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الفصل األول :موضوع طلب العروض
ّ
يتمثل موضوع طلب العروض في اختيار محام مباشر  ،من بين ّ
املرسمين بجدول املحامين لدى التعقيب(محل املخابر
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى
تونس الكبرى) ،لنيابة الشركة التونسية للتنقيب والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
ّ
والتعديلية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها
والتحكيمية واإلدارية
املحاكم وسائر الهيئات القضائية
والجبائية والجز ّ
ّ
ّ
ائية والتحكيم.
واملدنية والعسكرية والتجارّية
العمل املتعلقة باإلجـراءات اإلدارّيـة
ّ
ويبين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات املحمولة على الطرفين املتعاقدين.
الفصل  : 2شروط املشاركة
يمكن املشاركة في طلب العروض للمحامين املرسمين بجدول املحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض.
ّ
محلى ّ
ال تجوز مشاركة املحامين الذين ّ
بالنفاذ العاجل ما لم
تعرضوا لإليقاف عن املباشرة بمقتض ى قرار تأديبي بات أو
ّ
ّ
املختصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقص ى لقبول العروض.1
يتم إلغاؤه من قبل املحكمة
كما ال يمكن مشاركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو
تلك التي تنشأ بسبب تضارب املصالح املرتبطة بالعالقة املباشرة بين املحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء
ّ
أي دعوى ّ
التسيير أو املداولة أو تلك التي يكون فيها املحامي قد قبل ّ
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على
هياكل
معنى الفصل  32من مرسوم املحاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة الجامعيين املباشرين أو املتقاعدين على الرغم من
ترسيمهم بجدول املحاماة.
الفصل  : 3كيفية املشاركة
يمكن للمحامي املباشر املشاركة في طلب العروض منفردا.

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

الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
مؤرخ في 28
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكام الفصل  16من األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
ّ
جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية
والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

2

الفصل  : 4توزيع طلب العروض إلى حصص
يتكون طلب العروض من قسط وحيد ّ
موجه إلى جميع املحامين ّ
ّ
املرسمين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب
العروض.
ّ
ويشمل هذا القسط القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها املالي التقديري
املحدد من قبل الهيكل
العمومي ما قد ه مائة وعشرآالف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة املضافة لكامل ّ
مدة التكليف.
ر
الفصل  : 5سحب ملف طلب العروض:
ّ
ّ
املترشح تحميل ّ
كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
يتولى
ّ
) (www.marchespublics.gov.tnأو موقع الهيئة الوطنية للمحامين (  ) https://avocat.org.tnأو موقع واب الشركة
ّ
التونسية ّ
ّ
للتنقيب (  ) www.cotuforage.com.tn/ctfبعد أن يتولى تعمير االستمارة اإللكترونية املوجودة للغرض على
ّ
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
الت ّ
فإنه يمكن سحب ّ
للتنقيب الكائن
كراس الشروط مباشرة من
املوقع املذكور .وباإلضافة إلى ذلك،
ّ
مقرها االجتماعي بـ ـ ـ ـ 19نهج الصناعات التقليدية الشرقية  2035 - IIأريانة – الطابق األول (مصلحة الشؤون
القانونية).
الفصل  :6صلوحية العروض
بمجرد تقديمها ملدة ستين يوما ( 60يوما) ابتداء من اليوم املوالي ّ
ّ
للتاريخ األقص ى
يصبح املشاركون ملزمين بعروضهم
امل ّ
حدد لقبول العروض.
الفصل :7التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:
يمكن لكل مشارك أن يطلب ّ
كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن طلب العروض.
والتوضيحات ّ
يتضمن اإلجابات ّ
و ّ
ّ
املتصلة باملالحظات واالستفسارات التي يطلبها
يتم إعداد ملحق مللف طلب العروض
ّ
ّ
ّ
املحدد
املترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقص ى
لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي ّ
املبين في االستمارة اإللكترونية لسحب ّ
كراس الشروط املشار إليها
ّ
بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد  764لسنة  2014املؤرخ في  28جانفي  2014املتعلق بضبط شروط
3

وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية
والتحكيمية.
كما يجوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض املشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة املترشحين.
ّ
ّ
ّ
املترشحين ّالذين سحبوا ّ
كراس الشروط قصد
تكميلية إلى
هذا ،ويمكن للشركة التونسية للتنقيب توجيه معطيات
مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.
الفصل :8الضمانات املالية :
ّ
ّ
العمومية.
يعفى املشاركون من تقديم الضمانات املالية التي تقتضيها التراتيب املتعلقة بتنظيم الصفقات
الفصل :9عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية:
ّ
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية ،سارية املفعول في تاريخ
آخر أجل لتقديم العروض.
ّ
املتعلق بآخر ّ
قضية
كما يجب على املحامي صاحب الصفقة ،تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم
متعهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر ّ
قضية ّ
تعهد بها املحامي.
ّ
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية يتعهد بها املحامي .وإذا
تم إعالم شركة التأمين امل ّ
عنية من قبل الشركة التونسية للتنقيب قبل انقضاء األجل املذكور أعاله وذلك بمقتض ى
ّ
معللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تا يخا ثابتا لهذا اإلعالمّ ،
بأن املحامي لم
رسالة
ر
ّ
ّ
التعاقدية ،يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة ،ال يصبح عقد التأمين الغيا إال
يف بالتزاماته
ّ
بشهادة في الغرض تسلمها الشركة التونسية للتنقيب.
الفصل  : 10طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
يضمن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها ّ
املبينة بالفصل ( )11من هذا الكراس في ظرفين منفصلين
4

ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة " :ال يفتح طلب عروض عدد 20لسنة  2020متعلق
محام إلنابة الشركة التونسية للتنقيب.
بتكليف ٍ
ّ
توجه الظروف املحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع املؤيدات عن طريق البريد مضمون الوصول أو
ّ
ّ
التونسية ّ
لشركة ّ
للتنقيب مقابل وصل إيداع.
عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع ل
ّ
تسلمها في مكتب الضبط ّ
ثم وفي مرحلة ثانية ّ
ّ
املعين للغرض ّ
تسجل في ال ّ
سجل الخاص بالصفقات
تسجل الظروف عند
العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يقص ى ّ
آليا:
 ّكل عرض ورد بعد اآلجال.
 ّكل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم املحامي.
كما يقص ى:
تضمن تغييرات أو ّ
كراس الشروط ولم ّ
كل عرض ّ
 ّتحفظات أدخلها املشارك على بنود ّ
يتم رفعها خالل األجل اإلضافي
املمنوح له من قبل الشركة التونسية للتنقيب.
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
كل عرض ّ
 ّمزورة.
وال يمكن للمشاركين الذين ّ
تم إقصاء عروضهم ّ
ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط .ويقص ى كل
عرض ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة.
الفصل  :11الوثائق املكونة للعرض:
التعهد ّ
ّ
املتضمن للعرض ووثائق ّ
واملؤيدات املصاحبة لها على ما يلي:
يجب أن يحتوي الظرف
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العمليات املطلوبة

بيان الوثيقة

واجبات املشارك

الوثائق اإلدارية
---

كراس الشروط

ختم وإمضاء املشارك على ّ
كل صفحة
وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

وثيقة ّ
التعهد

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد()1

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ .

بطاقة إرشادات ّ
عامة حول املشارك

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد()2

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ .

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة
التعريف الجبائية.

---

شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

أصل الشهادة أو نسخة مطابقة
لألصل من الشهادة.

ممضاة من قبل الشخص ّ
املفوض له وختمها
مع بيان التاريخ.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول املحامين

أصل الشهادة املهنية أو نسخة
مطابقة لألصل منها

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئـة أو
رئيس الفرع الجهوي دون سواهم وختمه مع
بيان التاريخ.

شهادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي(بالنسبة
للمعاونين واألعوان) أو تقديم تصريح على الشرف بعدم
االستعانة بمعاونين أو أعوان.

نسخة مطابقة لألصل من
الشهادة.

إمضاء الرئيس املدير العام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي أو من الشخص
ّ
املفوض له وختمه مع بيان التاريخ.

ّ
املسؤولية ّ
ّ
واملهنية
املدنية
عقد تأمين عن

نسخة مطابقة لألصل من العقد

إمضاء الرئيس املدير العام لشركة التامين أو
من الشخص ّ
املفوض له وختمه مع بيان
التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه املشارك بعدم القيام مباشرة
أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في
مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز امل ّ
همة.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد()3

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()4

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.

ّ
تصريح على الشرف ّ
يقدمه املشارك بأنه لم يكن عونا عموميا
لدى الشركة التونسية للتنقيب ،أو مضت عن انقطاعه عن
العمل بها ّ
مدة خمس سنوات على ّ
األقل.
وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيص أو نسخة مطابقة لألصل
منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم (حسب الحالة) طبقا للتراتيب
ّ
وخاصة منها أحكام الفصل  5من األمر عدد
الجاري بها العمل
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 1875لسنة  1998امل ّ
ؤر في  28سبتمبر  1998املتعلق بضبط
ّ
الشروط واإلجراءات املتعلقة بإسناد املوظفين العموميين
ترخيصا ملمارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم.
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
ّ
اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل  2من ّ
كراس
الحاالت
الشروط

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()5

إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.

الجوانب الفنية والوثائق التي يتم اعتمادها في فرزالعروض:
تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات واملراجع ّ
العامة و/أو
ّ
الخصوصية املضمنة بالعرض.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()6

إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.

قائمة اسمية في املحامي (املنفرد)

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()7

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.

التزام لكل محام مشارك (منفرد بنيابة الشركة التونسية للتنقيب طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
ّ
عدد ()8
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى
والقيام بجميع اإلجراءات
ّ
املحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية
ّ
والتعديلية.

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.
التعريف بإمضاء كل محام مشارك على أن
يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد
صدور إعالن طلب العروض.

قائمة املراجع ّ
املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل
الخمس سنوات األخيرة.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()9

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.

قائمة في الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي
املباشر في إطار دورات التكوين املستمر الستكمال الخبرة التي
ّ
تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بال ّتنسيق مع املعهد األعلى
للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد () 10

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخّ .
يقدم املحامي املترشح نسخة
مطابقة لألصل من شهادة املشاركة في الدورة
املعنية.

ّ
الذاتية للمحامي املباشر
السيرة

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد () 11

ّ
الذاتية مع بيان
إمضاء صاحب السيرة
التاريخ.

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال
تزال منشورة لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميةّ
ّ
والتعديلية.
واإلدارية

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()12

إمضاء املشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
بيان التاريخ.

مشروع عقد النيابة املبرم بين املحامي من جهة ،والشركة
التونسية للتنقيب من جهة ثانية.

طبقا لألنموذج املدرج بامللحق
عدد ()13

إمضاء صاحب العرض وختمه في آخر
الوثيقة مع بيان التاريخ.

