الـجمهوريّة التونسيّة
وزارة الداخلية
والية زغوان

بلدية الزريبة

شـروط الـمـتـعـلّـق بـتـكـلـيـف مـحـامـي أو شركة مهنية لـلـمـحـامـاة
كـ ّراس الـ ّ
لـنـيـابـة بـلدية الزريبة لدى الـمحاكم وسائر الهيئات الـقـضائية واإلدارية
والــتـــــعـــديـــــلـــيـــة والـــتــحـــكـــيــمـــيــة لـــمــ ّدة ثـــالث ( )3ســــنــوات
تـــمـــــتـــ ّد مـــن:
 01جــــــانــــفـــي  2023وإلـــى غــــايــــة 31 :ديــــــســـمـــبـــر 2025

أوت 2022
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الفصل  :3كيفية الـمشاركة.
الفصل  :4توزيع طلب العروض إلى حصص.
الفصل  :5سحب ملف طلب العروض.
الفصل  :6صلوحية العروض.
الفصل  :7اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض.
الفصل  :8الضّمانات الـمالية.
كراس الشّروط.
الفصل  :9ال ّطعن في ّ
الفصل  :10طريقة تقديـم العروض.
مكونة للعرض.
الفصل  :11الوثائق الـ ّ
الفصل  :12فتح العروض.
الفصل  :13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديـم الترشّحات من قبل الـمشاركين في الصفقة.
الفصل  :14تقييم العروض.
صص.
الفصل  :1.14منهجية تقييم العروض وإسناد األعداد الـمتعلقة باختيار محام غير متخ ّ
صص.
الفصل  :2.14منهجية تقييم العروض وإسناد األعداد الـمتعلقة باختيار محام متخ ّ
الفصلللل  :3.14منهجيلللة تقيللليم العلللروض وإسللللناد األعلللداد اللللـ متعلقة باختيلللار محللللام للللم تتجلللاوز ملللدّة ترسلللليم
باالستئناف الخمس ( )5سنوات.
الفصل  :4.14سير أعمال لـجنة الفتح والتقييم.
الفصل  :15تعيين الـمحامي أو الشركة الـمهنية للمحاماة.
الفصل  :16نشر نتائج الدعوة إلى الـمنافسة وإمضاء العقد.

الـمالحـق:
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الفصل األول :موضوع طلب العروض
للام مباشلللر أو شلللركة مهنيلللة للمحاملللاةن ملللن بلللين
يتمثّلللل موضلللوع طللللب العلللروض فلللي اختيلللار علللدد 1 :محل ب
سلللمين بجلللدول المحلللامينن لنيابلللة بلديلللة الزريبلللة والقيلللام بجميلللع اإلجلللراءات القانونيّلللة فلللي حقّهلللا واللللدفاع
المر ّ
عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما تقتضي األحكـام التّشريعية الجاري بها العمل.
ويبيّن عقد النّيابة بدقّة الحقوق وااللتزامات المحمولة على ال ّطرفين المتعاقدين.
الفصل  :2شروط الـمشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض:
سللللمين بجللللدول المحللللامين لللللدى اإلسللللتئناف أو لللللدى التّعقيللللب فللللي تللللاريو صللللدور طلللللب
 -1المحللللامين المر ّ
العروض.
 -2الشّركات المهنية للمحاماة.
تعرضللللوا ل يقللللاف عللللن المباشللللرة بمقتضللللى قللللرار تلللل ديبي بللللات أو
وال تجلللوز مشللللاركة المحللللامين أو الللللتين ّ
صلللة خلللالل اللللثالث سلللنوات التلللي سلللبق
محلّلللى بالنّفلللال العاجلللل ملللا للللم يلللت ّم إلحلللاال ملللن قبلللل المحكملللة المخت ّ
الت ّاريو األقصى لقبول العروض.1
كمللللا ال يمكللللن مشللللاركة المحللللامين الموجللللودين فللللي إحللللدى حللللاالت المنللللع المنصللللو عليهللللا بالتّشللللريع
والتّراتيللب الجلللاري بهلللا العمللل أو تلللل التّلللي تنشللل بسللبب تضلللارح المصلللالح المرتبطللة بالعالقلللة المباشلللرة بلللين
المحلللامي ورئللليس الهيكلللل العملللومي أو ب حلللد أعضلللاء اياكلللل التّسللليير أو المداوللللة أو تلللل التّلللي يكلللون فيهلللا
أي دعللللوى ضللل ّد جهلللة تعملللل للللديها أو أي ملللانع آخللللر
المحلللامي أو أعضلللاء الشّلللركة المهن ّيلللة للمحلللامين قبلللل ّ
على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
الفصل  :3كيفية الـمشاركة
شلللراكة 2أو ضلللمن
يمكلللن للمحلللامي المباشلللر المشلللاركة فلللي طللللب العلللروض منفلللردا أو فلللي إطلللار اتّفاقيلللة ال ّ
شركة مهنية للمحاماة تخضع للتّشريع الجاري ب العمل.
الفصل  :4توزيع طلب العروض إلى حصص
سلللمين للللدى االسلللتئناف
للون طللللب العلللروض ملللن قسلللط وحيلللد 3مو ّجللل إللللى جميلللع المحلللامين المر ّ
يتكل ّ
سلللمين للللدى التّعقيلللب فلللي تلللاريو صلللدور
والللتين تجلللاوزت ملللدّة ترسللليمهم خملللس ( )5سلللنوات أو المحلللامين المر ّ
شركات المهنية للمحاماة.
طلب العروض أو ال ّ
الفصل  :5سحب ملف طلب العروض
نلللص إعلللالن طللللب العلللروض مصلللحوبا بمللللف الللل ّدعوة إللللى المنافسلللة إللللى الهيئللللة
ترسلللل بلديلللة الزريبلللة
ّ
الوطنيلللة للمحلللامين  3أيّللل ام عللللى األقلللل قبلللل تلللاريو اإلعلللالن علللن طللللب العلللروض بهلللدف نشلللرل عللللى موقلللع
الهيئة.)https://avocat.org.tn( :
صللللفقات العموميللللة
لللراس ال ّ
ويتللللولّى المتر ّ
شللللروط مجانللللا مللللن موقللللع "الللللواح" الخللللا بال ّ
شللللح تحميللللل كل ّ
) (www.marchespublics.gov.tnبعللللد أن يللللت ّم تعميللللر االسللللتمارة اإللكترونيللللة الموجللللودة للحللللرض علللللى
شلللللللروط ملللللللن موقلللللللع الهيئلللللللة الوطنيلللللللة للمحلللللللامين:
للللللراس ال ّ
الموقلللللللع الملللللللتكورن كملللللللا يمكلللللللن سلللللللحب كل ّ
( ) https://avocat.org.tnعنللللللللد االقتضللللللللاءن أو بموقللللللللع "واح" بلديللللللللة الزريبللللللللةwww.commune-( :
شللللروط مباشللللرة مللللن بلديللللة الزريبللللة ( اإلدارة الفرعيللللة
لللراس ال ّ
 )zriba.tnن وباإلضللللافة إلللللى لللللل ن تسللللحب كل ّ
للشؤون اإلدارية ) بدون مقابل.
 1إن التثبّتتتن اتتتع الالتتتوني اللمحاحنتتتي لشركتتتماه ية المتتتاةي الرخلنتتتي لشركماتتتمك لتتتمي لتتترع امتتترا ز الخندتتت الورتتتااه ل لتتتيال ت ةال تتتا الركم تتتي
ةتتتي لرااحبتتتي ةاتمةوتتتي حنمةتتتي الركمانلبملخنيتتتي الوشنتتتم لش شتتت الورتتتااه ةملتل تتتن اتتت الخنيتتتي
لشغتتتا وإ ةإحرتتتم للتتتمحي لتتترع نتتتلمنمز ال ّش لتتتي الربت ّ
تتخحي تتته  28جتتتمح ه
تتت،إ قلتتتم ا حتفتتتم إ طبلتتتم مدتتتم ال ةتتت  16اتتتع ا ااقتتتم  764ل تتتلي  2014الرت ّ
الاطلنتتتي ية ح تتتنع ال تتتاا ال ختتتان الربت ّ
