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ﻷوﻝ :ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﻌروض
اﻟﻔﺻﻝ ا ّ

ﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﻌروض ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر )ﻋدد ٍ (1
اﻟﻣرﺳﻣﻳن
ﻣﺣﺎم ﻣﺑﺎﺷر أو ﺷرﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ،ﻣن ﺑﻳن
ّ

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ ﻟدى
ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات
ّ
اﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ و
اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺳﺎﺋر اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ و
ّ
ّ

اﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳم.
اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرّﻳﺔ و
اﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ واﻟﺟز ّ
ّ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟـراءات اﻹدارّﻳـﺔ و ّ
وﻳﺑﻳن ﻋﻘد اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺑدﻗﺔ اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن.
ّ

اﻟﻔﺻﻝ  : 2ﺷروط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﻳﻣﻛن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌروض:

-اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣرﺳﻣون ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟدى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف و اﻟذﻳن ﺗﺟﺎوزت ﻣدة ﺗرﺳﻳﻣﻬم ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات أو

اﻟﻣرﺳﻣﻳن ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﻳب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور طﻠب اﻟﻌروض.

 -اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺣﺎم ﻣرﺳم ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﻳب.

ﺗﻌرﺿوا ﻟﻺﻳﻘﺎف ﻋن اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار
وﻻ ﺗﺟوز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟذﻳن ّ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟﺗﻲ
ﻳﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ّ
ﺗﺄدﻳﺑﻲ ﺑﺎت أو ﻣﺣﻠّﻰ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻝ ﻣﺎ ﻟم ّ
ﺳﺑﻘت اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌروض . 1

ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣوﺟودﻳن ﻓﻲ إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗراﺗﻳب اﻟﺟﺎري

ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ورﺋﻳس اﻟﻬﻳﻛﻝ

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو ﺑﺄﺣد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺎﻛﻝ اﻟﺗّﺳﻳﻳر أو اﻟﻣداوﻟﺔ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو أﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ
ﺿد ﺟﻬﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻟدﻳﻬﺎ أو أي ﻣﺎﻧﻊ أﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺻﻝ  32ﻣن ﻣرﺳوم اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.
أي دﻋوى ّ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ﻗد ﻗﺑﻝ ّ

وﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌروض اﻟواردة ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن

ﺗرﺳﻳﻣﻬم ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

و ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة أن ﻳﻛون ﻣﺣﻝ ﻣﺧﺎﺑرﺗﻬم ﺑﺗوﻧس اﻟﻛﺑرى.

اﻟﻔﺻﻝ :3ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌروض:
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
 ﻣﻧﻔردا -أو ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺷراﻛﺔ

1

1
اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻻ ﻳدﺧﻝ ﺿﻣن ﻣﺷﻣوﻻت اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ )ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺗﺢ واﻟﻔرز اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻐرض(ٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻧدرج
إن ّ
اﻟﻣﺧﺗص ،ﻋﻧد
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻠب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ أو رﺋﻳس اﻟﻔرع اﻟﺟﻬوي
ﺿﻣن ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻠّﺟﻧﺔ
ّ
ّ

ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺟﺎﻧﻔﻲ  2014اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺿﺑط ﺷروط ٕواﺟراءات ﺗﻛﻠﻳف اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ
اﻻﻗﺗﺿﺎء ،طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻝ  16ﻣن اﻷﻣر ﻋدد  764ﻟﺳﻧﺔ  2014اﻟ ّ
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ.

2

 -أو ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻏﻳرﻩ ﺿﻣن ﺷرﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ.

اﻟﻔﺻﻝ :4ﺗوزﻳﻊ طﻠب اﻟﻌروض إﻟﻰ ﺣﺻص
ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ:
ﺗﻛون طﻠب اﻟﻌروض ﻣن :ﻗﺳط وﺣﻳد ّ
ﻳ ّ
~ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣرﺳﻣﻳن ﻟدى اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف و اﻟذﻳن ﺗﺟﺎوزت ﻣدة ﺗرﺳﻳﻣﻬم ﺧﻣس ) (5ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور طﻠب
اﻟﻌروض .أو اﻟﻣﺣـﺎﻣﻳن اﻟﻣرﺳﻣﻳن ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﻳب.

/و

~ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺣﺎم ﻣرﺳم ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﻳب.

اﻟﻔﺻﻝ :5ﺳﺣب ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض:
ﻳﺗوﻟﻰ

اﻟﻣﺗرﺷﺢ

ﺗﺣﻣﻳﻝ

ﻛراس

اﻟﺷروط

ﻣﺟﺎﻧﺎ

ﻣن

ﻣوﻗﻊ

اﻟواب

اﻟﺧﺎص

ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت

اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ) (www.marchespublics.gov.tnوﻣوﻗﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن )(https://avocat.org.tn
وﺑﻣوﻗﻊ واب ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس  ،(www.pasteur.tn) :ﺑﻌد أن ﻳﺗوﻟﻰ ﺗﻌﻣﻳر اﻹﺳﺗﻣﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة

ﻟﻠﻐرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣذﻛور.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺳﺣب ﻛراس اﻟﺷروط ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس )اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎرة ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت

اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ (اﻟـﻛﺎﺋن ﻣـﻘ ّـرﻩ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ب  13ﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗور اﻟﺑﻠﻔﻳدﻳر –  1002ﺗوﻧس ،ﺑدون ﻣﻘﺎﺑﻝ.

اﻟﻔﺻﻝ  :6ﺻﻠوﺣﻳﺔ اﻟﻌروض
ﺑﻣﺟرد ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻣدة ﺳﺗّﻳن ﻳوﻣﺎ ) 60ﻳوﻣﺎ( اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﻳوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ
ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻣﻠزﻣﻳن ﺑﻌروﺿﻬم
ّ
اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺣدد ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌروض.

اﻟﻔﺻﻝ  :7اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت وﻣﻼﺣق ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض:
ﻳﻣﻛن ﻟﻛﻝ ﻣﺷﺎرك أن ﻳطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ إﻳﺿﺎﺣﺎت ﻓﻲ أﺟﻝ أﻗﺻﺎﻩ ﺳﺑﻌﺔ ) (7أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر اﻹﻋﻼن ﻋن طﻠب
اﻟﻌروض.

ﻳﺗﺿﻣن اﻹﺟﺎﺑﺎت واﻟﺗوﺿﻳﺣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات
ﻳﺗم إﻋداد ﻣﻠﺣق ﻟﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض
ّ
و ّ
اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺣون ،وﻳوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﺎﺣﺑﻲ ﻛراس اﻟﺷروط ﻓﻲ أﺟﻝ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة ) (10أﻳﺎم ﻗﺑﻝ

اﻟﻣﺑﻳن
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺣدد ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌروض وذﻟك ﻋﺑر اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ّ

ﻛراس اﻟﺷروط اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺻﻝ 4ﻣن اﻷﻣر ﻋدد 764
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﺳﺣب ّ

1
يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاھم بين محاميين او أكثر يلتزمون فيھا بشراكة بغرض المشاركة ووضع جميع امكانياتھم المھنية السداء
الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتھم وحقوقھم بدقة ومن ھو مكلف باالمضاء على وثائق العروض والصفقة وتكون
االتفاقية مؤشرا عليھا من الھيئة الوطنية للمحامين.

3

ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء،ﺗﻌﻣﻳم ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﻳن.

ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﻳن اﻟذﻳن ﺳﺣﺑوا ﻛراس اﻟﺷروط ﻗﺻد ﻣزﻳد
ﻫذا،وﻳﻣﻛن ﻟﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﺗوﺟﻳﻪ ﻣﻌطﻳﺎت
ّ
ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض ﻓﻲ أﺟﻝ أدﻧﺎﻩ ﻋﺷرة ) (10ﻗﺑﻝ اﻧﺗﻬﺎء أﺟﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض.

اﻟﻔﺻﻝ :8اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :

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

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ:
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
اﻟﻔﺻﻝ :9ﻋﻘد ﺗﺄﻣﻳن ﻋن
اﻟﻣدﻧﻳﺔ و ّ
ّ
ّ

ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌروض ﺗﻘدﻳم ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﻓﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ آﺧر أﺟﻝ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض.

ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺻﺎﺣب)ة( اﻟﺻﻔﻘﺔ ،ﺗﺟدﻳد ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺄﻣﻳن ﺳﻧوﻳﺎ إﻟﻰ ﺣﻳن اﻹﻋﻼم

ﺗﻌﻬﱠد ﺑﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺂﺧر ﻗﺿﻳﺔ ُﻣ َ
ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻌﻬّد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو
وﻳﺳري ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن إﻟﻰ ﺣﻳن اﻧﻘﺿﺎء أﺳﺑوﻋﻳن ﺑداﻳﺔ ﻣن ﻳوم اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻵﺧر
ّ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﻌﻧﻲ)ة(.

وﻳﺻﺑﺢ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻻﻏﻳﺎ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء أﺳﺑوﻋﻳن ﺑداﻳﺔ ﻣن ﻳوم اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺂﺧر ﻗﺿﻳﺔ ﻳﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ

ﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻗﺑﻝ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﻌﻧﻲ)ة(ٕ .واذا ﺗم إﻋﻼم ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟ ّ
اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟﻝ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠّﻠﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺑﻠوغ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ

ﺑﺄن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﻌﻧﻲ)ة( ﻟم ﻳف )ﻟم ﺗف(ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ)ﻫﺎ(
أﺧرى ﺗﻌطﻲ ﺗﺎرﻳﺧﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟﻬذا اﻹﻋﻼمّ ،
اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ،ﻳﺗم اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﺻﺑﺢ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻻﻏﻳﺎ إﻻّ ﺑﺷﻬﺎدة ﻓﻲ
ّ

اﻟﻐرض ﻳﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس.