ّ
يمثل عدم تقديم امللحق رقم  1وبقية املالحق املنصوص عليها صلب الجوانب ّ
الفنية والتي تندرج ضمن
مالحظة:
ّ
التونسية ّ
تقييم العرض سببا موجبا إلقصاء العرض ويجوز للشركة ّ
للتنقيب بشرط احترام مبدأ املساواة بين
7

املشاركين أن تطلب عند االقتضاء ،في أجل ال يتجاوز  07أيام من تاريخ جلسة فتح العروض ،كتابيا استكمال بيانات
ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض ّ
الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصل  :12فتح الظروف:
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ّ
الشركة ّ
التونسية للتنقيب لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من الرئيس املدير العام
تحدث لدى
للشركة.
تجتمع اللجنة املذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف املحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض ّ
الفنية.
ّ
تكون جلسة فتح العروض ّ
املحد ْدين بنص إعالن الدعوة إلى
علنية وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ واملكان
املنافسة.
ّ
بالتدخل في سير أعمال اللجنة ّ
ألي سبب من األسباب .كما ال يخول لهم طلب
 ال يسمح للحاضرين املشاركين
تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال ّ
أي إضافات عليها.
ّ
إال العروض الوا دة في اآلجال القانونية ّ
املحددة لقبول العروض.
 ال تفتح
ر
ّ
 ال يمكن ّ
ألي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا.
ّ
ّ
ّ
يتم الشروع في ّ
ّ
والتثبت
عملية الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلك بفتح الظرف الخارجي للعرض
من وجود ّ
كل الوثائق اإلدارّية املطلوبة.
 فتح الظرف املحتوي على العرض ّالفني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق املطلوبة دون تعدادها.
ّ
وباستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض ّ
ّ
الخاصة بفتح
الفني للمشارك يمكن ،عند االقتضاء ،للجنة
ّ
كل الوثائق املطلوبة إلى إتمام ّ
كتابيا املشاركين الذين لم ّ
الظروف وفرزها أن تدعو ّ
يقدموا ّ
ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 07
أيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط الشركة
التونسية للتنقيب حتى ال تقص ى عروضهم.
يمكن إرسال هذه الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي contact@ctf.com.tn :على أن تودع األصول،
الحقا ،بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع.
ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني.
الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل املشاركين في الصفقة:
ّ
كتابي ،مقابل وصل تسليمّ ،
يمكن للمحامي الذي ّ
ّ
يقدم مباشرة إلى
قدم ترشحه في طلب عروض أن يسحبه بطلب
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما من تاريخ آخر
أجل لقبول العروض املعلن عليه من قبل الشركة التونسية للتنقيب وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
ّ ّ
غير ّأنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إال بمطلب معلل ّ
ّ
املختصة على
يقدمه املترشح للجنة
معنى الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014بهدف املوافقة عليه.
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ّ
ّ
اللجنة وبعد إتمام ّ
عملية الفتح ،يحرم من املشاركة في الصفقات التي تنظمها
وفي صورة تراجع املحامي دون إجازة من
ّ
كل الهياكل العمومية ّ
ّ
املحدد لذلك في
ملدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّد ّ
الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم ّ
ملدة تجاوزت
ر
عشرة ( )10أيام عمل.
الفصل :14تقييم العروض
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة املشار إليها بالفصل  12من هذا ّ
الكراس ،تتولى هذه اللجنة كذلك تقييم
بعد فتح العروض من قبل اللجنة
ّ
املنججيات املدرجة بالفصل  14من هذا ّ
الكراس.
العروض املقبولة وترتيبها وفقا إلحدى
الفصل  : 14منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
 : 1.14منهجية تقييم العروض:
ّ
يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار املحامي باالعتماد ،حصريا ،على املقاييس التاليــة:

معاييرالفرز

العدد

العدد األقص ى
املسند

1

املراجع العامة للمحامي

 50نقطة

2

ّ
العلمية للمحامي
املؤهالت

 20نقطة

3

ّ
العمومية وعددها
حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل الهياكل

 30نقطة
 100نقطة

املجم ـ ــوع العـ ــام
وتقص ى وجوبا :
ّ
تتضمن إحدى الوثائق املعتمدة للتقييم الفني.
 -العروض التي لم

ّ
واملحددة في
 العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية املطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهالالفصل  11من هذا الكراس.
تضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت ّأنها ّ
 كل عرض ّمزورة.
10

ّ
 العروض التي يتولى أحد املشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.ّ
تأديبيةّ ،
ّ
ترشحاتهم ال ّ
يتم إال من قبل
فإن استبعادهم ورفض
وبخصوص املحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات
لجنة املراقبة واملتابعة املحدثة بمقتض ى األمر عدد  764لسنة  2014مؤرخ في  28جانفي  2014يتعلق بضبط شروط
وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية
ّ
وضعياتهم املهنية ّ
والتحكيمية  ،بعد ّ
ّ
بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك مع
التثبت بدقة في
ّ
رئيس الفرع الجهوي
املختص عند االقتضاء ،تطبيقا ملقتضيات الفصل  08من األمر عدد  764لسنة  2014مؤرخ في
 28جانفي .2014
 : 2.14إسناد األعداد:
أ -املراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة ( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد املراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها املحامي خالل الخمس ( )05سنوات األخيرة أي من الفترة
ّ
املمتدة بين غرة جانفي  2015إلى تاريخ تقديم العروض.
املصرح بها ،يتم اعتماد نسخ من ّ
ّ
عينة من نصوص األحكام بعد معالجتها
وبهدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع
ّ
ّ
إمكانية ّ
املترشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون
التعرف على األشخاص املذكورين بهذه
من قبل
األحكام واملراجع.