 2014الرتو ّشتتتت ةفتتتتبإ رتتتتاةط ةإجتتتتاا از ندشنتتتته الركتتتتمانع ةلنمةتتتتي الخنمةتتتت الوراانتتتتي لتتتتمع الركتتتتمة ةالخنيتتتتمز اللفتتتتم ني ةا احلتتتتي ةالو تتتتدالي
ةالتوملشني ةالتكدنرني.
 2للةتتتم ةتشتتتا ا ن محنتتتي ان محنتتتي ن تتتما ةتتتنع اكتتتماننع اة اةثتتتا لشتماتتتان نختتتم ةمتتتااةي ةغتتتا الرمتتتمحةي ة ةلتتت جرنتتت اادمحنتتتمنخ الرخلنتتتي تتتما
البتتتمامز االتتتاا طشتتت الوتتتاة اتتت نكملتتتم ا تتتخةلنمنخ ة ملتتتاحخ ةمحتتتي ةاتتتع اتتتا ادشتتته ةم افتتتم قشتتت ة تتتم الوتتتاة ة الةتتت لي ةندتتتان
ا ن محني اخراا قشنخم اع الخنيي الاطلني لشركمانع.
 3لت ةجاةم إ لم لركم ٍ ابمرا ةامم ية لماةي اكمامك ةاممك قلم حنمةي الخند الورااه لمع الركمة .
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الفصل  :6صلوحية العروض
للرد تقلللديمها لمللل ّدة :مائلللة وعشلللرون يوملللا (  120يوملللا ) ابتلللداء
يصلللبح المشلللاركون مللللزمين بعروضلللهم بمجل ّ
من اليوم الموالي للتّاريو األقصى المح ّدد لقبول العروض.
الفصل  :7التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض
يمكللن لكلل ّل مشللارأ أن يطلللب كتاب ّيللا إيضللاحات فللي أجللل أقصللال عشللرة ( )10أ ّيللام مللن تللاريو نشللر اإلعللالن
عن طلب العروض.
ويللللت ّم إعللللداد ملحللللق لملللللف طلللللب العللللروضن عنللللد االقتضللللاء يتضلللل ّمن اإلجابللللات والتّوضلللليحات المتّصلللللة
شلللروط فللي أجلللل
كللراس ال ّ
بالمالحظللات واالستفسللارات التّلللي يطلبهللا المترشّللحونن ويو ّجللل إلللى جميلللع سللاحبي ّ
ال يتجلللاوز خمسلللة ( )05أيّلللام قبلللل التّلللاريو األقصلللى المحللل ّدد لقبلللول العلللروض وللللل عبلللر البريلللد اإللكترونلللي
للراس الشلللروط المشلللار
للمحلللامي أو لل ّ
شلللركة المهنيلللة للمحاملللاة المبللليّن فلللي االسلللتمارة اإللكترونيلللة لسلللحب كل ّ
ّ
لللؤر فللللي  28جللللانفي 2014
إليهللللا بللللالفقرة الثانيللللة مللللن الفصللللل  4مللللن األمللللر عللللدد  764لسللللنة  2014المل ّ
المتعلّللللق بضللللبط شللللروط وإجللللراءات تكليللللف المحللللامين بنيابللللة الهياكللللل العموميللللة لللللدى المحللللاكم والهيئللللات
القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
لللراس
يو ّجلللل الهيكللللل العمللللومين عنللللد االقتضللللاء المعطيللللات التكميليّللللة إلللللى المتر ّ
شللللحين الللللتين سللللحبوا كل ّ
شلللروط قصلللد مزيلللد توضللليح مللللف طللللب العلللروض فلللي أجلللل أدنلللال عشلللرة ( )10أيّلللام قبلللل انتهلللاء أجلللل تقلللديم
ال ّ
للس الللتل المعطيلللات التكميليلللة بالخاصللليات والمعلللايير
العلللروض قبلللل آخلللر أجلللل لتقلللديم العلللروض عللللى أال تمل ّ
الفنّية والجوارية.
الفصل  :8الضمانات الـمالية
يعفللللى المشللللاركون مللللن تقللللديم ال ّ
صللللفقات
ضللللمانات الماليللللة التّللللي تقتضلللليها التّراتيللللب المتعلّقللللة بتنظلللليم ال ّ
العموميّة.
الفصل  :9ال ّ
كراس الشّروط
طعن في ّ
شلللروط مخالفلللة لألحكلللام اللللواردة بلللاألمر
بكراسلللات ال ّ
يمكلللن لكللل ّل مشلللارأ محتملللل اعتبلللر البنلللود المضللل ّمنة ّ
عللللدد  764لسللللنة  2014أن يللللتظلّم لللللدى اللّجنللللة المحدثللللة بالفصللللل  07مللللن نفللللس األمللللر بتقللللديم مطلللللب فللللي
عما بالمؤيّلللدات الالّزمللة فللي أجلللل أقصللال عشلللرة ()10
صللل يبلليّن فيللل االخللالالت ومللد ّ
الحللرض مرفقللا بتقريلللر مف ّ
أ ّيلللام ملللن تلللاريو اإلعلللالن علللن طللللب العلللروض ويخفّلللض الللتا األجلللل إللللى خمسلللة ( )5أ ّيلللام فلللي الحلللاالت التّلللي
يح ّدد فيها أجل قبول العروض بعشرة ( )10أيّام.
صلللها بللالتظلّم نسللخة ملللن العريضللة إلللى الهيكللل العمللومي المعنللي بطريقللة تعطلللي
تحيللل اللّجنللة وبم ّجللرد تو ّ
تاريخا ثابتا.
يمكلللن للّجنلللة قبلللل اتّخلللال قرارالللا بشللل ن اللللتظلّم المعلللروض عليهلللا أن تللل لن بتعليلللق اإلجلللراءات حتّلللى البللل ّ
نهائ ّيا إلا كان المطلب قائما على أسباح ج ّدية في ظااراا.
تتّخلللت لجنلللة مراقبلللة ومتابعلللة نيابلللة المحلللامين قرارالللا فلللي أجلللل أقصلللال عشلللرة ( )10أيّلللام عملللل ملللن تلللاريو
صللللها بإجابللللة الهيكلللل العمللللومي مرفقلللة بجميللللع الوثلللائق واإليضللللاحات المطلوبلللة وفللللي غيلللاح لللللل يرفللللع
تو ّ
قرار تعليق اإلجراءات
الفصل  :10طريقة تقديم العروض
يت ّم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
للراس فلللي
يُضللل امن العلللرض الفنّلللي والوثلللائق اإلداريّلللة وجميلللع مؤيّلللداتها المبيّنلللة بالفصلللل ( )11ملللن الللتا الكل ّ
ظلللرفين منفصللللين ومختلللومين يلللدرجان فلللي ظلللرف ثاللللي خلللارجي يخلللتم ويكتلللب عليللل عبلللارة " :ال يفلللتح طللللب
محام إلنابة بلدية الزريبة".
عروض عدد 3 :لسنة  2022متعلّق بتكليف
ب
تو ّجللل ال ّظلللروف المحتويلللة عللللى العلللروض الفنّيلللة والوثلللائق اإلداريلللة وجميلللع المؤيّلللدات علللن طريلللق البريلللد
سللريع أو تسلللّم مباشللرة إلللى مكتللب ال ّ
ضللبط المركللزي التللابع لبلديللة
مضللمون الوصللول أو عللن طريللق البريللد ال ّ
الزريبة مقابل وصل إيداع.
تس ل ّجل ال ّظللروف عنللد تسلللّمها فللي مكتللب ال ّ
ضللبط المعلليّن للحللرض ثلل ّم وفللي مرحلللة ثانيللة تس ل ّجل فللي الللدفتر
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الخا بقبول العروض حسب تاريو وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يقصى آل ّيا:
 ك ّل عرض ورد بعد اآلجال.
 ك ّل عرض لم يتض ّمن وثيقة التع ّهد.
ألي سبب من األسباح المطالبة بتعويض.
وال يمكن للمشاركين التين ت ّم إقصاء عروضهم ّ
لللراس
لللرر العلللروض بكاملهللللا بلللالحبر بمللللا فللللي للللل وثيقللللة التع ّهلللد طبقللللا للنّملللالل الملحقللللة بكل ّ
يجلللب أن تحل ّ
الشّروط.
الـمكونة للعرض
الفصل  :11الوثائق
ّ
يجب أن يحتوي الظرف المتض ّمن للعرض الوثائق التالية:
العمليات الـمطلوبة