اﻟﻔﺻﻝ  : 10طرﻳﻘﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض:

ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة.

اﻟﻛراس ﻓﻲ ظرﻓﻳن ﻣﻧﻔﺻﻠﻳن
ُﻳﺿ ﱠﻣن اﻟﻌرض اﻟﻔﻧﻲ واﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارّﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ ﻣؤﻳداﺗﻬﺎ ّ
اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ) (11ﻣن ﻫذا ّ
وﻣﺧﺗوﻣﻳن ﻳدرﺟﺎن ﻓﻲ ظرف ﺛﺎﻟث ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺧﺗم وﻳﻛﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺑﺎرة " :ﻻ ﻳﻔﺗﺢ طﻠب ﻋروض ﻋ ـدد  5ﻟﺳﻧﺔ 2018
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛﻠﻳف ٍ
ﻣﺣﺎم ﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس".
ﺗوﺟﻪ اﻟظروف اﻟﻣﺣﺗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌروض اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﻳﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﻳدات ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد ﻣﺿﻣون
ّ

اﻟوﺻوﻝ أو ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻟﺳرﻳﻊ أو ﺗﺳﻠّم ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻣﻘﺎﺑﻝ وﺻﻝ
إﻳداع.
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ﺗﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟ ّﻝ اﻟﺧﺎص
ﺗﺳﺟﻝ اﻟظروف ﻋﻧد ﺗﺳﻠّﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺿﺑط
ﺛم وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ّ
ّ
ّ
اﻟﻣﻌﻳن ﻟﻠﻐرض ّ
ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﺗرﺗﻳب وﺻوﻟﻬﺎ وﻳﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺧﺗوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣوﻋد ﻓﺗﺣﻬﺎ.
آﻟﻳﺎ:
ﻳﻘﺻﻰ ّ

* ﻛ ّﻝ ﻋرض ورد ﺑﻌد اﻵﺟﺎﻝ ) ﻳﻌﺗﻣد ﺧﺗم ﻣﻛﺗب اﻟﺿﺑط ﻟﻠﻣﻌﻬد(.
* ﻛ ّﻝ ﻋرض ﻟم ﻳﻛن ﻣﻐﻠﻘﺎ وﻣﺧﺗوﻣﺎ.

ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺻﻰ:

ﻳﺗم ﻳرﻓﻌﻬﺎ
* ﻛ ّﻝ ﻋرض
ﺗﺿﻣن ﺗﻐﻳﻳرات أو ﺗﺣﻔّظﺎت أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرك ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ّ
ّ
ﻛراس اﻟﺷروط وﻟم ّ
ﺧﻼﻝ اﻷﺟﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ معھد باستور بتونس.
ﻣزورة.
* ﻛ ّﻝ ﻋرض
ّ
ﺗﺿﻣن ﺗﺻرﻳﺣﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ أو وﺛﺎﺋق ّ

ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﻳض.
ﺗم إﻗﺻﺎء ﻋروﺿﻬم ّ
وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﻳن اﻟذﻳن ّ
ﺗﺣرر اﻟﻌروض ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻬد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻛراس اﻟﺷروط .وﻳﻘﺻﻰ
ﻳﺟب أن ّ
ﻛﻝ ﻋرض ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

5

اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌرض:
اﻟﻔﺻﻝ :11اﻟوﺛﺎﺋق
ّ
اﻟﻣؤﻳدات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺟب أن ﻳﺣﺗوي اﻟظرف
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻠﻌرض ووﺛﺎﺋق اﻟﺗﻌﻬّد و ّ
ّ

ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرك

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻدارﻳﺔ
ﻛراس اﻟﺷروط

---

1
ﻳﺣدد ﺻراﺣﺔ ﻋﺿو
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺷراﻛﺔ ﻳﺗﺿﻣن وﺟوﺑﺎ ﺑﻧدا ّ
ّ
ﻣﻔوض ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣﺟﻣﻊ )ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻳﱠن ﻛرﺋﻳس أو ّ

إﻣﺿﺎء وﺧﺗم ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ آﺧر
---

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺻﻳص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻣﻊ(

وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻬّد
ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺷﺎرك
ﺑطﺎﻗﺔ إرﺷﺎدات ّ
ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﻳف ﺟﺑﺎﺋﻳﺔ
ﺷﻬﺎدة إﻧﺧراط ﺑﺻﻧدوق اﻟﺣﻳطﺔ واﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن
ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﻳم ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن
أو

ﻗرار ﺗرﺳﻳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺟدوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن.

ﺷﻬﺎدة اﻹﻧﺧراط ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎوﻧﻳن واﻷﻋوان( .أو ﺗﻘدﻳم ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ

ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﻳﻠﺗزم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎرك ﺑﻌدم اﻟﻘﻳﺎم

ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﻐﻳر ﺑﺗﻘدﻳم وﻋود أو ﻋطﺎﻳﺎ أو ﻫداﻳﺎ

اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد)(1

إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن
اﻟﺗﺎرﻳﺦ .

طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج

إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن

ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد)(2

اﻟﺗﺎرﻳﺦ .

ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن

---

ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ.

أﺻﻝ اﻟﺷﻬﺎدةأو ﻧﺳﺧﺔ
اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ وﺧﺗﻣﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﻣﺿﺎة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷﺧص ّ
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة .ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
أﺻﻝ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ أو
ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣﻧﻬﺎ
أو ﻣن ﻗرار ﺗرﺳﻳم اﻟﺷرﻛﺔ

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

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة.
ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن

إﻣﺿﺎء اﻟرﺋﻳس اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ

اﻟﺷﻬﺎدة.

اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ
ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣن اﻟﺷﺧص ّ
وﺧﺗﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن

إﻣﺿﺎء اﻟرﺋﻳس اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻣﻳن أو ﻣن

طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج

اﻟﻣﻔوض ﻟﻪ وﺧﺗﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﺷﺧص ّ
إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن

اﻟﺷرف ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻌﺎوﻧﻳن.

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
ﻋﻘد ﺗﺄﻣﻳن ﻋن
اﻟﻣدﻧﻳﺔ و ّ
ّ
ّ

ﺧﺗم ٕواﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﺻﻔﺣﺔ ٕواﻣﺿﺎؤﻩ
ﻓﻲ آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﻌﻘد
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد)(3

اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات اﻟﺗﻌﻳﻳن وﻣراﺣﻝ إﻧﺟﺎز
ﻣﻬﻣﺔ.
اﻟ ّ

1
في صورة تج ّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مھنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المھمة ،يجب تقديم اتفاق تجمع )متضامن أو شركاء حسب الحالة(.
ويتض ّمن االتفاق وجوبا بندا ينصّ صراحة على عضو المجمع المعيﱠن كرئيس أو مفوّض لتمثيل المجمع لدى الھيكل العمومي.

6

ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻋوﻧﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج
ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ّ
ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺷﺎرك ّ
ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﻟدى ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس  ،أو ﻣﺿت ﻋن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد)(4

إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻳـﺎن
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ.
إﻧﻘطﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ّ
وﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟك ،ﻳﺟب ﺗﻘدﻳم اﻟﺗرﺧﻳص أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻸﺻﻝ ﻣﻧﻪ أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﻛﺗوب اﻹﻋﻼم )ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ(
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎم
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗراﺗﻳب اﻟﺟﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ
ّ
ﻣؤرخ ﻓﻲ
اﻟﻔﺻﻝ  5ﻣن اﻷﻣر ﻋدد  1875ﻟﺳﻧﺔ  1998اﻟ ّ
 28ﺳﺑﺗﻣﺑر  1998اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺷروط واﻹﺟراءات

اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﺳﻧﺎد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺗرﺧﻳﺻﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻧﺷﺎط ﺧﺎص ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم.

ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﺑﻌدم اﻟوﺟود ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج

اﻹﻗﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ  2ﻣن ﻛراس ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد
ّ
ّ

)(5

إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

اﻟﺷروط

اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢّ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض:

اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣراﺟﻊ
ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف
ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(6
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺿ ﱠﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌرض.
و/أو
ّ
ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ:

اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ )ﻣﻧﻔرد(

ﺗﺟﻣﻊ(
أواﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺻورة ّ

طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻳـﺎن
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(7

اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة.
أو أﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ

اﻟﺗزام ﻟﻛﻝ ﻣﺣﺎم ﻣﺷﺎرك )ﻣﻧﻔرد أو ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻣﻊ أو طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻳـﺎن
ﺷرﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة( ﺑﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ)ﻫﺎ( واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ)ﻫﺎ(
ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات
ّ
اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺳﺎﺋر اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ و
ّ

)(8

اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺈﻣﺿﺎء ﻛﻝ ﻣﺣﺎم ﻣﺷـﺎرك ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻛـون
ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌرﻳ ـ ــف ﺑﺎﻹﻣﺿ ـ ــﺎء وﺟوﺑ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــد ﺻ ـ ــدور

اﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ.
واﻹدارﻳﺔ و
ّ

إﻋﻼن طﻠب اﻟﻌروض.

اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ّ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(9

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
اﻷﺧﻳرة.

اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻳـﺎن
اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ّ
ّ
اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(10
اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ  .ﻳﻘ ــدم اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺷ ــﺢ ﻧﺳ ــﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘ ــﺔ
ﻟﻸﺻﻝ ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ )ذﻛر اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻣﺎﺛﻝ أو
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺷﺎﺑﻪ.