عدد اإلنابات لدى
املحاكم

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

العدد املسند
بعنوان املراجع
العامة
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ما بين  51و 60إنابة ما بين  61و 70إنابة ما بين  71و 80إنابة
خالل الخمسة
خالل الخمسة
خالل الخمسة
سنوات السابقة
سنوات السابقة
سنوات السابقة
لتاريخ طلب
لتاريخ طلب
لتاريخ طلب
العروض
العروض
العروض
30

20

40

أكثرمن  81إنابة
خالل الخمسة
سنوات السابقة
لتاريخ طلب
العروض
50

أ -صيغ تقديم العينات من املؤيدات:
ّ
ّ
املترشح للتصريح على الشرف ّ
ّ
ّ
والعامة (امللحق عدد
الخصوصية
بصحة البيانات املتعلقة بالتجربة
تبعا إلمضاء
ّ
 ،)6ال يدعى ،في مرحلة أولى ،املترشح املعني إلى تأييد عرضه ّ
ّ
املصرح بها.
باملؤيدات
ّ
تعتمد ّ
عينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه املترشح املشارك في طلب العروض .وبصفة عامة يتولى
املحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.
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وال يدخل ضمن احتساب ّ
التجربة القضايا التي ّ
تم رفضها شكال.
ويكون املحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب ّ
السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية املعطيات
ّ
إلكترونية تراعى فيها ّ
خصية ّ
الضمانات ّ
ّ
الش ّ
الفنية
والسر املنهي في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حفظ
الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع ّ
التجهيزات املستعملة في املجال وذلك لتقديمها عند الطلب للشركة التونسية
الفنية ّ
للتنقيب طبق املواصفات ّ
املبينة للغرض في كراس الشروط.
ّ
النحو ّ
تتم على ّ
عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية ّ
للمترشحين ّأن ّ
الفنية ّ
التالي:
ويجب اإلشارة
ّ
ّ
املبينة في ّ
تولى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيب العروض على أساس املعطيات ّ
التصاريح على الشرف
ت

ّ
ّ
ّ
املترشحين ّ
الذ ّ
وبقية املالحق املنصوص عليها بملف طلب العروض وطبقا
اتية املمضاة من قبل
والسيرة
ّ
للمعايير واملقاييس املعلنة ّ
بكراس الشروط.
ّ
ّ
للتنقيب بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
ّ
املختصة للمراقبة
امللفات إلى اللجنة
 تقوم
ّ
واملتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء املراقبة الالزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  06والفصل  08من
ّ
األمر عدد  764لسنة  2014املؤرخ في  28جانفي  .2014وإذا ما اقتضت أعمال اللجنة املذكورة طلب
املضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول ما تم التصريح به بخصوص ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية
املؤهالت
املؤيدات
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
واملهنيةّ ،
فإن هذا الطلب ّ
يوجه إلى املحامين ّ
ّ
للتنقيب.
املعنيين من قبل
ب  -املؤهالت العلمية للمحامي ( 20نقطة):
ّ
املتدخلين للقيام باإلنابة وباالستناد إلى الخبرة ّ
املتميزة في امليدان
يهدف هذا املقياس إلى تحديد العدد األمثل من
ّ
ّ
املطلوب من قبل الهيكل العمومي من ناحية وإلى املؤهالت العلمية للمترشح (املحامون املباشرون لدى التعقيب ) من
ناحية أخرى.
ّ
التكوينية التي ّ
تحصل عليها املحامي تسند األعداد بحسب وعدد ّ
ّ
ّ
ّ
تلقاها أو
الدورات
العلمية التي
إضافة إلى الشهادات
شارك فيها على النحو التالي:
ّ
 تسند بصفة آلية  05نقاط ّمتخصصة في إطار دورات
لكل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية
ّ
املستمر الستكمال الخبرة ّ
ّ
املهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد األعلى للمحامين
التكوين
ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10
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ّ
ّ
 تسند نقطة واحدة (ّ )01الدولية
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل
لكل مشاركة ناجحة في دورة
للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.1)10
إلثبات املشاركة في هذه الدوراتّ ،
يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة في الدورة
املعنية.
ج -حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل الهياكل العمومية وعددها ( 30نقطة)

للمترشااحين المتف ا ّار ين .لااضلال بقاادر مااا ك ااون
يهاادذ هااضا المعيااار إلااع إعط اااء أكثاار فااري
ّ
للمهمااة بقاادر مااا يرتفااع العاادد المسااند إليااه بهااضا العن اوان والعكااس
متفر ااا
المحااامي المترشااح ّ
ّ
بالعكس ونلال علع النحو التالي:

ّ
 ّيتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ تقديم الترشح
للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
ّ
 ّيتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ تقديم الترشح
للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
معنوية أو ّ
ّ
 ّمادية خاصة لدى محكمة
يتم حذف نصف نقطة عن كل قضية جارية لفائدة هيكل عمومي أو ذات
ّ
التعقيب في تاريخ تقديم الترشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
الفصل :15تعيين املحامي:
ّ
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
تعد لجنة الفتح ّ
ّ
للتنقيب تقريرا ّ
مفصال حول معايير اختيار املترشحين ونتائج
والتقييم املحدثة لدى
ّ
أعمال ّ
التقييم على ضوء ذلك ّ
توضح فيه ّ
كيفية ترتيب املترشحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
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العمومياة ،يؤخاض ،باإلضاافة إلاع نلاال ،بعاين االعتباار ضامن
عندما يتعّلق األمر بتكليف محاامي بقضاا ا فاي الخاارج مان قبال الهياكال
ّ