بيان الوثيقة
الوثائق اإلدارية

تعمير المالحق من  1إلى  5وختم وإمضاء المشارأ على ك ّل صفحة مع بيان التاريو.
الوثائق الفنيّة الـمعتمدة في تقييم العروض:

شلللروط وإمضلللاااا وختمهلللا فلللي آخلللر الوثيقلللة
للراس ال ّ
تعميلللر المالحلللق ملللن  6إللللى  11المضللل ّمنين بكل ّ
مع بيان التّاريو وتقديم المؤيدات عند اإلقتضاء.
إمضلللاء وخلللتم مشلللروع عقلللد النّيابلللة المزملللع إبرامللل بلللين المحلللامي المباشلللر أو مجملللع المحلللامين
المباشللللرين أو الشللللركة المهنيّللللة للمحامللللاة مللللن جهللللةن وبلديللللة الزريبللللة مللللن جهللللة ثانيللللة مللللع بيللللان
التّاريو.
مالحظللة :يمثّللل عللدم تقللديم الملحللق رقللم  1عنللد فللتح العللروض موجبللا إلقصللاء العللرض غيللر أنّ ل يمكللن للّجنللة
بالنّسلللبة لبقيّلللة الوثلللائق اإلداريّلللة أن تطاللللب العارضلللين المعنيلللين باسلللتكمال وثلللائقهم فلللي أجلللل معللليّنن وتقصلللى
العروض التّي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة.
الفصل  :12فتح الظروف
بمقللرر مللن رئلليس البلديللة قبللل
ص لة بفللتح وتقيلليم العللروض يللت ّم تعيينهللا
تحللدث لللدى بلديللة الزريبللة لجنللة خا ّ
ّ
اإلعالن عن طلب العروض.
وتعقلللد جلسلللة فلللتح العلللروض فلللي التّلللاريو والمكلللان المحلللدّدين بلللنص إعلللالن الللل ّدعوة إللللى المنافسلللة لفلللتح
ال ّظروف الخارجية وال ّظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنّية.
المبررة.
وتكون جلسة فتح ال ّظروف علنية إال ّفي الحاالت االستثنائية
ّ
للول
ألي سلللبب ملللن األسلللباحن كملللا ال يخل ا
 ال يسلللمح للحاضلللرين المشلللاركين بالتلللد ّخل فلللي سلللير أعملللال اللّجنلللة ّ
أي إضافات عليها.
لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال ّ
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.
شللللروع فللللي عمليّللللة الفللللتح طبقللللا للتسلسللللل الزمنللللي لتللللاريو قبللللول العللللروض ولللللل بفللللتح ال ّظللللرف
 يللللت ّم ال ّ
الخارجي للعرض والتثبّ من وجود ك ّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.
 فلللتح ال ّظلللرف المحتلللوي عللللى العلللرض الفنّلللي واالقتصلللار عللللى التّصلللريح بوجلللود الوثلللائق المطلوبلللة دون
تعداداا.
الفصل  :13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشّحات
كتللابين مقابللل وصللل تسللليمن يقللدّم
يمكللن للمحللامي الللتي ق لدّم ترشّللح فللي طلللب عللروض أن يسللحب بطلللب
ّ
مباشلللرة إللللى مكتلللب الضلللبط المركلللزي لبلديلللة الزريبلللة أو علللن طريلللق البريلللد ملللع اإلعلللالم بلللالبلو فلللي أجلللل
أقصال عشرة ( )10أيّام من تاريو آخر أجل لقبول العروض المعلن علي من قبل بلدية الزريبة.
وبانقضاء اتا األجلن تؤخت بعين االعتبار عروضهم في أعمال التّقييمن ويبقوا ملزمين بها.
غيلللر أنّللل ال يمكلللن سلللحب للللل العلللرض بعلللد انقضلللاء األجلللل الملللتكور إالّ بمطللللب معللللل يقدّمللل المترشّلللح
صلللة المنصلللو عليهلللا بالفصلللل  07ملللن األملللر  764لسلللنة  2014بهلللدف الموافقلللة عليللل ن وفلللي
للّجنلللة المخت ّ
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صلللورة تراجلللع المحلللامي أو شلللركة المحاملللاة أو المحلللامون المتع ّهلللدون فلللي إطلللار اتّفلللاق شلللراكة وبعلللد إتملللام
عمل ّيلللة الفلللتحن يحلللرم ملللن المشلللاركة فلللي طلبلللات العلللروض التّلللي تن ّظمهلللا كللل ّل الهياكلللل العموميلللة لملللدّة سلللنتين
( )02تحتسللب حسللب الحالللةن مللن تللاريو تراجع ل الكتللابي بعللد األجللل المح لدّد لللتل فللي الفقللرة األولللى مللن اللتا
الفصللل أو ملللن تلللاريو عللدم اللللر ّد ملللن طرفلل عللللى إعالمللل بقبولللل النّهللائي ملللن قبلللل بلديللة الزريبلللة اللللتي بقلللي
دون ر ّد لمدّة تجاوزت عشرة ( )10أيّام عمل ما لم تنقض م ّدة صلوحية عرض .
الفصل  :14تقييم العروض
للراسن تقصلللى اللّجنلللة
بعلللد فلللتح العلللروض ملللن قبلللل اللّجنلللة الخا ّ
صلللة المشلللار إليهلللا بالفصلللل  12ملللن الللتا الكل ّ
وجوبا:
 العللللروض التّللللي لللللم تتضلللل ّمن إحللللدى المالحللللق المسللللتوجب تعميراللللا مللللن قبللللل العللللارض بهللللدف اعتماداللللا
للتّقييم الفني.
مزورة.
 ك ّل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثب أنها ّ
صلللفقة سلللواء فلللي
 العللروض التّلللي يتلللولّى أحلللد المشلللاركين فيهلللا تقلللديم أكثلللر ملللن علللرض واحلللد فلللي نفلللس ال ّ
إطار فردي أو مج ّمع.
صللللة بفللللتح ال ّظلللروف وتقييمهللللا أن تللللدعو كتاب ّيلللا المشللللاركين الللللتين لللللم
يمكلللن عنللللد االقتضللللاءن للّجنلللة الخا ّ
يقلللدّموا المؤيّلللدات المطلوبلللة فلللي مللللف طللللب العلللروض إللللى إتملللام ملفلللاتهم فلللي أجلللل ال يتجلللاوز  07أيّلللام عملللل
سلللريع أو بإيلللداعها مباشلللرة بمكتلللب ضلللبط بلديلللة
ملللن تلللاريو جلسلللة فلللتح ال ّظلللروف وللللل علللن طريلللق البريلللد ال ّ
الزريبلللة المعنيلللة بطللللب العلللروض حتّلللى ال تقصلللى عروضلللهم بشلللرط احتلللرام مبلللدأ المسلللاواة بلللين المشلللاركين
وأالّ يؤدي لل إلى تحيير في محتوااا.
كملللللللا يمكلللللللن أن ترسلللللللل الوثلللللللائق علللللللن طريلللللللق البريلللللللد االلكترونلللللللي بلللللللالعنوان التّلللللللاليcommune- :
 zriba@planet.tnعللللى أن تلللودع األصلللول الحقلللان بمكتلللب ال ّ
سلللريعن
ضلللبط أو إرسلللالها علللن طريلللق البريلللد ال ّ
ويعتمد في اتل الحالة تاريو اإلرسال االلكتروني.
ّ
فلللإن اسلللتبعادام ال يلللت ّم إالّ ملللن قبلللل
وبخصلللو المحلللامين اللللتين صلللدرت فلللي شللل نهم عقوبلللات ت ديبيّلللةن
لجنلللة المراقبلللة والمتابعلللة المحدثلللة بمقتضلللى األملللر علللدد  764لسلللنة  2014ملللؤ ّر فلللي  28جلللانفي 2014
المتعلّلللق بضلللبط شلللروط وإجلللراءات تكليلللف المحلللامين بنيابلللة الهياكلللل العموميلللة للللدى المحلللاكمن بعلللد التثبّللل
بدقّلللة فلللي وضلللعيّاتهم المهنيلللة بالتّنسللليق ملللع الهيئلللة الوطنيلللة للمحلللامين تطبيقلللا لمقتضللليات الفصلللل  15ملللن
مؤر في  28جانفي .2014
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
وتتولّى اتل اللّجنة عمليّة تقييم العروض وترتيبها حصريّا وفقا إحدى المنهجيات الت ّالية:
 :1.14منهج ّية تقييم العروض الـمتعلّقة باختيار محام لو تكوين عام:

أ  -تعتمللللد المعللللايير الحصللللريّة التّاليللللة فللللي صللللورة رغبللللة الهيكللللل العمللللومي فللللي اختيللللار محللللام أو شللللركة
صصة.
مهنية للمحاماة غير متخ ّ
العدد
1
2
3

العدد األقصى الـمسند

معاييـر الفرز

التجربللللة العامللللة للمحللللامي أو ألعضللللاء الشللللركة المهنيّللللة للمحللللامين
سمين بالقسم المطلوح ( استئناف و/أو تعقيب)
المر ّ
المؤاالت العلميّة للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة
تجربللللة المحللللامي فللللي نيابللللة الهياكللللل العموميّللللة لللللدى المحللللاكم خللللالل
الثالث سنوات األخيرة

 60نقطة
 30نقطة
 10نقطة
 100نقطة

الـمجمــــــوع العـــــام
ب  : -إسناد األعداد:

شركة المهنيّة للمحامين بالقسم المطلوح (اسلتئناف و /أو تعقيلب)60( :
 التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء ال ّ
نقطة).
تسند  10نقاط بعنوان ك ّل سنة ترسيم بالقسم المطلوح (تعقيب و /أو استئناف).

سللللمين فللللي
فللللي صللللورة التّنصلللليص صلللللب ملللللف الللللدعوة إلللللى المنافسللللة علللللى فللللتح بللللاح المشللللاركة للمر ّ
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التّعقيللب واالسلللتئناف (أكثللر ملللن  5سلللنوات) فللي لات القسلللط أو نفللس طللللب العلللروض تحتسللب الخبلللرة العا ّملللة
سللل قف العلللددي األقصلللى المشلللار إليللل فلللي
سلللم فيللل ملللع وجلللوح التقيّلللد بال ّ
للمحلللامي المعنلللي فلللي القسلللم المر ّ
الجدول.
شللللح شللللهادة ترسلللليم مسلللللّمة مللللن الهيئللللة تبلللل ّين تللللاريو ترسلللليم فللللي
إلثبللللات التّجريللللة العا ّمللللةن يقللللدّم المتر ّ
القسم المعني (استئناف أو تعقيب)
 المؤ ّ
االت العلميّة للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة 30( :نقطة):
الشهادة العلميّة

شهادة دكتورال مرحلة ثالثة أو شهادة الـماجستير

شهادة الدكتورال في القانون

5
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العدد المسند

صل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات التكوينيّة التي
إضافة إلى ال ّ
شهادات العلميّة التّي تح ّ
تلقّااا أو شارأ فيها على النّحو التالي:
صصلللة فلللي إطلللار
 تسلللند بصلللفة آليلللة  05نقلللاط لكللل ّل محلللام شلللارأ فعليّلللا أو تلللابع بنجلللا دورة تكوينيلللة متخ ّ
لللتمر السللللتكمال الخبللللرة المهنيّللللة التللللي تن ّظمهللللا الهيئللللة الوطنيللللة بالتّنسلللليق مللللع المعهللللد
دورات التّكللللوين المسل ّ
األعلى للمحامين ويبلغ سقف النّقاط بهتا العنوان عشرة ( )10نقاط.
 تسلللند نقطللللة ( )01واحللللدة لكللل ّل مشللللاركة ناجحللللة فللللي دورة تكوين ّيلللة قللللام بهللللا محلللامي فللللي إطللللار أنشللللطة
الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النّقاط بهتا العنوان خمسة ( 05نقاط).1
شلللح نسلللخة مطابقلللة لألصلللل ملللن
شلللهائد العلميّلللة والمشلللاركة فلللي الللتل اللللدوراتن يقلللدّم المحلللامي المتر ّ
إلثبلللات ال ّ
شهادة العلميّة وكتل شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
 تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثّالث سنوات األخيرة 10( :نقاط).
 تسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل محام ت ّم إنابت من قبل ايكل عمومي خالل الثّالث سنوات األخيرة ويبلغ سقف
النّقاط بهتا العنوان عشرة ( )10نقاط.
إلثبات اتل اإلنابات يقدّم المحامي نسخا من عقلود اإلنابلات أو االتّفاقيلات المبرملة ملع الهيكلل العملومي أو شلهادة
حسن إنهاء مه ّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
صلة على العدد الفنّي األدنى  60من  100نقطة.
ال تقبل إال العروض المتح ّ
 :2.14منهجيّة تقييم العروض الـمتعلّقة باختيار محام لو تكوين خا

:

أ  -تعتملللد المعلللايير الحصلللريّة التّاليلللة فلللي صلللورة رغبلللة الهيكلللل العملللومي فلللي اختيلللار محلللام أو شلللركة مهنيلللة
صصة.
للمحاماة متخ ّ
ال تنطبّللللق اللللتل المنهجيّللللة إالّ فللللي الحالللللة التللللي يللللرى فيهللللا الهيكللللل العمللللومي ضللللرورة وجللللود محللللامي
صلللص فلللي ميلللدان معللليّن ضلللمن قائملللة المحلللامين اللللتين سللليكلّفون بنيابتللل ن وفلللي الللتل الحاللللة يجلللب أن
متخ ّ
صلللص عللللى مقلللاييس موضلللوعيّة ووجيهلللة يثبتهلللا واقعلللل
يؤسلللس لجلللوء الهيكلللل العملللومي إللللى معيلللار التخ ّ
وطبيعة نزاعات .
العد
د

