في
أجل مح ّدد ع يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء ه ا األجل،
ي إجراء آخر أو
يمكن للهيئة الوطنية لإلتعتماد في المجال الصحي فسخ العقد دون أ ّ
تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء ال ي يراه مالئما.
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إ ا ثبت لدى الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي إخالل صاحب
العقد بالتزامه وإهدار حق الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي في
التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد
التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه.

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها
كتابيّا من قبل الهيكل العمومي.
الفصل :10
في صورة قرار الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي تغيير صاحب العقد
دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة ل لك ،في قضيّة ع زالت جارية ،ففي ه ه
الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من ه ه
المؤرخ في 20
اعتفاقية و لك عمال بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 11
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام ه ه اعتفاقية ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية.
وله ا الغرض تتولى الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي مكاتبة اللّجنة
مؤرخ في  24جانفي 2014
المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من األمر تعدد  764لسنة ّ 2014
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم

والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
صة.
القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
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الفصل  :13صحة العقد:
ع يكون ه ا العقد صحيحا إع بعد إمضائه من قبل:
□
□
□
□

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

الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه الم كور أعاله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير
لك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو ك لك عن
طريق إعالم بواسطة عدل التنفي .

حــرر بـ .........في ..................
ّ
اإلمضــاءات
الهيئة الوطنية للتقييم واإلتعتماد في المجال الصحي
المحـــــــــامي
أو
تجمع المحامين
أو
شركة المحــامـــاة
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