المترشااح بلغااة
الدوليااة للمحااامين ماادى إلمااام المحااامي
تكوينيااة قااام بهااا محااامي فااي إطااار أنشااطة الهياكاال
هااضا المعيااار الفرعااي دورات
ّ
ّ
ّ
القضية أو اللغة المتّفق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية .ويمكن ،كضلال ،األخض بعين االعتباار
المحكمة المنشورة أمامها
ّ
دولية لمكاتب محاماة من عدمه.
مهنية ّ
إضافة إلع هضه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة ّ
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ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
وت ّ
ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا
للتنقيب وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة
وجه
للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل  6من األمر عدد  764لسنة  2014واملؤرخ في  28جانفي  2014إلجراء مراقبتها
عليها طبقا ملقتضيات الفصل  8من األمرالسالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
توجه اللجنة املذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي املعني لتنفيذه.
الفصل  :16إمضاء العقد والشروع في املهمة:
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب في العنوان ّ
يتم إعالم املحامي الذي ّ
ّ
املبين بوثيقة ّ
التعهد .ويجب عليه
تم اختياره من قبل
ّ ّ
باللغة العربية طبق ّ
إمضاء العقد املحرر
النموذج املصاحب لهذا .ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهميتها وضرورة
توضيحها وذلك حسب مقتضيات وو اقع نشاط الشركة.
وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم املحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق ّ
املهمة
بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
إال ّأنه ،في صورة نكول املحامي الذي وقع اختياره نهائيا لإلنابة يحرم من املشاركة في الصفقات التي تنظمها ّ
كل الهياكل
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّد ّ
العمومية ّ
ملدة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ عدم ّ
ملدة
ر
تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.

امل ـ ـالحـ ـ ـ ـ ـ ـق
ملحق عدد  : 1وثيقة ّ
التعهد
ملحق عدد  :2بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ّ
املهمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الشركة التونسية للتنقيب
ّ
اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت
 4من ّ
كراس الشروط
ّ
ّ
بصحة البيانات واملراجع ّ
الخصوصية املذكورة في
العامة و /أو
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف
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العرض
ملحق عدد  :7قائمة اسمية في املحامي (املنفرد)
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
الت ّ
للتنقيب لدى املحاكم و سائر الهيئات
ملحق عدد  :8التزام املحامي (املنفرد) بنيابة
والتحكيمية واإلدا ّية ّ
القضائية ّ
والت ّ
ّ
عديلية
ر
ملحق عدد  :9قائمة املراجع ّ
املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل الخمس سنوات األخيرة
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي املباشر في إطار دورات التكوين
املستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع املعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة
الهياكل الدولية للمحامين.
ملحق عدد  :11سي ــرة ذاتي ــة
ملحق عدد  :12جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى املحاكم
ّ
ّ
والتعديلية
والتحكيمية واإلدارية
وسائر الهيئات القضائية
ملحق عدد  :13عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر ،والشركة التونسية للتنقيب.

ملحق عدد 1
وثيقة التعهد
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب والخطة).......................................................................................................................1..................................................................................................................................................................................................
 املتصرف باسم ولحساب.....................................................................................................................................................:..................................................................................................................................................................................................
1في صورة ،تقد م العرض من قبل مجمع ،تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع (نكر المجمع)" دون إدراج البيانات
المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.
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 املنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد............................................................................................................. : ّاملعين محل مخابرته بـ (ذكر العنوان بالكامل)....................................................................................................................
بصفتي ............................................................................................................................................................................. :
..................................................................................................................................................................................................
ّ
ّ
وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها1
واملكونة مللف طلب العروض املتعلق بإنابة املحامي :
) (1ملف طلب العروض.
ّ
( )2وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة االلتزام.
( )3عقد النيابة.
وبعد أن ّ
قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات املزمع انجازها.
ّ
أتعهد وألتزم بما يلي:
املهمة موضوع طلب العروض املسندة لي دون ّ
 )1قبول ّ
تحفظ.
ّ
ّ
املبينة بالوثائق املذكورة أعاله ،مقابل األجرة ّ
للشروط ّ
ّ
املحددة طبق التراتيب
القانونية املطلوبة وفقا
 )2انجاز الخدمات
ّ
القانونية في امليدان.
ّ
الخاصة باإلنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها أربعة أيام ( )04من تاريخ الجلسة
 )3تسليم التقارير

ّ
وفقا ملا ّ
تنص عليه ّ
الخاصة.
كراس الشروط اإلدارّية
ّ
ّ
 )4تطبيق جميع البنود املدرجة ّ
الخاصة التي تكون جزءا من العقد.
بكراس الشروط اإلدارّية
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل ّ
محدد لقبول العروض.

 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو ّ
أي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد
ّ
بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية املترتبة عن ذلك.
يدفع الهيكل العمومي املبالغ املستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب املفتوح بالبنك أو البريد:
............... ............................................تحت عدد( ...............................................................ذكر ّ
الهوية البنكية أو البريدية)

حرربـ  ..................في......................
 1مكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء.
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(إمضاء وختم املشارك)
(يكتب املشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")

ملحق عدد2
بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب..........................................................................................................................................................................:
تاريخ الترسيم في املحاماة.......................................................................................................................................................:
عنوان ّ
املقر............................................................................................................................................................................. :
ّ
القانونية...................................................................... :
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات
الهاتف......................................................................................................................................................................................:
العنوان اإللكتروني للمحامي ...............................................................................................................................................:
رقم ّ
املعرف الجبائي................................................................................................................................................................:
17

ّ
الشخص ّ
املفوض إلمضاء وثائق العرض(االسم واللقب والخطة).......................................................................................