1
2
2

العدد الأقصى المسند

معايير الفرز

سللللمين
التجربللللة العامللللة للمحللللامي أو ألعضللللاء الشللللركة المهنيّللللة للمحللللامين المر ّ
بالقسم المطلوح ( استئناف و/أو تعقيب)
التجربللللة الخصوصلللليّة للمحللللامي أو ألعضللللاء الشللللركة المهنيّللللة للمحللللامين فلللللي
االختصا المطلوح
صصة
المؤاالت العلم ّية للمحامي و الدراسات والبحوث والمقاالت المتخ ّ

 40نقطة
 30نقطة
 20نقطة

1قلمام لتو ّش ا اا ةتدشنه اكماه ةلفملم ه البمحي اع حب الخنمةت الوراانّتيإ لخيتبإ ةم لتم ي إلت بلتاإ ةوتنع ا قتبتمح لترع اتبا الرونتمح ال اقته
ةحاز نداللنّي حم ةخم اكماه ه إطمح يحم ي الخنمة المةلنّي لشركمانع امع إلرم الركماه الرتا ّر ةشغي الركدري الرلماحك ياماخم اللفنّي ية الشغي الرت ّ
قشنخم ه الولم ية قلم ا حتفم الشغي ا ح شنملي .ةلردعإ ةبلاإ ا يب ةونع ا قتبمح إلم ي إلت اتب الرلتملنعإ احفتاا الركتماه ية رتاةي الركماتمك ته
ربدي اخلنّي ةلنّي لردمن اكمامك اع قماه.
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3

تجربللة المحللامي فللي نيابلللة الهياكللل العموميّللة لللدى المحلللاكم خللالل الللثالث سلللنوات
األخيرة

 10نقطة
 100نقطة

المجمو ع العام
ب  : -إسناد األعداد:
 التجربللللة العا ّمللللة
( 40نقطة):

شللللركة المهنيّللللة للمحللللامين بالقسللللم المطلللللوح (اسللللتئناف و /أو
للمحللللامي أو ألعضللللاء ال ّ

تعقيب)
تسند  8نقاط بعنوان ك ّل سنة ترسيم بالقسم المطلوح (تعقيب و /أو استئناف).
سللللمين فللللي
فللللي صللللورة التّنصلللليص صلللللب ملللللف الللللدعوة إلللللى المنافسللللة علللللى فللللتح بللللاح المشللللاركة للمر ّ
التّعقيللب واالسلللتئناف (أكثللر ملللن  5سلللنوات) فللي لات القسلللط أو نفللس طللللب العلللروض تحتسللب الخبلللرة العا ّملللة
سلللقف العلللددي األقصلللى المشلللار إليللل فلللي
سلللم فيللل ملللع وجلللوح التقيّلللد بال ّ
للمحلللامي المعنلللي فلللي القسلللم المر ّ
الجدول.
ّ
إلثبللللات التّجريللللة العا ّمللللةن يقللللدّم المترشللللح شللللهادة ترسلللليم مسلللللمة مللللن الهيئللللة تبلللليّن تللللاريو ترسلللليم فللللي
القسم المعني (استئناف أو تعقيب).
شركة المهنيّة للمحامين في االختصا المطلوح ( 30نقطة) خالل
 التّجربة الخصوصيّة للمحامي أو ألعضاء ال ّ
الخمسة سنوات األخيرة.
تتمثّللل الخبللرة الخصوصللية فللي إلمللام المحللامي باختصللا فللي ميللدان مع ل ّين وقدرت ل علللى معالجللة إشللكاليات
القانونية.
تسند األعداد بخصو اتا المعيار حسب عدد اإلنابات التّي سبق للمحامي التع ّهد بها في الميدان المطللوح أو
المشاب من قبل بلدية الزريبة من  01جانفي  2018إلى تاريو آخر أجل لتقديم العروض ولل على النّحلو المبليّن
في الجدول الموالي:
ما بين  01و05
العدد المسند بعنوان
المراجع الخصوصية

05

ما بين  06و10
إنابة

ما بين  11و15
إنابة

15

10

ما بين  16و20
إنابة

20

ما بين  21و25
إنابة

25

أكثر من 25
إنابة

30

ج  : -صيغ تقديم العيّنات من الـمؤيّدات:

تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التّكليف المشفوعة بنسو ملن األحكلامن وبصلفة عا ّملة يتلولّى المحلامي أو شلركة
المحاماة تقديم ك ّل وثيقة تثبل إنجلاز العملل موضلوع اإلنابلةن وال يلدخل ضلمن احتسلاح التّجربلة القضلايا التلي تل ّم
رفضها شكال.
سلنوات وحسلب طبيعتهلا بطريقلة تحفلا حمايلة المعطيلات
ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسلب ال ّ
سر المهني في أقرا ممحنطة أو ليزريّة أو كتل في وسائل حفا إلكترونيّة تراعى فيها ال ّ
ضمانات
الشخصيّة وال ّ
الفنيّة الستحاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة في المجال ولل لتقديمها صلب عرض .
 المؤ ّ
االت العلميّة للمحامي والت ّكوين الستكمال الخبرة ( 20نقطة):
الشهادة العلمي ّة

شهادة دكتورال مرحلة ثالثة أو شهادة الماجستير

شهادة الدكتورال في القانون

العدد المسند

5

10

صل عليهلا المحلامي تسلند ( )1ملن النّقلاط بعنلوان كل ّل دراسلة أو مقلال أو
إضافة إلى ال ّ
شهادات العلميّة التي تح ّ
بحي لو صبحة علميّة وأكاديميّة قام بنشراا المترشّح بشريات أو مجالّت علميّة أكاديميّة يكون موضوعها متعلّقلا
باالختصا المطلوح من المحامي المترشحن ويبلغ سقف النّقاط بهتا العنوان خمس ( )05نقاط.
شهائد العلميّة والمشاركة فلي التل اللدوراتن يقلدّم المحلامي المترشّلح نسلخة مطابقلة لألصلل ملن شلهادة
إلثبات ال ّ
العلميّة وكتل شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
إلثبات ك ّل دراسة أو مقال أو بحي لو صبحة علميّة وأكاديميّة قام بنشلراا يقلدّم المحلامي المترشّلح نسلخة ملن كل ّل
دراسة أو مقال أو بحي مع لكر عنوان المجلّة العلميّة وسنة النّشر.
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 تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة ( 10نقاط).
تسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل محام ت ّم إنابت من قبل ايكلل عملومي خلالل اللثّالث سلنوات األخيلرة ويبللغ سلقف
النّقاط بهتا العنوان عشرة ( )10نقاط.

إلثبات اتل اإلنابات يقدّم المحامي نسخا من عقلود اإلنابلات أو االتّفاقيلات المبرملة ملع الهيكلل العملومي أو شلهادة
حسن إنهاء مه ّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
صلل عللى
صلة على العدد الفنّي األدنلى  60ملن  100نقطلة ويقصلى كل ّل علرض تح ّ
ال تقبل إالّ العروض المتح ّ
( )0نقطة بعنوان التّجربة الخصوصيّة.
صة باختيار محام لم تتجاوز مدّة ترسيم باالستئناف  5سنوات:
 :3.14منهج ّية تقييم العروض الخا ّ

أ  -فلللي صلللورة رغبلللة الهيكلللل العملللومي فلللي تعيلللين أكثلللر ملللن محلللام يجلللب عليللل اختيلللار محلللام للللم تتجلللاوز ملللدّة
ترسيم باالستئناف  5سنوات وفقا للمعايير الحصريّة الت ّالية:
العدد

معايير الفرز

العدد األقصى المسند

1

سم باالستئناف لمدّة اقل من  5سنوات)
التجربة العامة للمحامي ( مر ّ
المؤاالت العلميّة للمحامي
تجربلللللة المحلللللامي فلللللي نيابلللللة الهياكلللللل العموميّلللللة أو األشلللللخا الطبيعيلللللين أو
المعنويين الخوا لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 50نقطة
 30نقطة

2
3

 20نقطة
 100نقطة

الـمجموع العام

ب  : -إسناد األعداد:

سم باالستئناف لمدّة أقل من  5سنوات)
 التّجربة العا ّمة للمحامي (مر ّ
تحتف  10نقاط بعنوان ك ّل سنة ترسيم بقسم االستئناف.
 المؤ ّ
االت العلميّة للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ( 30نقطة):

( 50نقطة):

الشهادة العلمي ّة

شهادة دكتورال مرحلة ثالثة أو شهادة الماجستير

شهادة الدكتورال في القانون

العدد المسند

5

10

صلللل عليهلللا المحلللامي تسلللند األعلللداد بحسلللب علللدد اللللدورات التكوينيّلللة
إضلللافة إللللى ال ّ
شلللهادات العلميّلللة التلللي تح ّ
الت ّي تلقّااا أو شارأ فيها على النّحو الت ّالي:
صصللللة فللللي إطللللار
تسللللند بصللللفة آليللللة  05نقللللاط لكلللل ّل محللللام شللللارأ فعليللللا أو تللللابع بنجللللا دورة تكوينيللللة متخ ّ
لللتمر السللللتكمال الخبللللرة المهنيّللللة التللللي تن ّظمهللللا الهيئللللة الوطنيللللة بالتّنسلللليق مللللع المعهللللد
دورات التّكللللوين المسل ّ
األعلى للمحامين ويبلغ سقف النّقاط بهتا العنوان عشرة ( )10نقاط.
تسلللند نقطلللة واحلللدة ( )01لكللل ّل مشلللاركة ناجحلللة فلللي دورة تكوين ّيلللة قلللام بهلللا محلللامي فلللي إطلللار أنشلللطة الهياكلللل
الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهتا العنوان خمسة نقاط (.1)05
إلثبلللات الشلللهائد العلم ّيلللة والمشلللاركة فلللي الللتل اللللدوراتن يقلللدّم المحلللامي المترشلللح نسلللخة مطابقلللة لألصلللل ملللن
شهادة العلميّة وكتل شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
 تجربللللة المحللللامي فللللي نيابللللة الهياكللللل العموميّللللة أو األشللللخا الطبيعيللللين أو المعنللللويين الخللللوا لللللدى
المحاكم خالل الثّالث سنوات األخيرة ( 20نقطة).
تسند األعداد بخصو اتا ا لمعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق للمحامي التعهد بها ملن  01جلانفي  2018إللى
1قلمام لتو ّش ا اا ةتدشنه اكماه ةلفملم ه البمحي اع حب الخنمةت الوراانّتيإ لخيتبإ ةم لتم ي إلت بلتاإ ةوتنع ا قتبتمح لترع اتبا الرونتمح ال اقته
ةحاز نداللنّي حم ةخم اكماه ه إطمح يحم ي الخنمة المةلنّي لشركمانع امع إلرم الركماه الرتا ّر ةشغي الركدري الرلماحك ياماخم اللفنّي ية الشغي الرت ّ
قشنخم ه الولم.
8