7

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣ ـﺎء اﻟﻣﺷــﺎرك وﺧﺗﻣــﻪ ﻓــﻲ آﺧــر اﻟوﺛﻳﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻳــﺎن

اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(11

اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ  .ﻳﻘ ــدم اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺷ ــﺢ ﻧﺳ ــﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘ ــﺔ

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻊ( أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
إطﺎر دورات اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ

ﻟﻸﺻﻝ ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .

ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻬد
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن أو ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن.

ﻟذاﺗﻳــﺔ ٕواﻣﺿــﺎء ﺻ ــﺎﺣب
اﻟﺳﻳرة
اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿ ــﺎء ﺻــﺎﺣب اﻟﺳــﻳرة ا ّ
ّ
اﻟﻌــرض )ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣــﺎة( ﻣــﻊ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )( 12
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة.
ﺟدوﻝ اﻟﺗﻌﻬدات ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻣوﺿوع اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎرك وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟوﺛﻳﻘـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻳـﺎن
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزاﻝ ﻣﻧﺷورة ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺳﺎﺋر اﻟﻬﻳﺋﺎت ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(13
اﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ.
اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ و
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ و
ّ
ّ

اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

ﻣﺷروع ﻋﻘد اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑرم ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻣﺟﻣﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻧﻣوذج اﻟﻣدرج إﻣﺿ ــﺎء ﺻ ــﺎﺣب اﻟﻌ ــرض )ﻣﺣ ــﺎم ﻣﻧﻔ ــرد أو رﺋ ــﻳس
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ﻋدد )(14
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن أو اﻟﺷرﻛﺔ
ّ
ﺟﻬﺔ ،وﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.

ﻣﺟﻣﻊ أو وﻛﻳﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣـﺎة( وﺧﺗﻣـﻪ ﻓـﻲ

آﺧر اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

مالحظة:يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليھا صلب الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن
تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوزللھيكل العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين
المشاركين أن يطلب 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
محتواھا.

اﻟﻔﺻﻝ  :12ﻓﺗﺢ اﻟظروف:
ﺗﺣدث ﻟدى ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗﺢ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض ﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘرر ﻣن ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻣﻌﻬد
ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس.
اﻟﻔﻧﻳﺔ.
ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻟﻔﺗﺢ اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺣﺗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌروض ّ
ﻋﻠﻧﻳﺔ.
ﺗﻛون ﺟﻠﺳﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻌروض ّ
دﻳن ﺑﻧص إﻋﻼن اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
وﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻌروض ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻣﻛﺎن
ّ
اﻟﻣﺣد ْ
ﻳﺧوﻝ ﻟﻬم
• ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﺣﺎﺿرﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن
ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .ﻛﻣﺎ ﻻ ﱠ
ّ
ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺳﻳر أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ّ
أي إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ.
طﻠب ﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن ﺗﻌدﻳﻝ ﻋروﺿﻬم أو إدﺧﺎﻝ ّ
اﻟﻣﺣددة ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌروض.
• ﻻ ﺗﻔﺗﺢ إﻻّ اﻟﻌروض اﻟواردة ﻓﻲ اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ّ

8

ﻷي ﻋﺎرض أن ﻳدﺧﻝ ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻪ أﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳرات ٕواﻻ أﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﻌرض ﻻﻏﻳﺎ.
• ﻻ ﻳﻣﻛن ّ
ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻔــﺗﺢ طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﺗﺳﻠﺳــﻝ اﻟﺗرﺗﻳﺑــﻲ ﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟــورود وذﻟــك ﺑﻔــﺗﺢ اﻟظــرف اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌــرض
ـﺗم اﻟﺷــروع ﻓــﻲ ّ
 ﻳـ ّاﻟﺗﺛﺑت ﻣن وﺟود ﻛ ّﻝ اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارّﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
و ّ
اﻟﻔﻧ ــﻲ واﻻﻗﺗﺻ ــﺎر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺻـ ـرﻳﺢ ﺑوﺟ ــود اﻟوﺛ ــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ دون
 ﻓ ــﺗﺢ اﻟظ ــرف اﻟﻣﺣﺗ ــوي ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌ ــرض ّﺗﻌدادﻫﺎ.

اﻟﺧﺎﺻـﺔ
اﻟﻔﻧـﻲ ﻟﻠﻣﺷـﺎرك ،ﻳﻣﻛـن ،ﻋﻧـد اﻻﻗﺗﺿـﺎء ،ﻟﻠﺟﻧـﺔ
وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌرض ّ
ّ
ﻛﺗﺎﺑﻳــﺎ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن اﻟــذﻳن ﻟــم ﻳﻘـ ّـدﻣوا ﻛـ ّﻝ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ إﻟــﻰ إﺗﻣــﺎم ﻣﻠﻔــﺎﺗﻬم
ﺑﻔــﺗﺢ اﻟظــروف وﻓرزﻫــﺎ أن ﺗــدﻋو ّ

ﻓ ــﻲ أﺟ ــﻝ ﻻ ﻳﺗﺟ ــﺎوز ّ 07أﻳ ــﺎم ﻋﻣ ــﻝ ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺳ ــﺔ ﻓ ــﺗﺢ اﻟظ ــروف وذﻟ ــك ﻋ ــن طرﻳ ــق اﻟﺑرﻳ ــد اﻟﺳـ ـرﻳﻊ أو
ﺑﺈﻳداﻋﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻛﺗب ﺿﺑط ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﺻﻰ ﻋروﺿﻬم.

ﻳﻣﻛــن ارﺳــﺎﻝ ﻫــذﻩ اﻟوﺛــﺎﺋق ﻋــن طرﻳــق اﻟﺑرﻳــد اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﺑــﺎﻟﻌﻧوان اﻟﺗــﺎﻟﻲwww.pasteur.tn :ﻋﻠــﻰ ان
ﺗودع اﻷﺻوﻝ ،ﻻﺣﻘﺎ ،ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺿﺑط او ارﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﺑرﻳد اﻟﺳرﻳﻊ.
وﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺳﺎﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.

اﻟﻔﺻﻝ  : 13ﺿﺑط آﺟﺎﻝ وﺻﻳﻎ اﻟرﺟوع ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗرﺷﺣﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ:
ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﻣﺣــﺎﻣﻲ أو اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣــﺎة اﻟــذﻳن ﻗـ ّـدﻣﺎ ﺗر ّﺷــﺣﻬﻣﺎ ﻓــﻲ طﻠــب ﻋــروض أن ﻳﺳــﺣﺑﻪ ﺑطﻠــب
ﻳﻘدم ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗـوﻧس أو ﻋـن طرﻳـق اﻟﺑرﻳـد ﻣـﻊ اﻹﻋـﻼم ﺑـﺎﻟﺑﻠوغ
ﻛﺗﺎﺑﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻝ وﺻﻝ ﺗﺳﻠﻳمّ ،
ّ

ﻓﻲ أﺟﻝ أﻗﺻﺎﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ) (15ﻳوﻣﺎ ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ آﺧـر أﺟـﻝ ﻟﻘﺑـوﻝ اﻟﻌـروض اﻟﻣﻌﻠـن ﻋﻠﻳـﻪ ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻣﻌﻬـد
ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس وذﻟك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑرﻳر ﻫذا اﻻﻧﺳﺣﺎب.
وﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻫذا اﻷﺟﻝ ،ﺗؤﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋروﺿﻬم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻘﻳﻳم ،وﻳﺑﻘوا ﻣﻠزﻣﻳن ﺑﻬﺎ.

ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺗر ّﺷﺢ ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻏﻳر ّأﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺳﺣب ذﻟك اﻟﻌرض ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟﻝ اﻟﻣذﻛور إﻻ ﺑﻣطﻠب ﻣﻌﻠﻝ ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ ) (7ﻣن اﻷﻣر  764ﻟﺳﻧﺔ  2014ﺑﻬدف اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
ّ

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

ﻟﻣدة
اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻔﺗﺢ ،ﻳﺣرم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻛ ّﻝ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ّ
اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
ﺳﻧﺗﻳن ) (02ﺗﺣﺗﺳب ،ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗراﺟﻌﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﻌد اﻷﺟﻝ
ّ
ﻟﻣدة
رد ّ
اﻟرد ﻣن طرﻓﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻘﺑوﻟﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﺑﻘﻲ دون ّ
ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ أو ﻣن تاريخ ﻋدم ّ

ﺗﺟﺎوزت ﻋﺷرة ) (10أﻳﺎم ﻋﻣﻝ.