حرربـ  ..................في......................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجازاملهمة

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب) .......................................................................................................................................
ّ
ّ
الوطنية تحت عدد ...........................................بتاريخ.................................................................................
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) ...............................................................................................................................
ّ
املسمى فيما يلي "املشارك" ......................................................................................................................................................
ّ
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير
في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

حرربـ  .............................في ..........................................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الشركة التونسية للتنقيب

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب)............................................................................................................... .
ّ
ّ
الوطنية تحت عدد.........................................بتاريخ.........................................................
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) ..................................................................................................
ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
ّ
أصرح على شرفي أني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الشركة التونسية للتنقيب
أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها ّ
مدة خمس سنوات على ّ
األقل.
ّ
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فترفق نسخة من مكتوب اإلعالم مؤشر
ّ
عليه من قبل الهيكل ّ
يوضح بدقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء).

حرربـ  .............................في ............................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
الحاالت اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل  2من كراس الشروط
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب) .......................................................................................................................................
ّ
ّ
الوطنية تحت عدد  ..........................................بتاريخ................................................................................
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته ب ـ ـ (العنوان الكامل) ..............................................................................................................................
ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"

ّ
ّ
أصرح على شرفي ال اوجد في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها باملرسوم املنظم ملهنة املحاماة.
ّ
كما أص ّرح أني ال اوجد في إحدى الحاالت املنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل الثاني من كراس شروط طلب
العروض.

حرربـ .............................في............................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 6
تصريح على الشرف بصحة البيانات
واملراجع العامة و /أو الخصوصية املذكورة في العرض

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب) .......................................................................................................................................
ّ
ّ
الوطنية تحت عدد .........................................بتاريخ...................................................................................
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) ...............................................................................................................................
ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
والعامة التي ّ
الشرف ّ
ّ
ّ
ّ
قدمتها في هذا العرض.
الخصوصية
بصحة البيانات واملراجع
أصرح على
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة املكلفة بالفرز ملا يثبتها من وثائق
مسؤوليتي
وأتحمل
مني ّ
بعد طلبها ّ
ملدة تتجاوز سبعة ّأيام.

حرربـ  .............................في ............................
(إمضاء وختم املشارك)

22

ملحق عدد 7
قائمة إسميـة في املحامي املنفرد
عر

االسم واللقب

الشهادة املحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8

حرربـ .............................في............................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد8
الت ـ ـزام املحام ـ ـ ـ ـ ـي املنفرد
بنيـ ـابة الشركة الت ـ ـونسية للتنقي ـ ـ ـب
لدى املحاكم و سائرالهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية
ّ
أقر ّ
واللقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
بأن الفريق
إني املمض ي أسفله (االسم
ّ
ّ
واملتكون من ّ
السيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم (ألتزم)بإنجاز ّ
املهمة .كما ّ
أقر بصحة كافة املعلومات الواردة
املتدخل
بهذا العرض:

االسم واللقب

محل املخابرة

الترسيم

إمضاء املحامي معرف به1

صصة لك ّل واحد منهم .كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك على
1يتعيّن على ك ّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخ ّ
أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
24

حرربـ .............................في...........................
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد 9
قائمة املراجع املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشرخالل الخمس سنوات األخيرة
(من  1جانفي 2015إلى تاريخ فتح العروض)
جدول تأليفي للمراجع العامة
عدد االنابات

املحكمة

موضوع اإلنابة

التجربة العامة للمحامي املباشرسنة 2015

التجربة العامة للمحامي املباشرسنة 2016

التجربة العامة للمحامي املباشرسنة 2017
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الطور

التجربة العامة للمحامي املباشرسنة 2018

التجربة العامة للمحامي املباشرسنة 2019

العدد الجملي لإلنابات املصرح بها خالل الخمس سنوات

27

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

جدول تفصيلي للمراجع العامة

الهيكل العمومي

موضوع اإلنابة

الطور

املحكمة
عدد القضية

أو الشخص الخاص
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تاريخ بداية و انتهاء
املهمة

حرربـ .............................في............................
(إمضاء وختم املشارك)
 يمكن نسخ الجدول إلضافة املراجع والقضايا املقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ملحق عـدد 10
قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي املباشرفي إطاردورات التكوين
املستمرالتي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع املعهد األعلى للمحامين أو في إطار
أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.
عر

املحور

السنة

الدورات التكوينية و شهادات استكمال الخبرة املسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد األعلى
للمحامين
1

2

3

4

5

6
7
30

الدورات التكوينية للمحامين في إطارأنشطة الهياكل الدولية
1

2

3

4

5
6
7

حرربـ .............................في............................
(إمضاء وختم املشارك)

يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة في الدورة املعنية.
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ملحق عدد 11
سي ـ ـ ـ ـ ـرة ذاتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
* االسم واللقب....................................................................................................................................................................... :
* تاريخ الوالدة ومكانها............................................................................................................................................................ :
ّ
الوطنية ........................................................................................................................................... :
*تاريخ الترسيم بالهيئة
* تاريخ الترسيم بقسم االستئناف......................................................................................................................................... :
* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب............................................................................................................................................ :
ّ
القانونية..................................................................................................... :
*عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجراءات

الشـهــائد العلميــة املتحصل عليها املترشح :

الشهـادة العلمية

املؤسسة الجامعية

32

سنة التـخـرج

ملخص الخبرة العامة في املحاماة :

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام املحامي بنيابتها

ميدان النزاع

33

تاريخ إنجازهذه األعمال النتائج املحققة أو نتائج
األعمال املنجزة

الدراسات والبحوث
ملخص الخبرة الخصوصية في مهنة املحاماة ( ذكراالختصاص إن وجد أو املادة املطلوبة):
الهيكل العمومي أو الشركة
الناشطة في القطاع الخاص التي
قام املحامي بنيابتها

ميدان النزاع

34

تاريخ إنجازهذه األعمال

النتائج املحققة أو
نتائج األعمال
املنجزة

 املعطيات اإلضافية التي يرى املترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقة باملهمة املترشح إليها: التكوين في اللغات.
اللغة