تاريو آخر أجل لتقديم العروض ولل على النّحو المبيّن في الجدول

الموالي:

ما بين  01و 10إنابات

ما بين  11و 20إنابة

ما بين  21و 30إنابة

أكثر من  30إنابة

05

10

15

20

العدد المسند بعنوان المراجع

ج  : -صيغ تقديم الع ّينات من الـمؤ ّيدات:

شح المشارأ في طلب العروضن وبصفة عا ّملة يتلولّى
تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التّكليف حسبما يرال المتر ّ
المحامي أو شركة المحاماة تقديم ك ّل وثيقة تثب إنجاز العملل موضلوع اإلنابلة وال يلدخل ضلمن احتسلاح التّجربلة
القضايا التّي ت ّم رفضها شكال.
سلنوات وحسلب طبيعتهلا بطريقلة تحفلا حمايلة المعطيلات
ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسلب ال ّ
سر المهني في أقرا ممحنطة أو ليزريّة أو كتل في وسائل حفا إلكترونيّة تراعى فيها ال ّ
ضمانات
ال ّ
شخصيّة وال ّ
الفن ّية الستحاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة في المجال ولل لتقديمها ضمن عرض .
 :4 .14سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:

تت ّم عمل ّية التّقييم وترتيب العروض من النّاحية الفن ّية على النّحو
 تتولّى لجنلة الفلتح والتّقيليم تقيليم العلروض وترتيبهلا عللى أسلاس المعطيلات الممضلاة والمبيّنلة بعرضل وبقيّلة
بكلراس
المالحق المنصو عليها بملف طلب العروض المدعومة بالمؤيدات وطبقلا للمعلايير والمقلاييس المعلنلة ّ
شروط.
ال ّ
 تض ّمن اللّجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضي من قبل كافّة أعضاءاا ب سمائهم وصلفتهم ومؤشلر عللى
كافّة صفحات .
 تتولّى بلدية الزريبة بعد االنتهاء من اتل األعمال توجي تقرير تقييم العروض ( نسخة أصلليّة ورقيّلة و 7نسلو
رقمية ) إضافة إلى أصول العروض ويكون مصحوبا بمتكّرة تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبل رئيس البلدية
صة للمراقبة والمتابعلة بالهيئلة العليلا لل ّطللب العملومي فلي أجلل أقصلال 20 :يوملا ملن تلاريو فلتح
إلى اللّجنة المخت ّ
العروض إلجراء المراقبة الالّزمة عليها.
ويمكن بالتّوازي مع اتا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني التّاليhaicop@pm.gov.tn :
الفصل  :15تعيين الـمحامي أو شركة الـمحاماة
صة للمتابعلة والمراقبلة المحدثلة بالهيئلة العليلا لل ّطللب العملومي طبقلا ألحكلام الفصلل  7ملن
تجري اللّجنة المخت ّ
للؤر فلللي  28جلللانفي  2014مراقبتهلللا عللللى شرعّية إجراءات اّللجوء إلى
األملللر علللدد  764لسلللنة  2014والمل ّ
المنافسة وترتيللب العللروض ومصللداقيتها وشفافيتهان وتت ّكللد من الصبحة المقبللولة لشللروطها وتتثّبل من مطابقللة
لشروط وتعيد النّظر فيهانعند االقتضاء.
مقاييس التقييم المعتمدة من قبل الهيكل العمومي لمقتضيات كّراس ا ّ
وبعد االنتهاء من اتل األعمالن تو ّج اللّجنة المتكورة قرار تعيين المحامي إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيتل.
الفصل  :16نشر نتائج الدعوة إلى الـمنافسة وامضاء العقد
صل على عقد اإلنابلة عللى لوحلة إعالنلات
ينشر الهيكل العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتح ّ
مو ّجهة للعموم وعلى وموقع الواح الخا ب عند االقتضاءن ويو ّج اتا اإلعلالن إللى الهيئلة الوطن ّيلة للمحلامين
ويت ّم إعالم بقيّة المشاركين التين لم يت ّم تعيينهم بهلتل النّتلائج بكل ّل وسليلة ماديّلة أو الماديّلة بطريقلة تعطلي تاريخلا
ثابتا.
صلة للمتابعلة والمراقبلة المحدثلة بالهيئلة العليلا لل ّطللب
صلادر علن اللّجنلة المخت ّ
يمكن ال ّطعن في قلرار اإلسلناد ال ّ
لؤر فللي  28جللانفي  2014لللدى المحكمللة
العمللومي طبقللا ألحكللام الفصللل  7مللن األمللر عللدد  764لسللنة  2014والمل ّ
صة.
المخت ّ
المحرر باللّحة العربية طبق النّمولل المصاحب لهتان ويمكن إضافة بنود يلرى
يجب على المحامي إمضاء العقد
ّ
ال ّطلرفين أاميّتهللا وضللرورة توضلليحها وللل حسللب مقتضلليات وواقللع نشللاط الهيكللل العمللومي دون تحييللر البنللود
الجوارية للعقد والمساس باألتعاح.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائ ن يتولّى صاحب العقد اتّخال ك ّل اإلجراءات ال ّ
ضرورية لضمان انطالق
بمجرد تسلم اإللن بتل .
المه ّمة
ّ
التّالي:
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إالّ أنّللل ن فلللي صلللورة نكلللول المحلللامي أو شلللركة المحاملللاة التلللي وقلللع اختيارالللا نهائيّلللا ل نابلللة يحلللرم مللللن
المشلللاركة فلللي عقلللود اإلنابلللات التّلللي تن ّظمهلللا كللل ّل الهياكلللل العموميلللة لملللدّة سلللنتين ( )02تحتسلللب ملللن تلللاريو
إعالم بقبول النّهائي التي بقي دون ر ّد لمدّة تجاوزت عشرة ( )10أيّام عمل.
صلللة لمتابعللللة
صلللا فلللي الحلللرض إللللى اللّجنلللة المخت ّ
وفلللي الللتل الحاللللة يقلللدّم المشلللتري العملللومي تقريلللرا خا ّ
ومراقبلللة نيابلللة المحلللامين يتضللل ّمن مقتلللر حرملللان المحلللامي أو شلللركة المحاملللاة ملللن المشلللاركة فلللي طلبلللات
ش ن وتعلم الهيئة الوطنيّة للمحامين بتل .
العروضن وتتّخت اللّجنة قراراا في اتا ال ّ
تتللللللللولّى بلديللللللللة الزريبللللللللة إمضاء عقللللللللد اّلنيابة ولللللللللل في أجل سبعة أّيام من تاريو تبليغ قللللللللرار اّللجنة
تتضمن البيانات والمعطيات المنصو بالعقد.
ّ
يتعين عليها موافاة اّللجنة ببطاقة إسناد عقد النّيابة
و ّ

10

الــــــمــــــــالحـــــق
 :1وثيقة التع ّهد.

اشك قم
اشك قم  :2بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارأ.
شللللرف بعللللدم التلللل ثير فللللي مختلللللف إجللللراءات التّعيللللين ومراحللللل إنجللللاز
اشكتتتت قتتتتم  :3تصللللريح علللللى ال ّ

المه ّمة.

شرف بعدم مباشرة العمل لدى بلدية الزريبة صاحبة طلب العروض.
اشك قم  :4تصريح على ال ّ
شلللرف بعلللدم الوجلللود فلللي إحلللدى الحلللاالت اإلقصلللائيّة المنصلللو عليهلللا
اشكتتت قتتتم  :5تصلللريح عللللى ال ّ
كراس الشّروط.
بالفصل  4من ّ
اشكتتت قتتتم  :6تصلللريح عللللى الشلللرف بصللل ّحة البيانلللات والمراجلللع العا ّملللة و /او الخصوصللليّة الملللتكورة
في العرض.
اشكتتتت قتتتتم  :7التللللزام المحللللامي (المنفللللرد) أو المحللللامين المباشللللرين (فللللي صللللورة تج ّمللللع) أو أعضللللاء
الشلللللركة المهنيّلللللة للمحاملللللاة بنيابلللللة الهيكلللللل العملللللومي للللللدى المحلللللاكم و سلللللائر الهيئلللللات القضلللللائيّة
والتحكيمية واإلدار ّية والتعديلية.
اشكتتتت قتتتتم  :8التجربللللة العامللللة للمحللللامي المباشللللر أو المحللللامين المباشللللرين (فللللي حالللللة مجمللللع) أو
للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة (من تاريو الترسيم إلى تاريو فتح العروض).
اشكتتتت قتتتتم ( :9يتعلّللللق فقللللط باختيللللار محللللام أو أعضللللاء الشللللركة المهن ّيللللة للمحللللامين فللللي االختصللللا
المطللللوح) قائملللة المراجلللع المبيّنلللة للتّجربلللة الخصوصللليّة للمحلللامي المباشلللر أو المحلللامين المباشلللرين
شلللركة المهن ّيلللة للمحاملللاة خلللالل الخملللس سلللنوات األخيلللرة
(فلللي حاللللة مج ّملللع) أو للمحلللامين المنتملللين لل ّ
(من  1جانفي 2018إلى تاريو فتح العروض).
تتاح( :يتعلّلللق فقللط باختيلللار محللام للللم تتجلللاوز مللدّة ترسللليم باالسللتئناف  5سلللنوات) قائملللة
اشكتت قتتم  9ادت ّ
المراجلللللع المب ّينلللللة لتجربلللللة المحلللللامي فلللللي نيابلللللة الهياكلللللل العموم ّيلللللة أو األشلللللخا الطبيعيلللللين أو
المعنلللويين الخلللوا للللدى المحلللاكم خلللالل اللللثّالث سلللنوات األخيلللرة (ملللن  1جلللانفي  2018إللللى تلللاريو
فتح العروض).
اشكتتت قتتتم  :10الشّلللهائد العلميّلللة وقائملللة اللللدورات التكوينيلللة المتخصصلللة السلللتكمال الخبلللرة والدراسلللات
صصة.
والمقاالت والبحوث المتخ ّ
اشكتت قتتم  :11قائمللة تجربلللة المحللامي فللي نيابللة الهياكلللل العموم ّيللة لللدى المحلللاكم خللالل الللثالث سلللنوات
صص).
األخيرة ( بالنسبة للمحامين لو تكوين عام وتكوين متخ ّ
شلللركة
اشكتتت قتتتم  :12عقلللد النّيابلللة المبلللرم بلللين المحلللامي المباشلللر أو مجملللع المحلللامين المباشلللرين أو ال ّ
المهن ّية للمحاماةن والهيكل عمــومي.