اﻟﻔﺻﻝ :14ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض

اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻــﻝ  12ﻣــن ﻫــذا اﻟﻛـ ّـراس ،ﺗﺗــوﻟّﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻠﺟﻧــﺔ
ﺑﻌــد ﻓــﺗﺢ اﻟﻌــروض ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﻠّﺟﻧــﺔ
ّ
اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ باﻟﻔﺻﻝ  15ﻣن ﻫذا اﻟﻛ ارس.
ﻛذﻟك ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻹﺣدى
ّ
9

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض و إﺳﻧﺎد اﻷﻋداد
اﻟﻔﺻﻝ: 15
ّ
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض ﻓﻲ ﺻورة اﺧﺗﻳﺎر ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺗﺧﺻص أو ﺷرﻛﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة
: 1.15
ّ
اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـﺎﻣﻳن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد،ﺣﺻـرﻳﺎ ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس
ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌروض وﺗرﺗﻳﺑﻬـﺎ ﻻﺧﺗﻳـﺎر اﻟﻣﺣـﺎﻣﻲ أو اﻟﺷـرﻛﺔ
ّ
ّ
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم

اﻟﻌدد

اﻟﻌدد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻧد

1

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ

 40ﻧﻘطﺔ

2

ﺗﺟ ـ ـرﺑﺔ اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻲ أو أﻋﺿ ــﺎء اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣ ــﺎة ﻓ ــﻲ اﻹﻧﺎﺑ ــﺎت و اﻟﻧ ازﻋ ــﺎت

 20ﻧﻘطﺔ

اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻹداري .
3

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣؤﻫﻼت
ّ

 10ﻧﻘطﺔ

4

اﻟﻌﻣوﻣﻳ ــﺔ
ﺣﺟ ــم اﻟﻣﻬ ــﺎم اﻟﻣوﻛوﻟ ــﺔ ﻟﻠﻣﺣ ــﺎﻣﻲ أو ﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣ ــﺎة ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻝ اﻟﻬﻳﺎﻛ ــﻝ
ّ

 30ﻧﻘطﺔ

وﻋددﻫﺎ

اﻟﻣﺟﻣــــــوع اﻟﻌـــــﺎم

100

ﻧﻘطﺔ

وﺗﻘﺻﻰ وﺟوﺑﺎ :
ﺗﺗﺿﻣن إﺣدى اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟﻔﻧﻲ.
 اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﻟمّ
اﻟﻣﺣددة
 اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة اﻹﻣﻬﺎﻝ و ّﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ  13ﻣن ﻫذا اﻟﻛراس.
ﻣزورة.
 ﻛﻝ ﻋرضّ
ﺗﺿﻣن ﺗﺻرﻳﺣﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ أو وﺛﺎﺋق ﺛﺑت أﻧﻬﺎ ّ
 -اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻟّﻰ أﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم أﻛﺛر ﻣن ﻋرض واﺣد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻔﻘﺔ.

ﻳﺗم
وﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟذﻳن ﺻدرت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬم ﻋﻘوﺑﺎت
ّ
ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔّ ،
ﻓﺈن اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫم ورﻓض ﺗر ّﺷﺣﺎﺗﻬم ﻻ ّ
ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺟﺎﻧﻔﻲ
إﻻ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻋدد  764ﻟﺳﻧﺔ ّ 2014
 2014ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﺷروط ٕواﺟراءات ﺗﻛﻠﻳف اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻬﻳﺋﺎت
وﺿﻌﻳﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ
اﻟﺗﺛﺑت ﺑدﻗّﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ،ﺑﻌد ّ

اﻟﻣﺧﺗص ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء،
ﻣن ﻟﻪ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن أو ﻛذﻟك ﻣﻊ رﺋﻳس اﻟﻔرع اﻟﺟﻬوي
ّ
ﻣؤرخ ﻓﻲ  24ﺟﺎﻧﻔﻲ .2014
ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻔﺻﻝ  15ﻣن اﻷﻣر ﻋدد  764ﻟﺳﻧﺔ ّ 2014
 : 2.15اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺳﻧﺎد اﻷﻋداد:

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة) 40ﻧﻘطﺔ(:
أ -اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ
10

أ .1.ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺳﻧﺎد اﻷﻋداد:
ﺗﺳﻧد أﻋداد اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺣﺳب ﻋدد اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ أﺳداﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو أﻋﺿﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻳن ﻏرة ﺟﺎﻧﻔﻲ  2013إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌروض.
اﻷﺧﻳرة أي ﻣن اﻟﻔﺗرة
ّ

ﻋدة ﻣﺣﺎﻣﻳن أو ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺗﺣﺗﺳب اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ﺑﻳن ّ
ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘدﻳم ﻋرض ﻓﻲ إطﺎر ّ
اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣﻊ وﺟوب اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﺳﻘف اﻟﻌددي اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ.
ّ

ﻋﻳﻧﺔ ﻣن ﻧﺻوص اﻷﺣﻛﺎم ﺑﻌد
وﺑﻬدف اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﻧد ﺑﻌﻧوان اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ،ﻓﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺳﺦ ﻣن ّ
ّ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺗر ّﺷﺢ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺣﺟب أﺳﻣﺎء اﻷطراف وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺣوﻝ دون
ّ

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﻳن ﺑﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣراﺟﻊ.
ﻣﺎ ﺑﻳن  40و

ﻋدد اﻹﻧﺎﺑﺎت ﻟدى
اﻟﻣﺣﺎﻛم

اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﻧد ﺑﻌﻧوان
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 50إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ

ﻣﺎ ﺑﻳن  51و60
إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ

ﻣﺎ ﺑﻳن  61و70

ﻣﺎ ﺑﻳن  71و80

إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ

ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ

اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات

اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات

اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات

ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

طﻠب اﻟﻌروض

طﻠب اﻟﻌروض

طﻠب اﻟﻌروض

اﻟﻌروض

اﻟﻌروض
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اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ

إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ

ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب

أﻛﺛر ﻣن  81إﻧﺎﺑﺔ

ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب

ب -ﺗﺟـرﺑﺔاﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑـﺎت اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة* ﻓﻲ
إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ) 20ﻧﻘطﺔ(.
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﻳس اﺧﺗﻳﺎرﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗـوﻧس ﻟﻣﺣـﺎﻣﻲ
ﻳﺗﻌﻠّق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺑﺗﻣﻳﻳز اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة
ّ
أو ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺎﻣﺎة .وﺗﺗﻣﺛّﻝ اﻟﺧﺑرة اﻟﺧﺻوﺻـﻳﺔ ﻓـﻲ إﻟﻣـﺎم اﻟﻣﺣـﺎﻣﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻـﺎص ﻓـﻲ ﻣﻳـدان اﻟﻘـﺎﻧون اﻹداري وﻗدرﺗـﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري .

ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ
ﻳطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرى ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺿرورة وﺟود ﻣﺣﺎﻣﻲ
ﻻ ّ
ّ
ﻣﻌﻳن ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟذﻳن ﺳﻳﻛﻠّﻔون ﺑﻧﻳﺎﺑﺗﻪ .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟب أن ﻳؤﺳس ﻟﺟوء اﻟﻬﻳﻛﻝ
ﻣﻳدان ّ

ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ووﺟﻳﻬﺔ ﻳﺛﺑﺗﻬﺎ واﻗﻌﻪ وطﺑﻳﻌﺔ ﻧزاﻋﺎﺗﻪ.
اﻟﻌﻣوﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻳس
ّ

ﺗﺳﻧد اﻷﻋداد ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﺣﺳب ﻋدد اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑق ﻟﻠﻣﺣـﺎﻣﻲ اﻟﺗﻌﻬـد ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻳـدان اﻟﻣطﻠـوب

ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣﻌﻬــد ﺑﺎﺳــﺗور ﺑﺗــوﻧس ﻣــن  01ﺟــﺎﻧﻔﻲ  2013إﻟــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ آﺧــر أﺟــﻝ ﻟﺗﻘــدﻳم اﻟﻌــروض وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو
اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻟﻣواﻟﻲ:

11

ﻣﺎ ﺑﻳن  05و10
إﻧﺎﺑﺎت ﺧﻼﻝ
اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ
طﻠب اﻟﻌروض

ﻣﺎ ﺑﻳن  11و15
إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ

ﻣﺎ ﺑﻳن  16و20

ﻣﺎ ﺑﻳن  21و25

إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ

إﻧﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ

ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب

ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب

اﻟﻌروض

اﻟﻌروض

ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب اﻟﻌروض

أﻛﺛر ﻣن  25إﻧﺎﺑﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ طﻠب
اﻟﻌروض

اﻟﻌـــــــدد اﻟﻣﺳـــــــﻧد

ﺑﻌﻧــــوان اﻟﻣراﺟــــﻊ
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اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ

اﻟﻣؤﻳدات:
اﻟﻌﻳﻧﺎت ﻣن
ّ
أ .ﺻﻳﻎ ﺗﻘدﻳم ّ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ )اﻟﻣﻠﺣــق
ﺗﺑﻌــﺎ ﻹﻣﺿــﺎء اﻟﻣﺗر ّﺷــﺢ ﻟﻠﺗﺻـرﻳﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرف ﺑﺻـ ّ
ـﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺧﺻوﺻـّـﻳﺔ و ّ
اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻣؤﻳدات
ﻋدد  ،(6ﻻ ﻳدﻋﻰ ،ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ،اﻟﻣﺗر ّﺷﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻳﻳد ﻋرﺿﻪ
ّ
ّ

ﻋﻳﻧﺔ اﻹﻧﺎﺑﺎت أو رﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻠﻳف ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳراﻩ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌروض .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺗوﻟﻰ
ﺗﻌﺗﻣد ّ

اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺗﻘدﻳم ﻛﻝ وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺛﺑت إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻝ ﻣوﺿوع اﻹﻧﺎﺑﺔ.

ﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﺷﻛﻼ.
وﻻ ﻳدﺧﻝ ﺿﻣن اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ّ
وﻳﻛــون اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﻣــدﻋو إﻟــﻰ ﺟﻣﻌﻬــﺎ وﺗﺧزﻳﻧﻬــﺎ ﺣﺳــب اﻟﺳــﻧوات وﺣﺳــب طﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗﺣﻔــظ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﻣﻌطﻳــﺎت
إﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ ﺗ ارﻋ ــﻰ ﻓﻳﻬ ــﺎ
اﻟﺳ ــر اﻟﻣﻬﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ أﻗـ ـراص ﻣﻣﻐﻧط ــﺔ أو ﻟﻳزرّﻳ ــﺔ أو ﻛ ــذﻟك ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋﻝ ﺣﻔ ــظ
ّ
اﻟﺷﺧﺻ ـ ّـﻳﺔ و ّ
اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻻﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ طﺑــق ﻣواﺻــﻔﺎت ﺗــﺗﻼءم ﻣــﻊ اﻟﺗّﺟﻬﻳـزات اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ وذﻟــك ﻟﺗﻘــدﻳﻣﻬﺎ ﻋﻧــد
اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت ّ
ّ

اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻠﻐرض ﻓﻲ ﻛراس اﻟﺷروط.
اﻟﻔﻧﻳﺔ ّ
اﻟطﻠب ﻟﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس طﺑق اﻟﻣواﺻﻔﺎت ّ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗّﺎﻟﻲ:
ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ّ
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم وﺗرﺗﻳب اﻟﻌروض ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ّ
أن ّ
وﻳﺟب اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻣﺗر ّﺷﺣﻳن ّ
اﻟﻔﻧﻳﺔ ّ

اﻟﻣﺑﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗّﺻــﺎرﻳﺢ ﻋﻠــﻰ
~ ﺗﺗــوﻟّﻰ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻔــﺗﺢ و اﻟﻔــرز ﺗﻘﻳــﻳم وﺗرﺗﻳــب اﻟﻌــروض ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻣﻌطﻳــﺎت ّ
اﺗﻳ ــﺔ اﻟﻣﻣﺿ ــﺎة ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻝ اﻟﻣﺗر ّﺷ ــﺣﻳن وﺑﻘﻳ ــﺔ اﻟﻣﻼﺣ ــق اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﺑﻣﻠ ــف طﻠ ــب
اﻟﺳ ــﻳرة اﻟ ّذ ّ
اﻟ ّﺷ ــرف و ّ

ﺑﻛراس اﻟﺷروط.
اﻟﻌروض وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ّ
اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑــﺔ
~ ﻳﻘــوم ﻣﻌﻬــد ﺑﺎﺳــﺗور ﺑﺗــوﻧس ﺑﻌــد اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﺑﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﻣﻠﻔــﺎت إﻟــﻰ اﻟﻠّﺟﻧــﺔ
ّ
واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻟﻠطﻠــب اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ﻹﺟ ـراء اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻼّزﻣــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻔﺻــﻝ  148ﻣــن
اﻷﻣــر ﻋــدد  1039ﻟﺳــﻧﺔ  2014اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  13ﻣــﺎرس ٕ .2014واذا ﻣــﺎ اﻗﺗﺿــت أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻠّﺟﻧــﺔ اﻟﻣــذﻛورة
ﻣؤﻳــدات اﻟﻣﺿــﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻــﺎرﻳﺢ أو ﻣؤﻳــدات إﺿــﺎﻓﻳﺔ ﺣــوﻝ ﻣــﺎ ﺗــم اﻟﺗﺻـرﻳﺢ ﺑــﻪ ﺑﺧﺻــوص اﻟﻣــؤﻫﻼت
طﻠــب اﻟ ّ

ﻳوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس.
ﻓﺈن ﻫذا اﻟطﻠب ّ
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳﺔّ ،

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ)  10ﻧﻘطﺔ(:
اﻟﻣؤﻫﻼت
ت-
ّ
ّ

اﻟﻣﺗﻣﻳـزة
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻘﻳـﺎس إﻟـﻰ ﺗﺣدﻳـد اﻟﻌـدد اﻷﻣﺛـﻝ ﻣـن اﻟﻣﺗـدﺧﻠﻳن ﻟﻠﻘﻳـﺎم ﺑﺎﻹﻧﺎﺑـﺔ وﺑﺎﻻﺳـﺗﻧﺎد إﻟـﻰ اﻟﺧﺑـرة
ّ

ﻓــﻲ ﻣﻳــدان اﻟﻧ ازﻋــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻟﻣطﻠــوب ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣﻌﻬــد ﺑﺎﺳــﺗور ﺑﺗــوﻧس ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ٕواﻟــﻰ اﻟﻣــؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ
ﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى،وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﻣﺣﺎﻣون اﻟﻣﺑﺎﺷرون ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﻳب.12

 اﻟﻣﺣﺎﻣون اﻟﻣﺑﺎﺷرون ﻟدى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف. أﻋﺿﺎء ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.وﻟﻬذا اﻟﻐرض ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺗﻧﺻﻳص ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن.
اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗﺳﻧد اﻷﻋداد ﺑﺣﺳب وﻋدد اﻟدورات
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻬﺎدات
ّ
ّ
ّ
ﺗﻠﻘّﺎﻫﺎ أو ﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إطـﺎر دورات
 ﺗﺳﻧد ﺑﺻﻔﺔ آﻟﻳﺔ  05ﻧﻘﺎط ﻟﻛ ّﻝ ﻣﺣﺎم ﺷﺎرك ﻓﻌﻠﻳﺎ أو ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻧﺟﺎح دورة ﺗﻛوﻳﻧﻳﺔّ
اﻟﻣﺳﺗﻣرﻻﺳ ــﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻣﻬﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧظﻣﻬ ــﺎ اﻟﻬﻳﺋ ــﺔ اﻟوطﻧﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ــﻳق ﻣ ــﻊ اﻟﻣﻌﻬ ــد اﻷﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺗﻛ ــوﻳن
ّ
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن .وﻳﺑﻠﻎ ﺳﻘف اﻟﻧﻘﺎط ﺑﻬذا اﻟﻌﻧوان ﺧﻣﺳﺔ ).(05

ﺗﻛوﻳﻧﻳـﺔ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻣﺣـﺎﻣﻲ ﻓـﻲ إطـﺎر أﻧﺷـطﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛـﻝ
 ﺗﺳﻧد ﻧﻘطـﺔ واﺣـدة ) (01ﻟﻛـ ّﻝ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻧﺎﺟﺣـﺔ ﻓـﻲ دورةّ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن .وﻳﺑﻠﻎ ﺳﻘف اﻟﻧﻘﺎط ﺑﻬذا اﻟﻌﻧوان ﺧﻣﺳﺔ ). 1 (05
ّ

وﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟـدورات ،ﻳﻘ ّـدم اﻟﻣﺣـﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺷـﺢ ﻧﺳـﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻸﺻـﻝ ﻣـن ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ
اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.

اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻋددﻫﺎ ) 30ﻧﻘطﺔ(
ﺣﺟم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ
ّ
ﻳﻬــدف ﻫــذا اﻟﻣﻌﻳــﺎر إﻟــﻰ إﻋطــﺎء أﻛﺛــر ﻓــرص ﻟﻠﻣﺗر ّﺷــﺣﻳن اﻟﻣﺗﻔـ ّـرﻏﻳن .ﻟــذﻟك ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻳﻛــون اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺷــﺢ

ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳرﺗﻔﻊ اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻳﻪ ﺑﻬذا اﻟﻌﻧوان واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺗﻔرﻏﺎ
ّ
ّ

 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية ،لفائدة ھيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ تقديمالتر ّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية لفائدة ھيكل عمومي في طور االستئناف في تاريخ تقديمالتر ّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية لفائدة ھيكل عمومي أو خاص لدى محكمة التعقيب في تاريختقديم التر ّشح للمشاركة في طلب العروض على أال تتجاوز  10نقاط.

اﻟﻔﺻﻝ  :16ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة:
ﻣﻔﺻﻼ ﺣوﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳر إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺗر ّﺷﺣﻳن وﻧﺗـﺎﺋﺞ
ّ
ﺗﻌد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺗﺢ واﻟﻔرز اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟدى ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﺗﻘرﻳ ار ّ
ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺗرﺗﻳـب اﻟﻣﺗر ّﺷـﺣﻳن وأﺳـﺑﺎب إﻗﺻـﺎء ﺑﻌـض اﻟﻌـروض إن ﺣﺻـﻝ
ﺗوﺿﺢ ﻓﻳـﻪ ّ
أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔرز ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ّ
ذﻟك.

1
عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الھياكل العموميّة ،يؤخذ ،باإلضافة إلى ذلك ،بع ين االعتب ار ض من ھ ذا
المعيار الفرعي دورات تكوينيّة قام بھا محامي في إطار أنشطة الھياكل الدوليّ ة للمح امين م دى إلم ام المح امي المتر ّش ح بلغ ة المحكم ة
المنشورة أمامھا القضيّة أو اللغة المتفّق عليھا في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزي ة .ويمك ن ،ك ذلك ،األخ ذ بع ين االعتب ار إض افة
إلى ھذه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مھنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.
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اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻟﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﻣﺣدﺛـﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎ
وﺟﻪ ﻣﻌﻬـد ﺑﺎﺳـﺗور ﺑﺗـوﻧس وﺟوﺑـﺎ ﻫـذا اﻟﺗﻘرﻳـر إﻟـﻰ اﻟﻠﺟﻧـﺔ
وﻳ ّ
ّ
ـؤرخ ﻓــﻲ  24ﺟــﺎﻧﻔﻲ2014
ﻟﻠطﻠــب اﻟﻌﻣــوﻣﻲ طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻔﺻــﻝ  7ﻣــن اﻷﻣــر ﻋــدد  764ﻟﺳــﻧﺔ  2014واﻟﻣـ ّ

ﻹﺟراء ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻔﺻﻝ  8ﻣن اﻷﻣر اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ٕواﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ،ﻋﻧد اﻹﻗﺗﺿﺎء.
ﺗوﺟﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻗرارﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻧﻔﻳذﻩ.
وﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝّ ،