-

متوسط

جيد جدا

جيد

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في املحاماة.
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ممتاز

 االنضواء في شبكة دولية ملكتب محاماة
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في............................
( إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 12
جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى املحاكم
وسائرالهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية والتعديلية
اإلنابات الجارية

عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

املحاكم أو
الهيئات
املنشورة
أمامها
القضايا

الطور

الهيكل
العمومي

شخص
خاص

اآلجال
التقريبية
النتهاء
اإلنابات
الجارية

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

إمضاء وختم املترشح
حرربـ .............................في...........................
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ملحق عدد 13
عقد النيابة املبرم بين املحامي املباشر والشركة التونسية للتنقيب1

الفصل األول :تعريف املهمـة:
ّ
تتمثل مهمة األستاذ..................................................................................................... ...........................................................
ّ
ّ
القانونية في ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
حقها ّ
ّ
االت ّ
والدفاع عنها لدى
للتنقيب والقيام بجميع اإلجراءات
فاقية في نيابة
طبق هذه
ّ
ّ
والتعديلية سواء في تونس أو كذلك خارجها عند االقتضاء.
لتحكيمية واإلدارية
املحاكم وسائر الهيئات القضائية وا
الفصل  : 2التشريع والتراتيب املطبقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع الساري
املفعول في امليدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
املهام املشار إليها بالفصل ّ
ّ
األول أعاله طبق أحكام القرار املشترك الصادر عن وزير
تضبط أتعاب املحاماة بخصوص
ّ
املكتبية ومبلغ
العدل والوزير املكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية واملصاريف
تأمين أحكام االستئناف والتعقيب.

1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متط ّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
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يتم تجميع ) (02قضية كحد أدنى وخمسة ( )05قضايا كحد أقص ى في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها
بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها
واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
ّ
التونسية ّ
للشركة ّ
تبين لها أن املحامي قد بذل العناية الال مة وحقق نتائج إيجابية ّ
للتنقيب ،إذا ما ّ
بالنظر إلي
يمكن
ز
ّ
املتعهد بها ودرجة ّ
ّ
ّ
تشعبها ،أن تسند له منحة تكميلية تقدر من قبلها وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين
القضية
ّ
ّ
ّ
يتم عرضه ّ
ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه
مسبقا على اللجنة
السقف ّ
املنحة ضمن ّ
املحدد للمحامي.
الفصل  : 4االلتزامات املوضوعة على كاهل الهيكل العمومي :
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب بتوفير الظروف املالئمة إلنجاز املحامي ّ
ملهمته .ولهذا الغرض ،تتولى خاصة
أ -تلتزم
ّ
توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من املحامي رفعها ّ
تضمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلم
ممض ى من املحامي .كما ّ
يضمن امللف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات امللف وطلبات الشركة
التونسية للتنقيب.
ب -تمكين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف املحكمة أو الهيئة أو الهيكل املعني قبل
موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ّ
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير املحامي واملؤيدات التي قدمها في إطار نيابة الهيكل العمومي.
ّ
ّ
التونسية ّ
للشركة ّ
ّ
للتنقيب كشف املعطيات ّ
العلمية املتعلقة باملحامي املتعاقد معه
املالية واملؤيدات
ث -ال يمكن
ّ
طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  14من األمر عدد  764لسنة  2014مؤرخ في  28جانفي  2014املتعلق بضبط
ّ
ّ
والعسكرية
القضائية واإلدارّية
شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات
ّ
ّ
والتحكيمية.
والتعديلية
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
ّ
يتم خالص صاحب ّ
املهمة عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد  :الرقم............................................
ّ ّ
التونسية ّ
للشركة ّ
للتنقيب.
يتولى الخالص اإلدارة املالية
الراجعة لصاحب ّ
ّ
يتم إصدار األمر بصرف املبالغ ّ
الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة ّ
الت ّ
للتنقيب.
نفيذية من قبل
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ّ
الشركة أجر عدول ّ
التنفيذ (باستثناء القضايا في طور التعقيب وتلك املنشورة لدى املحكمة العقارية
وتحمل على
واملحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها املحامي معاليم تسليم الوثائق واملؤيدات).
ّ
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة امللكية العقارية.
وتحمل على
ّ
كما ت ّ
تحمل الشركة التونسية للتنقيب مصاريف التنقل املتعلقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج
مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها املحامي لهذا الغرض  30كلم في حدود حاالت ّ
ّ
الفعلية
التنقل
ّ
ّ
شخصيا،
والثابتة للمحامي،
ّ
ّ
بتحمل مصا يف ّ
التنقل للخارج ،ت ّ
امللف ّ
ّ
ّ
حصريا في حدود ّأيام
التنقل واإلقامة
تكفل الشركة
وإذا ما اقتضت ضرورة
ر
ّ
املهمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
ّ
ّ
النفقات ّ
املتعلقة ّ
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون ّ
الت ّ
بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتفاق كتابي منفرد
قديرية
ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة باألتعاب.
ّ ّ
إال أنه وفي صورة تسبقه املصاريف من قبل املحامي ،تتولى الشركة التونسية للتنقيب خالصها على أساس فواتير مثبتة
ّ
لهذه األعمال مسلمة من املعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز
ّ
املهمة.
الفصل  : 6االلتزامات املوضوعة على كاهل املحامي:
يلتزم املحامي بما يلي:
-