ملحق عدد1 :

وثيقة التع ّهد
( لكر القسط الـمترشح في عند االقتضاء

............................................................
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)

صفة)
 إني الممضي أسفل (االسم واللقب وال ّالمتصر ف باسم ولحساح....................................................................................................................................................................... .........................................................:
ّ
عدد.......... .........................................................................................:لسنة............................................ ..........
 المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحبـ(لكر العنوان بالكامل)... ............ ............ ............ .....................................................................................................................................:
 المع ّين محل مخابرت بصفتي................................................................................... ............ .......................................................................................... ...................................................................................:المكونلللة لمللللف طللللب العلللروض المتعلّلللق بإنابلللة المحلللامي للللدى
وبعلللد اال ّطلللالع عللللى جميلللع الوثلللائق اآلتلللي لكرالللا 2و
ّ
االستئناف أو التعقيب:
) (1ملف طلب العروض.
2و وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام.
3و عقد النّيابة.
وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازاا.
هد وألتزم بما يلي:
أتع ّ
1و قبول المه ّمة المسندة لي دون تحفّا.
2و انجلللاز الخلللدمات القانون ّيلللة المطلوبلللة وفقلللا للشلللروط المبينلللة بالوثلللائق الملللتكورة أعلللاللن مقابلللل األجلللرة المحلللدّدة
طبق بنود العقد.
صللفقة خللالل مللدة قللدراا 15 :عشللر يومللا مللن تللاريو
صللة باإلنابللات لللدى المحللاكم موضللوع ال ّ
3و تسللليم التقللارير الخا ّ
نص علي العقد.
اإلعالم ب وفقا لما ي ّ
4و اإلبقاء على شروط اتا التع ّهد م ّدة ( )120يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل مح ّدد لقبول العروض.
أي حجر قانونين وفي صورة ثبوت
5و أشهد أنني لس (أو أنّ الشركة الت ّي أمثلها ليس ) في حالة تضارح مصالح أو ّ
خالف لل ن فإنّ يت ّم فسو العقد بصفة آلية وأتح ّمل مسؤوليتي القانونية المترت ّبة عن لل .
صفقة وتحويلها إلى الحساح المفتو بالبن أو البريد:
يدفع الهيكل العمومي المبالغ المستوجبة بموجب عقد ال ّ
................................................................................................تح عدد( ...............................................................................................................................:لكر الهويّة البنكية أو البريدية).
1

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

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

ملحق عدد2 :

(يكتب المشارأ بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")

بطاقة إرشادات عامة حول الـمشارأ

االسم واللقب أو إسم شركة المحـاماة:
شهر /الّسنة.................................................................................................................................................... ...........:
تاريو الترسيم في قسم االستئناف :اليوم /ال ّ
تاريو الترسيم في قسم التعقيب  :اليوم /الشهر /السنة...................................................................................................................................................................:
المقر.............................................................................................................................................................................................. ................................................... ............................ :
عنوان
ّ
عنوان موقع الواح إلا كان للمحامي موقع واح وفقا ل جراءات القانونيّة................................................................................................................. .......:
الهاتف.................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................ :
العنوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة.............................................................................................................................................................................. .........:
المعرف الجبائي........................................................................................................................................................................................................................... ...............................:
رقم
ّ
.............................................................................................................................................................................................. ................

اع حب ا ر إ نمحي قبمحك "إحه الررفه ي شه ةة ته ةةن الر ر بةا الر ر و" ةن إ حاي البنمحمز الرتوشلي حبااط لمع

 1ه ناحكإ نلمل الوا
نلمةق الكن ي ةالتلمقم.
 2لردع إلم ي ة م يياع قلم ا حتفم
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المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسم واللقب والصفة):
الشخص
ّ

حرر بـ

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

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

صة ب .
مالحظة :في صورة تج ّمع شركات محاماة أو محامينن يجب على كلّ عضو تقديم الوثيقة الخا ّ
ملحق عدد3:

تصريح على الشرف بعدم الت ثير في
مختلف إجراءات التعييـن ومراحل إنجاز المه ّمة

إنّي الممضي أسفل (االسم واللّقب):
ية للمحامين................................................. .............................................................................................................................................::
ممثّل الشركة المهن ّ
عدد .......................................................................................................:بتاريو.............................................................:
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تح
ل مخابرت بـ (العنوان الكامل).........................................................................................................................................................................:
المعيّن مح ّ
......................................................................................................................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارأ"
للر عللللى شلللرفي بعلللدم قيلللامي وألتلللزم بعلللدم القيلللام مباشلللرة أو بواسلللطة الحيلللر بتقلللديم وعلللود أو عطايلللا أو الللدايا
أصل ّ
صفقة لفائدتي.
قصد الت ثير في مختلف إجراءات إسناد ال ّ
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حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو
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ملحق عدد4:

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
لدى بلدية الزريبة صاحب طلب العروض

إنّي الممضي أسفل (االسم واللّقب):
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين................................................................................................................................................................................................:
عدد ....................................................................................................:بتاريو..................................................................
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تح
ل مخابرت بـ (العنوان الكامل)........................................................................................................................................................................:
المعيّن مح ّ
.....................................................................................................................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارأ"
أصللر علللى شللرفي أنّللي لللم أكللن أعمللل ضللمن أعللوان أو إطللارات بلديللة الزريبللة أو مضلل عللن انقطللاعي عللن العمللل
ّ
بها مدّة خمس سنوات على األقلّ.
(وفلللي صلللورة القيلللام بللللإعالم الهيكلللل طبلللق أحكللللام األملللر علللدد 1875 :لسلللنة 1998ن فترفللللق نسلللخة ملللن مكتللللوح
اإلعالم مؤشّر علي من قبل الهيكل يوضّح بدقّة تاريو لل أو اإلدالء بعالمة البلو عند االقتضاء).

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

15

ملحق عدد5:

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت
كراس الشروط
اإلقصائ ّية الـ منصو عليها بالفصل  2من ّ

إنّي الممضي أسفل (االسم واللّقب):
ية للمحامين................................................................................. ..................................................... ......................................:
ممثّل الشركة المهن ّ
عدد ....................................................................................:بتاريو............................................................:
المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تح
ل مخابرت بـ (العنوان الكامل) ................................................................................ ............................................................... .:
المع ّين مح ّ
مى فيما يلي "المشارأ".:
المس ّ
......................................................................... ...........................................................................................

للر عللللى شلللرفي أنّلللي وكافّلللة أعضلللاء الفريلللق المتلللد ّخل ملللن المحلللامين المقتلللرحين عنلللد اإلقتضلللاءن ال نوجلللد فلللي
أصل ّ
إحدى حاالت المنع المنصو عليها بالمرسوم المن ّظم لمهنة المحاماة.
كلللراس
كملللا
أصلللر أنّنلللا ال نوجلللد فلللي إحلللدى الحلللاالت المنصلللو عليهلللا بلللالفقرة األخيلللرة ملللن الفصلللل الثلللاني ملللن ّ
ّ
شروط طلب العروض.

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو
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ملحق عدد6:

بصحة
تصريح على الشرف
ّ
البيانات الـمتكورة في العرض

إنّي الممضي أسفل (االسم واللّقب):
ية للمحامين.......................................... .............................................................................................. ... ........................................................................:
ممثّل الشركة المهن ّ
عدد ........................................................................................................... :بتاريو...........................................................................:
المس ّجل بالهيئة الوطن ّية تح
بـ (العنوان الكامل) ................................................................................... ...................................................................................... .................:
المع ّين مح ّل مخابرت
المس ّمى فيما يلي "المشارأ":
.........................................................................................................................................................................................................

أصللللر علللللى الشّللللرف بصلللل ّحة البيانلللللات التللللي قللللدّمتها فللللي اللللتا العلللللرض بمللللا فللللي لللللل التجربللللة العا ّملللللة و /أو
ّ
الخصوصيّة.
ّ
ّ
وأتح ّمللل مسللؤوليّتي القانونيّللة فللي صللورة ثبللوت خللالف لللل أو تبعللا لعللدم تقللديمي للجنللة المكلفللة بللالفرز لمللا يثبتهللا
من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو
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ملحق عدد7:

التزام الـمحامي (الـمنفرد) أو الـمحاميـن الـمباشرين (في صورة تج ّمع)
أو أعضاء الشركة الـمهن ّية للمحاماة بنيابة بلدية الزريبة لدى الـمحاكم
و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

أقللللر بلللل نّ الفريللللق المتلللللدخلن
إنللللي الممضللللي أسللللفل (االسللللم واللّقللللب)ّ ………….............................................……………………………………………… :
أقللر بصلللحة كافّلللة
عنللد اإلقتضلللاءن
والمتكللون ملللن السلليّدات والسلللادة اآلتللي لكلللرام يلتلللزم (ألتللزم) بإنجلللاز المه ّمللة كملللا ّ
ّ
المعلومات الواردة بهتا العرض:
االسم واللقب

الترسيم

حرر بـ

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

محل الـمخابرة

في

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

إافم ةيت الرممحكو
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إمضاء المحامي

ملحق عدد8:

التجربة العامة للمحامي الـمباشر أو الـمحاميـن
الـمباشرين (في حالة مجمع) أو للمحاميـن الـمنتمين للشركة
الـمهنيّة للمحاماة (من تاريو الترسيم إلى تاريو فتح العروض)

االسم واللقب
رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين وتاريخ
تاريو الترسيم بقسم االستئناف (اليوم /الشهر /السنة) *
تاريو الترسيم بقسم التعقيب (اليوم /الشهر /السنة) *
محل المخابرة

* نسخة من شهادة التّرسيم تعطي تاريخا ثابتا للتّرسيم.