اﻟﻣﻬﻣﺔ:
ﺷروع ﻓﻲ
اﻟﻔﺻﻝ  :17إﻣﺿﺎءاﻟﻌﻘد واﻟ ّ
ّ

اﻟﻣﺑﻳن ﺑوﺛﻳﻘـﺔ
ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان ّ
ﻳﺗم إﻋﻼم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺗﻲ ّ
ّ
اﻟﺗﻌﻬّد .وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ إﻣﺿﺎء اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺣـرر ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ طﺑـق اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣﺻـﺎﺣب ﻟﻬـذا .وﻳﻣﻛـن إﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻧـود

أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﺿرورة ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت وواﻗﻊ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس.
ﻳرى اﻟطرﻓﻳن ّ
وﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ٕواﻣﺿﺎﺋﻪ ،ﻳﺗم إﻋﻼم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﻳﺗوﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻛﻝ اﻹﺟراءات

اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻣﺟرد ﺗﺳﻠم اﻹذن ﺑذﻟك.
اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻧطﻼق
ّ
إﻻ ّأﻧﻪ ،ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻛوﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺗﻲ وﻗﻊ اﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ ﻳﺣرم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

اﻟرد ﻣن طرﻓﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﻳن ) (02ﺗﺣﺗﺳب ﻣن تاريخ ﻋدم ّ
اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻛ ّﻝ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ّ
ﻟﻣدة ﺗﺟﺎوزت ﻋﺷرة ) (10أﻳﺎم ﻋﻣﻝ.
رد ّ
إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻘﺑوﻟﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﺑﻘﻲ دون ّ
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
ملحق عدد  : 1وثيقة التع ّھد
ملحق عدد  :2بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز
المھ ّمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الھيكل العمومي( صاحب طلب
العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليھا
بالفصل  4من ك ّراس الشروط
بصحة البيانات والمراجع العا ّمة و /أو الخصوصيّة المذكورة
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف
ّ
في العرض
ملحق عدد  :7قائمة إسميـة في المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تج ّمع( أو
أعضاء الشركة المھنيّة للمحاماة
ملحق عدد  :8التزام المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تج ّمع(
أو أعضاء الشركة المھنيّة للمحاماة بنيابة الھيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الھيئات القضائيّة
والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
ملحق عدد  :9قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين
)في حالة مجمع( أو للمحامين المنتمين للشركة المھنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
ملحق عدد  :10قائمة المراجع المبيّنة للتجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين
المباشرين )في حالة مجمع( أو المحامين المنتمين للشركة المھنيّة للمحاماة خالل الخمس سنوات
األخيرة في مجال )ذكر االختصاص المماثل أو االختصاص المشابه
ملحق عدد  :11قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعھا المحامي المباشر أو المحامين
المباشرين )في حالة مجمع( أو المحامين المنتمين للشركة المھنيّة للمحاماة في إطار دورات
التكوين المستمر التي تنظمھا الھيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعھد األعلى للمحامين أو
في إطار أنشطة الھياكل الدولية للمحامين.
ملحق عدد  :12سيـــرة ذاتيـــة
ملحق عدد  :13جدول التعھدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى
المحاكم وسائر الھيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
ملحق عدد  :14عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو مجمع المحامين المباشرين أو الشركة
المھنيّة للمحاماة  ،والھيكل عمــومي.

15

ﻣﻠﺣق ﻋدد 1

ﺗﻌﻬد
وﺛﻳﻘﺔ اﻟ ّ

 إﻧﻲ اﻟﻣﻣﺿﻲ أﺳﻔﻠﻪ )اﻻﺳم واﻟﻠﻘب اﻟﺧطﺔ( ....................................................................1 اﻟﻣﺗﺻرف ﺑﺎﺳم وﻟﺣﺳﺎب....................................................................................: اﻟﻣﻧﺧرط ﺑﺻﻧدوق اﻟﺣﻳطﺔ و اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺗﺣت ﻋدد............................................................. :اﻟﻣﻌﻳن ﻣﺣﻝ ﻣﺧﺎﺑرﺗﻪ ﺑـ)ذﻛر اﻟﻌﻧوان ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ(...............................................................
ّ
 ﺑﺻﻔﺗﻲ ................................................................................................... :2
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻠﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻵﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ و ّ
ﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﺟﺎورة:
)(1ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض
)(2وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻬد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛّﻝ وﺛﻳﻘﺔ اﻻﻟﺗ ازم
اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ(
)(3ﻛراس اﻟﺷروط اﻹدارﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ)اﻟﺑﻧود
ّ
وﺑﻌد أن ﻗ ّدرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻲ طﺑﻳﻌﺔ وﺷروط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣزﻣﻊ اﻧﺟﺎزﻫﺎ.
أﺗﻌﻬّد وأﻟﺗزم ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﻌروض اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻲ دون ﺗﺣﻔّظ.
 (1ﻗﺑوﻝ
ّ
اﻟﻣﺣددة طﺑق اﻟﺗراﺗﻳب
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻷﺟرة
 (2اﻧﺟﺎز اﻟﺧدﻣﺎت
ّ
ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان.
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣوﺿوع اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻗدرﻫﺎ ﻋﺷرة) (10أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ
 (3ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر
ّ
ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻛراس اﻟﺷروط اﻹدارﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﻛون ﺟزءا ﻣن اﻟﻌﻘد.
 (4ﺗطﺑﻳق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻛراس اﻟﺷروط اﻹدارﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ّ
 (5اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻫذا اﻟﺗﻌﻬدﻣدة 60ﻳوﻣﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻳوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻵﺧر أﺟﻝ ﻣﺣدد ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌروض.
أي ﺣﺟر ﻗﺎﻧوﻧﻲ .وﻓﻲ ﺻورة ﺛﺑوت
 (6أﺷﻬد أﻧﻧﻲ ﻟﺳت )أو ّ
أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟﻳﺳت( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ أو ّ
ﺧﻼف ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻣﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﺑﺻﻔﺔ آﻟﻳﺔ وأﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ذﻟك.
ﻳدﻓﻊ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺻﻔﻘﺔ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻟﺑﻧك أو اﻟﺑرﻳد:
اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ أو اﻟﺑرﻳدﻳﺔ(
 ............................ﺗﺣت ﻋدد) .......................... :ذﻛر
ّ

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

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

1

ﻓﻲ ﺻورة ،ﺗﻘدﻳم اﻟﻌرض ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣﻊ ،ﺗدرج ﻋﺑﺎرة "إﻧﻲ اﻟﻣﻣﺿﻲ أﺳﻔﻠﻪ ﺑﺻﻔﺗﻲ وﻛﻳﻝ اﻟﻣﺟﻣﻊ )ذﻛر اﻟﻣﺟﻣﻊ(" دون إدراج اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻻﻧﺧراط ﻟدى ﺻﻧدوق اﻟﺣﻳطﺔ و اﻟﺗﻘﺎﻋد.
2
ﻳﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋق أﺧرى ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء

16

ﻣﻠﺣق ﻋدد2

ﺑطﺎﻗﺔ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺷﺎرك
اﻻﺳم واﻟﻠﻘب أو إﺳم ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣـﺎﻣﺎة ......................................................................:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗرﺳﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة...................................................................................:

اﻟﻣﻘر .................................................................................................:
ﻋﻧوان ّ
ﻋﻧوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب.................................................................................. :

اﻟﻬﺎﺗف........................................................................................................:
اﻟﻌﻧوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة .................................................................:
اﻟﻣﻌرف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ...........................................................................................:
رﻗم
ّ
اﻟﻣﻔوض ﻹﻣﺿﺎء وﺛﺎﺋق اﻟﻌرض)اﻻﺳم واﻟﻠﻘب واﻟﺧطﺔ(................................................
اﻟﺷﺧص ّ
ﺣرر ﺑـ  ..................ﻓﻲ......................
ّ
)إﻣﺿﺎء وﺧﺗم اﻟﻣﺷﺎرك(

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﺗﺟﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﻣﺣﺎﻣﺎة أو ﻣﺣﺎﻣﻳن ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﻋﺿو ﺗﻘدﻳم اﻟوﺛﻳﻘﺔ
ّ
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻓﻲ ﺻورة ّ
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ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﺑﻌدم اﻟﺗﺄﺛﻳر
ﻣﻬﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات اﻟﺗﻌﻳﻳن وﻣراﺣﻝ إﻧﺟﺎز اﻟ ّ
إ ّني الممضي أسفله )اإلسم واللّقب(
ّ
ممثل الشركة المھنيّة للمحامين................................................. .........................................................................
................................................................................................................

المسجّ ل بالھيئة الوطنيّة تحت عدد ...........................................بتاريخ

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(

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

المسمّى فيما يلي "المشارك"
أصرّح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
ھدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.
حرّر بـ  .............................في

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﺑﻌدم ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣﻝ ﻟدى
ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس ﺻﺎﺣب طﻠب اﻟﻌروض

إ ّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(
ّ
ممثل الشركة المھنيّة للمحامين................................................... ........................................................................
................................................................................................................

المسجّ ل بالھيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(

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

المسمّى فيما يلي "المشارك"
أصرّح على شرفي أ ّني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات معھد باستور بتونس أو مضت عن
إنقطاعي عن العمل به م ّدة خمس سنوات على األق ّل.
)وف ي ص ورة القي ام ب إعالم الھيك ل طب ق أحك ام األم ر ع دد  1875لس نة  ،1998فترف ق نس خة م ن
مكت وب اإلع الم مؤ ّ
ض ح بد ّق ة ت اريخ ذل ك أو اإلدالء بعالم ة البل وغ عن د
ش ر علي ه م ن قب ل الھيك ل يو ّ
اإلقتضاء(.