-

ّ
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
الال مة ّ
الت ّ
للتنقيب عند نيابته لها أمام املحاكم أو الهيئات
للدفاع عن مصالح
بذل العناية ز
ّ
ّ
والتحكيمية.
القضائية و التعديلية
حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الشركة التونسية للتنقيب كتابيا
بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة املتعهدة.
ّ
ّ
للتنقيب أو بد اسة ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
املخصصة ّ
ّ
امللفات
للنظر في املسائل املتعلقة بنزاعات
حضور االجتماعات
ر
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب فيها.
التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة
ّ ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب دعوته ّ
كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور
ولهذا الغرض ،تتولى
ّ
هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيز زمني معقول.
ّ
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
الت ّ
للتنقيب مقابل وصل تسلم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفي
تمكين
ّ
التونسية ّ
صورة عدم إبداء الشركة ّ
للتنقيب بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من
قبلهّ ،
ّ
ضمنية منها على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
فيعد ذلك موافقة
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
للتنقيب من شهادة في خالص معاليم ّ
الت ّ
الضمان االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في
تمكين
صندوق ّ
مسؤوليته ّ
ّ
املدنية وذلك وجوبا قبل خالص األتعاب.
التأمين وما يفيد قيامه بتأمين
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الفصل  : 7مدة اإلتفــاقية :
أ -تضبط ّ
مدة االتفاقية لفترة أقصاها ثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد وتنتهي بعد ثالثة ( )03سنوات
ّ
ّ
املختصة
قابلة للتمديد عند االقتضاء ،ملدة ال تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتض ى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة
ّ
للمراقبة واملتابعة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي عمال بأحكام الفصل  09من األمر عدد  764لسنة
 2014مؤرخ في  28جانفي ..2014
ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة
املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية ّ
املهنية وذلك إلى حين انتهاء
طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين الشركة التونسية للتنقيب من ّ
نص الحكم الصادر فيها.
الفصل  : 8التقيد بتركيبة الفريق املتدخـل :
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي ّشحه في املشاركة في طلب العروض من حيث العدد واملستوى العلمي ّ
والتجربة
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إال ّأنه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء ،فيجب على املحامي إعالم الشركة الت ّ
ّ
ونسية للتنقيب بذلك
املهنية دون سواه
ّ
ّ
ّ
املتخلي عن ّ
واملهنية ونفس التجربة من حيث عدد السنوات
املهمة بمن له نفس املؤهالت العملية
كتابيا وتغيير املحامي
مسبقا ،بموافقة الشركة التونسية ّ
للتنقيب ّ
على أن يحظى ذلكّ ،
كتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين
ّ
الطرفين ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
يتم عرضه مسبقا على اللجنة
ّ
ّ
ّ
الشروط ّالذي ّ
مترشح جديد يستجيب ملقتضيات ّ
تم على أساسه اختيار
كراس
وفي خالف ذلك ،وفي صورة تعذر توفير
ّ
ّ
التونسية ّ
لشركة ّ
املترشح املقترح ،فلها ّ
حق فسخ عقد الصفقة بعد
للتنقيب أوفي صورة عدم موافقتها على
املتعاقد مع ا
إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة ( )15يوما إن لم
النقص أو إصالح الخلل مقا نة مع العرض ّ
يقع على إثره تدا ك ّ
املقدم من قبله.
ر
ر

الفصل : 9فسخ االتفاقية:
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مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية:
مدة ّ
 انتهاء ّالتكليف املشار إليها بالفصل ّ
السابع أعاله.
 وفاة املحامي أو اإلحالة على عدم املباشرة.ّ
التونسية ّ
وجه له الشركة ّ
 عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة ت ّللتنقيب تنبيها
بواسطة سالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل ّ
محدد ال ّ
يقل عن عشرة أيام ابتداء
ر
ّ
التونسية ّ
لشركة ّ
للتنقيب فسخ العقد دون ّ
أي إجراء آخر
من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا األجل ،يمكن ل
ّ
أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي تراه مالئما.
ّ
ّ
ونسية ّ
الشركة ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
الت ّ
للتنقيب
للتنقيب إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حق
 إذا ثبت لدىفي ّ
التقاض ي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف
إجراءات إبرام العقد وانجازه.
ّ
ويتولى املحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيا من قبل الشركة
التونسية ّ
ّ
للتنقيب.
الفصل :10
ّ
التونسية ّ
الشركة ّ
ّ
ّ
للتنقيب تغيير صاحب العقد دون وجود ّ
واقعية ثابتة لذلك  ،في
قانونية أو
مبررات
في صورة قرار
ّ
قضية ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه
ّ
االتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل  40من املرسوم عدد  79لسنة ّ 2011
املؤر في  20أوت  2011واملتعلق بتنظيم
مهنة املحاماة.
الفصل  : 11فض النزاعات املتعلقة بهذه االتفاقية :

ّ ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقيةّ ،
تبجل ،وجوبا ،املساعي ّ
الص ّ
لحية .ولهذا الغرض تتولى الشركة
ّ
التونسية ّ
ّ
للتنقيب مكاتبة اللجنة املحدثة بمقتض ى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة  2014مؤرخ في  28جانفي
ّ
 2014املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم والهيئات القضائية
واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ّ
القانونية التي يراها ّ
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف ّ
ّ
للدفاع
وديا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
ّ
املختصة.
عن حقوقه لدى املحكمة
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
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تحمل مصاريف التسجيل على املحامي.
الفصل  :13صحة العقد:
ّ
التونسية ّ
للشركة ّ
للتنقيب.
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل الرئيس املدير العام
الفصل  :14محل املخـابرة:
ّ
ّ
عين كل طرف محل مخابرته في عنوانه املذكور أعاله .غير أنه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى رسالة مضمونة
ّ
للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل ّ
التنفيذ.
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

حــرربـ .........في ..................

اإلمض ـ ـ ـ ـ ــاءات
املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي

الشرك ـ ـة التـ ـ ـونسية للتنقي ـ ـ ـب
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