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو
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ملحق عدد( 9:يتعلق فقط باختيار محام أو أعضاء الشركة المهنية للمحامين في الاختصاص المطلوب)

قائمة الـمراجع الـمبيّنة للتجربة الخصوص ّية للمحامي الـمباشر أو الـمحاميـن المباشرين (في حالة مجمع)
أو للمحاميـن ال ـمنتميـن للشركة الـمهن ّية للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
(من  1جانفي 2018إلى تاريو فتح العروض)
الوم
الانبه

الخند الورااه ية المب ،البمص

االاا ا حمةي

الركدري

قم اللفنّي

ال اح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

 يمكن نسو الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقتر التنصيص عليها بالعرض.
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نمحلخ ةمالي ةاحتخم الرخ ّري

ملحق عدد 9:مكرر (يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه بالإستئناف  5سنوات)

قائمة الـمراجع الـمب ّينة لتجربة الـمحامي في نيابة الهياكل العموم ّية أو األشخا
الـمعنوييـن الخوا لدى الـمحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة
(من  1جانفي 2018إلى تاريو فتح العروض)

الوم
الانبه

الخند الورااه
يةالمب ،البمص

االاا ا حمةي

الركدري

ال اح

قم اللفنّي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو
 يمكن نسو الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقتر التنصيص عليها بالعرض.
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الطبيعييـن أو

نمحلخ ةمالي ةاحتخم الرخ ّري

ملحق عدد10:

الشهائد العلميّة وقائمة الدورات التكوينية الـمتخصصة
صصة
الستكمال الخبرة و الدراسات والمقاالت والبحوث المتخ ّ
عر

السنة

الشهادة  /الدورة /الـمقال العلمي
الشهائد العلم ّي ة

1
2
3

الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4

الدورات التكوينية و شها ئد استكمال الخبرة الـمسلمة من
قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الـمعهد األعلى للمحامين
1
2
3

صصة ( .لكر الميدان المطلوح أو المشاب )
الدراسات والمقاالت والبحوث المتخ ّ
1
2
3
4
حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

* يقدّم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية.
* يقدّم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحي مع لكر عنوان المجلّة العلم ّية وسنة النشر.
ملحق عدد( 11:يتعلق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك المحامي ذو تكوين متخصص)

قائمة تجربة الـمحامي في نيابة الهياكل العموم ّية لدى الـمحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع العام
التي قام المحامي أو شركة المحاماة بنيابتها

سنة

ميدان النزاع

تاريو إنجاز اتل األعمال

..................................
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النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

سنة ..................................

سنة

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

حرر بـ

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

في

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

إافم ةيت الرممحكو

* يقلللدّم المحلللامي نسلللخا ملللن عقلللود اإلنابلللات أو االتفاقيلللات المبرملللة ملللع الهيكلللل العملللومي أو شلللهادة حسلللن إنهلللاء مه ّملللة تكليلللف ممضلللاة
من قبل الهيكل العمومي.
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ملحق عدد12:

عقد النيابة الـمبرم بيـن الـمحامي الـمباشر أو مجمع الـمحاميـن
الـمباشرين أو الشركة الـمهنيّة للمحاماة ن و بــــــلــــــديــــــة الــــــزريـــــــبــــة1
األول :تعريف الـمه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
* األستال................................. .................. ............ ............................................................................................................................................................................... ........................................ :
أو
مع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة).. ............ .................................................................................................................................................................. ........:
* (مج ّ
أو
* (الشركة المهنيّة للمحاماة)........................................ ............ ............ ............ ............ ............ ...................................................... ......................................................................:
طبللق الللتل االت ّفاقيللة فلللي نيابلللة بلديللة الزريبلللة والقيلللام بجميللع اإلجلللراءات القانونيّللة فلللي حقّهلللا والللدفاع عنهلللا للللدى
المحللاكم وسلللائر الهيئلللات القضلللائية سلللواء فلللي تلللونس أو كلللتل خارجهلللا عنلللد االقتضلللاءن والمعللليّن محلللل مخابرتللل بلللـ:
(لكر العنوان كامال) .................... .................. ................................... ............ ............ ............ ........................................................................................................................................... .......
الفصل  :2التشريع والتراتيب الـمطبّقة بالعقد:
صلللفقة للت ّشلللريع والت ّراتيلللب الجلللاري بهلللا العمللللن كملللا يخضلللع صلللاحب العقلللد وأعوانللل إللللى الت ّشلللريع
تخضلللع الللتل ال ّ
ّ
ساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان االجتماعي.
ال ّ
الفصل :3األتعــاح: 2
األول أعلللالل بصلللفة جمليّلللة جزافيّلللة طبلللق أحكلللام
تضلللبط أتعلللاح المحاملللاة بخصلللو المهلللا ّم المشلللار إليهلللا بالفصلللل ّ
صللللادر عللللن وزيللللر العللللدل والللللوزير المكلّللللف بالتجللللارة والتّلللل ي تشللللمل معللللاليم نشللللر القضلللللايا
القللللرار المشللللترأ ال ّ
ّ
والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع الجبائيةن دون تل المتعلّقة باستخرال األحكام.
يلللت ّم تجميلللع ) (02قضلللية كحللل ّد أدنلللى وأربعلللة ( 3)04قضلللايا كحللل ّد أقصلللى وتعتبلللر أتعلللاح قضللل ّية واحلللدة فلللي صلللورة
شروط التالية:
توفر ال ّ
سبب أو الما ّدة.
 القضايا في نفس ال ّطور والت ّي تع ّد مرتبطة ببعضها بالنّظر إلى وحدة الموضوع أو ال ّ القضلللايا أو األلون عللللى العلللرائض بلللالنّ ظر إللللى طبيعتهلللا ملللن حيلللي تشلللابهها أو تلللداولها أو سلللهولة معالجتهلللا نظلللراالستقرار فق القضاء بش نها.
يمكن لبلدية الزريبةن إلا ما تبيّن لها أنّ المحامي قد بتل العناية الالّزمة وحقّق نتائج إيجابية بالنّظر إلي القضيّة المتع ّهد
بها ودرجة تشعّبهان أن يسند ل منحة تكميلية تقدّر من قبل وإمضاء ملحق في الحرض بين ال ّطرفين ولل بعد استكمال
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا
جميع أطوار التقاضين يت ّم عرض مشروع الملحق مسبّقا على اللّجنة المخت ّ
سقف المحدّد للمحامي.
لل ّطلب العمومي على أن تدخل اتل المنحة ضمن ال ّ
الفصل  :4عقد ت مين الـمسؤولية الـمدنية والـمهنية:
يتع ّين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد ت مين عن المسؤولية المدنية والمهنية ساري المفعول في تاريو
أي قض ّية.
إبرام العقد وقبل ال ّ
شروع في ّ
كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) العقدن تجديد عقد الت مين سنو ّيا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق
الرابعة والت ّي ت ّم إضافتها بمقتضى ملحق في الحرض
بآخر قضية ُمتعَ اهد بها وانقضاء كامل م ّدة العقد بما في لل ال ّ
سنة ّ
عند االقتضاء.
ويسري عقد الت مين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تع ّهد بها المحامي أو شركة
المحاماة المعني(ة).
ّ
ويصبح عقد الت مين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضيّة يتع ّهد بها المحامي أو
شركة المحاماة المعني(ة).
1لردع إلم ي ةال يياع ةبلا م ات ّشبمز الرشه ية ا حمةمز ةيةاننّمنخم.
الرداحي لش ة الرتو ّش ةم نومب.
2ة الركم ظي قش ال لااز الثلث
ّ
3ة قش الخند الورااه نكملم قم اللفملم الته لردع جروخم حب ا قلن قع الرلم ي إام ةةاحك قماي ية ه إممع يطااح التلمله.
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وإلا ت ّم إعالم شركة الت مين المعنيّة من قبل بلدية الزريبة قبل انقضاء األجل المتكور أعالل ولل بمقتضى رسالة معلّلة
ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو أو ب يّة وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهتا اإلعالمن ب نّ المحامي أو شركة
المحاماة المعني(ة) لم يف (لم تف) بالتزامات (اا) الت ّعاقديّةن يت ّم االعتراض على انقضاء عقد الت مينن وفي اتل الحالةن ال
يصبح عقد الت مين الغيا إالّ بشهادة في الحرض تسلّمها بلدية الزريبة.
الفصل :5االلتزامات الـموضوعة على كاال الهيكل العمومي:
صة توفير ك ّل
أـ تلتزم بلدية الزريبة بتوفير ال ّظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمت ن ولهتا الحرض تتولّى بصفة خا ّ
أصول مؤيّدات القضايا الت ّي تطلب من المحامي رفعها تض ّمن مع رسالة الت ّكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامين
كما يض ّمن الملف وجوبا بمت ّكرة توضيحية تل ّخص معطيات الملف وطلبات بلدية الزريبة.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرف أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد
الجلسة أو االجتماع ب سبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤ ّيدات التي قدّمها في إطار نيابة بلدية الزريبة.
ث -ال يمكن لبلدية الزريبة كشف المعطيات المال ّية والمؤ ّيدات العلم ّية المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد مع
مؤر في  28جانفي  2014المتعلّق بضبط
طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديلية والتحكيمية.
الفصل :6االلتزامات الـموضوعة على كاال المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة:
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
المبرر يعتبر لل نكوال
الرفض غير
ّ
 قبول رسالة الت ّكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة ّموجبا لفسو عقد النّيابة ولحرمان من المشاركة في عقود اإلنابات الت ّي تن ّظمها ك ّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين ()02
تحتسب من تاريو رفض بقبول المه ّمة التي بقي دون ر ّد لمدّة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
صة لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين
وفي اتل الحالة يقدّم المشتري العمومي تقريرا في الحرض إلى ال ّلجنة المخت ّ
شن
يتض ّمن مقتر حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات العروضن وتت ّخت اللّجنة قراراا في اتا ال ّ
وتعلم الهيئة الوطنيّة للمحامين بتل .
 بتل العناية الالّزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابت ل أمام المحاكم أو الهيئات القضائيّة. حضور ك ّل الجلسات بنفس أو بواسطة مساعدي عند االقتضاءن وإعالم الهيكل العمومي كتابيّا بمآلها في أجل أقصالثالثة أيّام من تاريو انعقاداا أو اإلعالن عنها من الجهة المتع ّهدة.
صصة للنّظر في المسائل المتعلّقة بنزاعات بلدية الزريبة أو بدراسة الملفّات الت ّي وقع تكليف
 حضور االجتماعات المخ ّبها قصد إبداء رأي فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.
ولهتا الحرضن
 تتولّى بلدية الزريبة دعوت كتابيّا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني لحضور اتل االجتماعات ولل قبلانعقاداا وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين بلدية الزريبة مقابل وصل تسلّم من مشروع العريضة ق بل إمضائها حتى تبدي رأيها فيهان وفي صورة عدم إبداءبلدية الزريبة بمالحظات حولها في أجل أقصال أربعة أيّام عمل من تاريو تسلّمها من قبل ن فيع ّد لل موافقة ضمنية منها
على مح توااا وإلن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون
الفصل :7طرق خال صاحب العقد:
يت ّم خال المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة عن طريق تحويل إلى الحساح الجاري لصاحب العقد.
ويتولى الخال القابض البلدي بزغوان ( مكتب عدد  )2بصفت المحاسب العمومي لبلدية الزريبة المكلّف بالدفع.
الفصل :8شروط الخال :
أول على الحساح:
 1.8دفع قسط ّ
تسند نسبة  %10من أتعاح القضيّة المتع ّهد بها بعنوان قسط أول على الحساح وال يجوز لبلدية الزريبة منح صاحب
العقد اتا القسط إالّ في صورة تقديم طلبا صريحا للتمت ّع ب .
 2.8تقديم مت ّكرة األتعاح:
يت ّم خال صاحب العقد بناء على موافات لبلدية الزريبة بمت ّكرة خال أتعاح.
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 3.8تسديد المستحقات:1