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف ﺑﻌدم اﻟوﺟود ﻓﻲ إﺣدى
ﻛراس اﻟﺷروط
اﻟﺣﺎﻻت
ّ
اﻹﻗﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ  4ﻣن ّ
إ ّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(
ّ
ممثل الشركة المھنيّة للمحامين..................................................................................... ....................................
................................................................................................................

المسجّ ل بالھيئة الوطنيّة للمحامين تحت عدد  ..........................................بتاريخ

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(

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

المسمّى فيما يلي "المشارك"
أصرّح على ش رفي أ ّن ي وكا ّف ة أعض اء الفري ق المت ّ
دخل م ن المح امين المقت رحين ال نوج د ف ي إح دى
ّ
المنظم لمھنة المحاماة.
حاالت المنع المنصوص عليھا بالمرسوم
كما أصرّح أ ّننا ال نوجد في إح دى الح االت المنص وص عليھ ا ب الفقرة األخي رة م ن الفص ل الث اني م ن
كراس شروط طلب العروض.
حرّر بـ .............................في

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف
ّ
اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ واﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻌرض
اﻟﻌﺎﻣﺔ و /أو
واﻟﻣراﺟﻊ
ّ
ّ

إ ّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(
ّ
ممثل الشركة المھنيّة للمحامين................................................. ........................................................................
................................................................................................................

المسجّ ل بالھيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(

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

المسمّى فيما يلي "المشارك"
أصرّح على ال ّ
شرف بصحّ ة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعامّة التي ق ّدمتھا في ھذا العرض.
وأتحمّل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز لما
يثبتھا من وثائق بعد طلبھا م ّني لم ّدة تتجاوز عشرة أيّام.

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﺗﺟﻣﻊ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ إﺳﻣﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ )اﻟﻣﻧﻔرد( أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺻورة ّ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة
أو أﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ

عر

اﻻﺳﻤﻮاﻟﻠﻘﺐ

اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺤﺮز ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﺗﺟﻣﻊ(
اﻟﺗزام اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ )اﻟﻣﻧﻔرد( أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺻورة ّ

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﻧﻳﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس
أو أﻋﺿﺎء اﻟﺷرﻛﺔ
ّ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ و
ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺳﺎﺋر اﻟﻬﻳﺋﺎت
ّ
ّ
إني الممضي أسفله )االسم واللّقب( ………………………………………………………….............................................أقرّ بأنّ الفريق
المتدخل والمتكوّ ن من السيّدات والسادة اآلتي ذكرھم يلتزم)ألتزم(بإنجاز المھمّة .كما أقرّ بصحة كا ّفة المعلومات
الواردة بھذا العرض:
اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ

ﻗـﺎر

ﻏﻴﺮ ﻗـﺎر

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮﺳّﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ
إن ﻛﺎن ﺧﺒﻴﺮا ﻣﺤﻠﻴّـﺎ ﻟﺪى
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

1

إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺮف ﺑﻪ

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(

1يتعيّن على ك ّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخ ّ
صصة لك ّل واحد منھم.كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك على
أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ّ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
)ﻣن  1ﺟﺎﻧﻔﻲ 2013إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺗﺢ اﻟﻌروض(

ﺟدوﻝ ﺗﺄﻟﻳﻔﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ
ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺎﺑﺔ

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2013

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2014

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2015

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2016

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017

24

اﻟﻄﻮر

ﺟدوﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ واﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻤﻬﻤّﺔ

اﻟﻄﻮر

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﻴّﺔ

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(

• ﻳﻣﻛن ﻧﺳﺦ ﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻗﺻد ﺗﻌﻣﻳر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ
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اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو
اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
ّ
ّ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ

)ﻣن  1ﺟﺎﻧﻔﻲ  2013إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺗﺢ اﻟﻌروض(

ﺟدوﻝ ﺗﺄﻟﻳﻔﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ
ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺎﺑﺔ

التجربة الخصوصية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2013

التجربة الخصوص ّية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2014

التجربة الخصوص ّية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2015

التجربة الخصوص ّية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2016

التجربة الخصوص ّية للمحامي المباشر أو المحامين سنة 2017
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اﻟﻄﻮر

اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
ﺟدوﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ
ّ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ واﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻤﻬﻤّﺔ

اﻟﻄﻮر

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﻴّﺔ

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(

•

ﻳﻣﻛن ﻧﺳﺦ ﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻗﺻد ﺗﻌﻣﻳر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدورات اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن

اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻲ إطﺎر دورات اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ( أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ّ
اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن أو ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻳن.
عر

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺤﻮر

اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ و ﺷﻬﺎدات اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
1
2
3
4
5
6
7

اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
1
2
3
4
5
6
7

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

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
ﻳﻘدم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻓﻲ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ّ
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* اﻹﺳم واﻟﻠﻘب:

ﺳﻴ ــﺮة ذاﺗﻴ ــﺔ
..................................................................................................................................................................

* ﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﻻدة وﻣﻛﺎﻧﻬﺎ:

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

اﻟوطﻧﻳﺔ :
*ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗرﺳﻳم ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ
ّ
* ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗرﺳﻳم ﺑﻘﺳم اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف..................................................................................................................................:
.................................................................................................................................

* ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗرﺳﻳم ﺑﻘﺳم اﻟﺗﻌﻘﻳب:

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

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ:
* ﻋﻧوان ﻣوﻗﻊ اﻟواب إن وﺟد وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟرءات
ّ

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

صل عليھا المترشح :
الشـھــائد العلميــة المتح ّ
الشھـادة العلميّة

المؤسسة الجامعية

سنة التـخـ ّرج

ّ
ملخص الخبرة العا ّمة في المحاماة :
الھيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع
الخاص التي قام المحامي أو شركة المحاماة
بنيابتھا

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
29

تاريخ إنجاز ھذه األعمال

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

ّ
ملخص الخبرة الخصوصية في مھنة المحاماة في مجال النزاعات اإلدارية:
الھيكل العمومي أو الشركة الناشطة
في القطاع الخاص التي قام المحامي
أو شركة المحاماة بنيابتھا

-

ميدان النزاع

تاريخ إنجاز ھذه األعمال

النتائج المح ّققة أو نتائج األعمال المنجزة

المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أھمية ذكرھا في نشاطه في العالقة بالمھ ّمة المتر ّ
شح إليھا:
• التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

• الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
• اإلنضواء في شبكة دول ّية لمكتب محاماة
إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺣﺮر ﺑـ .............................ﻓﻲ
ّ

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

)إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرك(
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ﻣﻠﺣق ﻋدد 13

جدول التعھدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة
لدى المحاكم وسائر الھيئات القضائية والتحكيم ّية واإلدارية والتعديل ّية
اإلنابات الجارية
عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

المحاكم أو
الھيئات
المنشورة
أمامھا القضايا

الھيكل
العمومي

الطور

شخص
خاص

المالحظات
اآلجال
اإلضافية
التقريبية
إلنتھاء اإلنابات والتوضيحية التي
يراھا المترشح أ ّنھا
الجارية
ّ
ضرور ّية لذكرھا
لتحديد جدول
التعھدات

إﻣﻀﺎء وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ
ﺣﺮر ﺑـ .............................ﻓﻲ
ّ

............................
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ﻣﻠﺣق ﻋدد 14
ﻋﻘد ﻧﻳﺎﺑﺔ

ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ

اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﻣﻌﻬد ﺑﺎﺳﺗور ﺑﺗوﻧس

1

األول :تعريف المھ ّمـة:
الفصل ّ
ّ
تتمثل مھمة األستاذ  ............طبق ھذه االتفاقية في نيابة معھد باستور بتونس والقيام بجميع اإلجراءات
القانونيّة في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الھيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديل ّية سواء
في تونس أو كذلك خارجھا عند اإلقتضاء.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المط ّبقة بالعقد:
تخضع ھذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بھا العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع
الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المھا ّم المشار إليھا بالفصل األوّ ل أعاله طبق أحكام القرار المشترك
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية
ومعاليم طوابع تسجيل االحكام ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف أوالتعقيب.
الفصل  : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاھل معھد باستور بتونس:.
أ -يلتزم معھد باستور بتونس بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمھمّته .ولھذا الغرض ،يتولى
خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي رفعھا تضمّن مع رسالة التكليف مقابل
وصل تسلّم ممضى من المحامي .كما يضمّن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف
وطلبات المعھد.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الھيئة أو الھيكل
المعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي ق ّدمھا في إطار نيابة المعھد.
ث -ال يمكن لمعھد باستور بتونس كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة
المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة  2014مؤرّ خ
في  24جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الھياكل العمومية لدى
المحاكم والھيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المھمة عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد.