يت ّم تمكين بلدية الزريبة من نسخة من شهادة في خال معاليم ال ّ
ضمان االجتماعي وخال معاليم انخراط في
صندوق الحبطة والت ّقاعد للمحامين وما يفيد سالمة وضعيّت الجبائ ّية و قيام بت مين مسؤوليت المدن ّية ولل وجوبا قبل
خال األتعاح.
صفقة في أجل خمس وأربعون ( )45يوما من تاريو استالم مت ّكرة
الراجعة لصاحب ال ّ
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ ّ
شروط وبعد الت ّصريح الحكم.
األتعاح مستوفية ال ّ
وفي خالف لل يتمت ّع صاحب العقد وجوبا بفوائض ت خير تحتسب ابتداء من اليوم التي يلي انتهاء األجل المتكورة
أعاللن
تحمل على بلدية الزريبة أجر عدول الت ّنفيت وكتل أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية
العقّارية.
كما تتح ّمل بلدية الزريبة مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارل مجال منطقة تونس الكبرى أو خارل مراكز
الواليات الت ّي حيي عيّن محلّ مخابرتهم عندما تتجاوز مسافة التنقّل الت ّي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة
لهتا الحرض  30كلم في حدود حاالت التنقّل الفعليّة والث ّابتة للمحامي شخصيّان أو ألعضاء شركة المحاماة المتع ّهدين
بملف اإلنابة ولل طبقا للتعريفة المنصو عليها بالقرار المشترأ بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة المؤر في:
ّ
 22أفريل . 2016
الملف التنقّل للخارلن يتكفّل الهيكل العمومي بتح ّمل مصاريف التنقّل واإلقامة حصر ّيا في حدود
وإلا ما اقتض ضرورة
ّ
أ ّيام المه ّمة دون سوااا بما في لل يومي التااح والرجوع.
وفي كل الحاالتن يجب أن تكون النّفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارل موضوع مشروع ملحق يعرض
وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل  07من األمر عدد  764ولل بصرف النّظر عن الفصل عدد
 03من اتا العقد المتعلق باألتعاح.
ّ
إالّ أنّ وفي صورة تسبق المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماةن تتولى بلدية الزريبة خالصها على أساس
فواتير مثبتة لهتل األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع ولل إثر التثب من القيام بالمهمة
على أساس قاعدة العمل المنجز.
الفصل :9مدّة العقد:
تضبط مدّة العقد بـثالثة ( )3سنوات تبدأ من تاريو إمضاء العقد بين ال ّطرفين.
وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريو انتهاء مدّة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة للمحاماة من قبل
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولّى صاحب العقد مواصلة اتل القضايا وفق
اللّجنة المخت ّ
قواعد العناية المهنيّة ولل إلى حين انتهاء طوراا الجارين دون سوال والت ّصريح بالحكم.
الفصل :10تنفيت العقد:
ي حال من األحوال لبلدية الزريبة تحيير المحامي
يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيت مقتضيات العقد بنفس وال يمكن ب ّ
قوة قاارة حال دون قيام صاحب العقد بتنفيت
إالّ في ال ّ
صورة المنصو عليها بالفصل  11أو حدوث أمر طارئ أو ّ
التزامات .
صورة يجب علي المحامي إعالم بلدية الزريبة بتل كتابيّا وال يمكن مناولة النّيابة إلى أي محام أخر.
وفي اتل ال ّ
وفي صورة تخلّي المحامي (صاحب العقد) بخالف الحاالت المنصو عليها بالفصل  11أو حدوث أمر طارئ أو ق ّوة
قاارة تتّخت بلدية الزريبة اإلجراءات المستوجبة بهدف تعيين محام (ين) أخر ضمانا الستمرارية سير المرفق العام عوضا
عن المحامي المتخلّي(ن) عن المه ّمة تطبيقا للفصل  5من األمر  764لسنة .2014
سادس لهتا العقد.
كما يجب على بلدية الزريبة في اتل ال ّ
صورة األخيرة العمومي تطبيق الم ّطة األولى من الفصل ال ّ
الفصل :11فسو العقد:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  9يفسو اتا العقدن آليا في الحاالت التّالية:
شركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.
 وفاة المحامي أو ح ّل ال ّ 1لردع لشخند الورااه التلةن ،نش اماةا الولم حب ا قلن قع الرلم ي قش ن ملم الر تكلمز ال م نّي ه ناحك الش ا إل ن رن ا حمةمز.
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صورة تو ّج ل بلدية الزريبة تنبيها بواسطة رسالة مضمونة
 عدم إيفاء صاحب العقد بالتزامات التعاقدية وفي اتل ال ّالوصول تدعول فيها إلى القيام بالتزامات في أجل مح ّدد ال يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريو تبليغ التنبي ن وبانقضاء
سادس لهتا العقد.
اتا األجلن يمكن لبلدية الزريبة فسو العقد وتطبيق الم ّطة األولى من الفصل ال ّ
إلا ثب لدى بلدية الزريبة إخالل صاحب العقد بالتزام وإادار حقّها في الت ّقاضي أو ثب قيام مباشرة أو بواسطة
الحير بتقديم وعود أو عطايا أو ادايا قصد الت ّ ثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازل.
ويتولّى المحامي إرجاع الوثائق الت ّي بحوزت في أجل أقصال خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل الهيكل
العمومي.
الفصل :12فسو العقد:
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لتل ن في قضيّة ال زال
في صورة قرار بلدية الزريبة تحيير صاحب العقد دون وجود ّ
جاريةن ففي اتل الحالةن تصرف ل وجوبا أتعاب كاملة الت ّي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالي من اتل االتفاقية ولل
المؤر في  20أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة
عمال ب حكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
المحاماة.
السرية:
الفصل :13الحفاظ على
ّ
يكتسي كامل العقد صبحة السرية من حيي شروط التنفيت ويخضع الطرفان لكل االلتزامات العامة المتعلّقة بالمحافظة
على السرية.
الفصل :14النّزااة:
يخضع ك ّل المتد ّخلين مهما كان صفتهم في تنفيت اتا العقد لحساح الطرف األول لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة
بمقاومة الفساد وتضارح المصالح.
فض النزاعات:
الفصلّ :15
في حالة نشوح خالف في ت ويل أحكام اتا العقدن تب ّجلن وجوبان المساعي الصلحية .ولهتا الحرض تتولى أوال بلدية
مؤر في  28جانفي 2014
الزريبة مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل ( )7من األمر عدد  764لسنة 2014
ّ
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية
والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سوااا القترا تسوية صلح ّية أو تقديم مقتر أخر لفض الخالف.
وفي اتل الحالة تت ّم دعوة ممثّل الهيئة الوطنيّة للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها بالحسنى.
وبانقضاء أجل شهر من تاريو توصل اللّجنة بمكتوح بلدية الزريبة دون فصل الخالف ود ّيان فيمكن للطرف األكثر
صة.
حرصا لمواصلة اإلجراءات القانونية التي يرااا للدفاع عن حقوق لدى المحكمة المخت ّ
الفصل :16مصاريف التسجيل:
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو شركة المحاماة.

الفصل :17ص ّحة العقد:
ال يكون اتا العقد نافتا إال بعد إمضائ من قبل رئيس بلدية الزريبة.
الفصل :18محل الـمخابرة:
ّ
عيّن كل طرف محل مخابرت في عنوان المتكور أعاللن غير أنّ يمكن ألحد الطرفين تحيير لل بمقتضى رسالة مضمونة
الوصول مع اإلعالم بالبلو للطرف اآلخر أو كتل عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيت.

حــرر بـ ...........................................................في
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اإلمضــاءات
الـمحـــــــــامي

بلدية الزريبة
أو
تجمع الـمحاميـن أو شركة الـمحاماة
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