1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتھا.
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ي ت ّم إص دار األم ر بص رف المب الغ الراجع ة لص احب الص فقة ف ي أج ل أقص اه ثالث ون
) (30يوم ا م ن ت اريخ إي داع الف اتورة بع د ص دور الحك م أو اإلع الم بالنس خة التنفيذي ة
إذا كان الحكم صادرا لفائدة المعھد .
وتحم ل عل ى معھ د باس تور بت ونس أج رة ع دول التنفي ذ )باس تثناء القض ايا ف ي ط ور
التعقي ب وتل ك المنش ورة ل دى المحكم ة العقاري ة والمحكم ة اإلداري ة الت ي يتحم ل فيھ ا
المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات(.
وتحم ل عل ى المعھ د أج رة ع دول اإلش ھاد والخب راء ومص اريف الترس يم ب إدارة الملكي ة
العقارية.
كم ا يتح ّم ل المعھ د مص اريف التنق ل المتعلّق ة باإلناب ات خ ارج مج ال منطق ة ت ونس
الكب رى أو خ ارج مراك ز الوالي ات عن دما تتج اوز مس افة التنق ل الت ي يقطعھ ا المح امي
لھ ذا الغ رض  60كل م ف ي ح دود ح االت التنق ل الفعل ّي ة والثابت ة للمح امي ،شخص يّا ،أو
ألعضاء شركة المحاماة المتعھّدين بملفّ اإلنابة.
وإذا م ا إقتض ت ض رورة المل فّ التن ّق ل للخ ارج ،يتكف ل معھ د باس تور بت ونس بتح ّم ل
مص اريف التن ّق ل واإلقام ة حص ريّا ف ي ح دود أ ّي ام المھ ّم ة دون س واھا بم ا فيھ ا ي ومي
الذھاب والرجوع.
ّ
وف ي ك ل الح االت ،يج ب أن تك ون النفق ات التقديري ة المتعلق ة بالنق ل واإلقام ة ف ي
الخ ارج موض وع إ ّتف اق كت ابي منف رد ومس بق ب ين الط رفين وذل ك بص رف النظ ر ع ن
االتفاقية المتعلقة باألتعاب.
إالّ أ ّن ه وف ي ص ورة تس بقه المص اريف م ن قب ل المح امي ،يت ولى المعھ د خالص ھا عل ى
أس اس ف اتورات مثبت ة لھ ذه األعم ال مس ّلمة م ن المعني ين الق ائمين باألعم ال موض وع
االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المھمّة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاھل المحامي:
يلتزم المحامي بما يلي:
 ب ذل العناي ة الالزم ة لل دفاع ع ن مص الح المعھ د عن د نيابت ه ل ه أم ام المح اكم أو
الھيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.
 حض ور ك ل الجلس ات بنفس ه أو بواس طة مس اعديه ،عن د االقتض اء ،وإع الم المعھ د
كتابي ا بمآلھ ا ف ي أج ل أقص اه ثالث ة أي ام م ن ت اريخ انعقادھ ا أو اإلع الن عنھ ا م ن
الجھة المتعھّدة.
 حض ور االجتماع ات المخصّص ة للنظ ر ف ي المس ائل المتعلق ة بنزاع ات المعھ د أو
بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بھا قصد إبداء رأيه فيھا .
ولھ ذا الغرض،يت ولى المعھ د دعوت ه كتابي ا س واء ع ن طري ق الف اكس أو البري د
اإللكتروني لحضور ھذه االجتماعات وذلك قبل انعقادھا وفي حيّز زمني معقول.
 تمك ين المعھ د  ،مقاب ل وص ل تس ّلم ،م ن مش روع العريض ة قب ل إمض ائھا حت ى تب دي
رأيھ ا فيھ ا .وف ي ص ورة ع دم إب داء المعھ د بمالحظات ه حولھ ا ف ي أج ل أقص اه أربع ة
أي ام عم ل م ن ت اريخ تس لمھا م ن قبل ه ،فيع ّد ذل ك موافق ة ض منية منھ ا عل ى محتواھ ا
وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيھا القانون.
 تمك ين المعھ د م ن ش ھادة ف ي خ الص مع اليم الض مان االجتم اعي وخ الص مع اليم
انخراط ه ف ي ص ندوق الت أمين وم ا يفي د قيام ه بت أمين مس ؤوليته المدن ّي ة وذل ك
وجوبا قبل خالص األتعاب.
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الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط م ّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  2018 .........وتنتھي في .2021 ..............
وف ي ص ورة وج ود قض ايا جاري ة ف ي ھ ذا الت اريخ األخي ر ول م ي تم تعي ين مح امي أو
ص ة للمتابع ة والمراقب ة المحدث ة بالھيئ ة
ش ركة مھن ّي ة للمحام اة م ن قب ل اللجن ة المخت ّ
العلي ا للطل ب العم ومي فيت ولى مواص لة ھ ذه القض ايا وف ق قواع د العناي ة المھن ّي ة وذل ك
إل ى ح ين انتھ اء طورھ ا الج اري ،دون س واه ،وتمك ين المعھ د م ن ن صّ الحك م الص ادر
فيھا.

ّ
المتدخـل :
الفصل  : 8التق ّيد بتركيبة الفريق
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد
والمستوى العلمي والتجربة المھنيّة دون سواه إال ّ أ ّنه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء،
فيجب على المحامي إعالم معھــد بــاستــور بذلك كتابيا وتغيير المحامي )ن( المتخلي )ن (
عن المھمّة بمن له )م( نفس المؤھالت العملية والمھنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات
على أن يحظى ذلك ،مسبّقا ،بموافقة الھيكل المعني كتابيا على ھذا التغيير وإمضاء ملحق في
الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة المختصّة للمتابعة والمراقبة المحدثة
بالھيئة العليا للطلب العمومي.
وفي خالف ذلك ،وفي صورة ّ
تعذر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط
الذي ت ّم على أساسه اختيار المتعاقد مع معھــد باستــور أوفي صورة عدم موافقة الھيكل
المعني على المتر ّ
شح المقترح ،فله ّ
حق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد
معه عن طريق عدل تنفيذ وإمھاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة ) (15يوما إن لم يقع على
إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المق ّدم من قبله.
الفصل :9فسخ االتفاقية:
م ع مراع اة مقتض يات الفق رة األخي رة والفص ل  ،8تفس خ ھ ذه االتفاقي ة ،آلي ا ف ي الح االت
التالية،:
 وفاة المحامي أو اإلحالة على عدم المباشرة.
 ع دم إيف اء ص احب العق د بالتزامات ه التعاقدي ة .وف ي ھ ذه الص ورة يوج ه ل ه المعھ د
تنبيھ ا بواس طة رس الة مض مونة الوص ول ي دعوه فيھ ا إل ى القي ام بالتزامات ه ف ي أج ل
مح ّدد ال يق ّل ع ن عش رة أي ام ابت داء م ن ت اريخ تبلي غ التنبي ه .وبانقض اء ھ ذا األج ل،
يمك ن لمعھ د باس تور بت ونس فس خ العق د دون أيّ إج راء آخ ر أو تكلي ف م ن يت ولى
إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
 إذا ثب ت ل دى المعھ د إخ الل ص احب العق د بالتزام ه وإھ دار حق ه ف ي التقاض ي أو
ثب ت قيام ه مباش رة أو بواس طة الغي ر بتق ديم وع ود أو عطاي ا أو ھ دايا قص د الت أثير
في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه.
 إذا ت وفر ف ي ش خص الجم ع أثن اء الم دة المح ددة باالتفاقي ة ب ين ص فته كمح امي
للمستش فى و مح امي الض د )النياب ة عل ى م ن تتع ارض مص الحھم ف ي قض ية
واحدة(.
 حصول إحدى حاالت المنع الواردة بالفصل الثاني من كراس الشروط.
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ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبھا كتاب ّيا من
قبل المعھد.
الفصل :10
ف ي ص ورة تغيي ر المعھ د ص احب العق د دون وج ود مب ررات قانون ّي ة أو واقعي ة ثابت
ل ذلك  ،ف ي قض يّة ال زال ت جاري ة ،فف ي ھ ذه الحال ة ،تص رف ل ه وجوب ا أتعاب ه كامل
الت ي تحتس ب طب ق أحك ام الفص ل الثال ث م ن ھ ذه االتفاقي ة وذل ك عم ال بأحك ام الفص
 40م ن المرس وم ع دد  79لس نة  2011الم ؤرّ خ ف ي  20أوت  2011والمتعلّ ق بتنظ
مھنة المحاماة.

ة
ة
ل
يم

فض النزاعات المتعلقة بھذه االتفاقية :
الفصل : 11
ّ
ف ي حال ة نش وب خ الف ف ي تأوي ل أحك ام ھ ذه االتفاقي ة ،تبجّ ل ،وجوب ا ،المس اعي
الص لحية .ولھ ذا الغ رض يت ولى معھ د باس تور بت ونس مكاتب ة ّ
اللجن ة المح ّدث ة بمقتض ى
ـؤرخ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ 24ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻔﻲ  2014اﻟﻣﺗﻌﻠّـ ـ ـ ـ ــق
الفص ل ) (7ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــر ﻋ ـ ـ ـ ـ ــدد  764ﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻧﺔ  2014ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ﺑﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺑط ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــروط ٕواﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات ﺗﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻟﻣﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻳن ﺑﻧﻳﺎﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻬﻳﺎﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدى اﻟﻣﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻛم

واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻠﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ.
وبانقض اء أج ل ش ھر دون فص ل الخ الف ود ّي ا ،ف يمكن للط رف األح رص
مواص لة اإلج راءات القانوني ة الت ي يراھ ا لل دفاع ع ن حقوق ه ل دى المحكم ة
المختصّة.

الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
اﻟﻔﺻﻝ  :13ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد:
ال يكون ھذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل مدير عام المعھد
الفصل  :14محل ّ المخـابرة:
ع يّن ك ل ط رف مح ل مخابرت ه ف ي عنوان ه الم ذكور أع اله .غي ر أ ّن ه يمك ن ألح د
الط رفين تغيي ر ذل ك بمقتض ى رس الة مض مونة الوص ول م ع اإلع الم ب البلوغ للط رف
اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

تونــس في.................،
أطلعــــة و وافقـــــت
المحــامــي أو ممثـل شركة المحاماة

تونــــس في......................،
أطلعـــــة و وافقـــــــت
مديـــر عــام معھـــد باستــور تــونـــس
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