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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ

تعتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إصدار طلب عروض و طين عدد  2021/17لتكليف حمامني مباشرين

املرسني جبدول احملامني ،و ذلك لنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و
بصفة منفردة أو شركة مهنية للمحاماة ،من بني ّ
الوقيد والقيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف حقها والدفاع عنها لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة
واإلدارية والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية اجلاري هبا العمل املتعلقة ابإلجـراءات اإلداريّـة واملدنيّة
والعسكرية والتجاريّة واجلبائيّة واجلزائيّة والتحكيم .موزعني على  05أقساط حسب االختصاص على النحو التايل:
األقساط

املوضوع

العدد

القسط األول :اختصاص قانون إداري

مرسم ابلتعقيب متخصص يف القانون اإلداري
تكليف حمام ّ

1

القسط الثالث:اختصاص قانون جتاري

مرسم ابلتعقيب متخصص يف القانون التجاري
تكليف حمام ّ

القسط الثاين:اختصاص قانون عقاري
القسط الرابع:اختصاص قانون جزائي
القسط اخلامس:اختصاص قانون الشغل

مرسم ابلتعقيب متخصص يف القانون العقاري
تكليف حمام ّ
مرسم ابلتعقيب متخصص يف القانون اجلزائي
تكليف حمام ّ
مرسم ابلتعقيب متخصص يف قانون الشغل
تكليف حمام ّ

ويبني عقد النيابة بدقة احلقوق وااللتزامات احملمولة على الطرفني املتعاقدين.
ّ

الفصل  : 2شروط املشاركة

ميكن املشاركة يف طلب العروض:
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1
1
1
1

• احملامني املرسني جبدول التعقيب يف اتريخ صدور طلب العروض،
مرسم لدى التعقيب،
تتضمن حمام ّ
• الشركات املهنية للمحاماة على أن ّ
تعرضوا لإليقاف عن املباشرة مبقتضى قرار أتدييب ابت أو حملّى ابلنفاذ
ال جتوز مشاركة احملامني أو الذين ّ
املختصة خالل الثالث سنوات اليت سبقت التاريخ األقصى لقبول
يتم إلغاؤه من قبل احملكمة
ّ
العاجل ما مل ّ
1

العروض .

كما ال ميكن مشاركة احملامني املوجودين يف إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا
العمل أو تلك اليت تنشأ بسبب تضارب املصاحل املرتبطة ابلعالقة املباشرة بني احملامي ورئيس اهليكل العمومي أو
أبحد أعضاء هياكل التّسيري أو املداولة أو تلك اليت يكون فيها احملامي أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحامني قد قبل

أي دعوى ض ّد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على معىن الفصل  32من مرسوم احملاماة.
ّ
وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيني املباشرين أو املتقاعدين على الرغم من
ترسيمهم جبدول احملاماة.
الفصل : 3كيفية املشاركة

ميكن للمحامي املباشر املشاركة يف طلب العروض:
• منفردا.
• ضمن شركة مهنية للمحاماة ختضع للتشريع اجلاري به العمل.

الفصل : 4توزيع طلب العروض إىل حصص
يتكون طلب العروض من  05أقساط حم ّددة حسب االختصاص ابلنسبة للمحامني أو لشركات احملاماة الذين هم
ّ
يف حالة مباشرة.
القسط األول :اختصاص قانون إداري.
القسط الثاين :اختصاص قانون عقاري.
القسط الثالث :اختصاص قانون جتاري.
1
التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي (لجنة
إن ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا
الفتح والفرز المحدثة للغرض) ،وإنما يندرج ضمن صالحيات الّلجنة
ّ

للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكام الفصل  16من
ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل
األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و التحكيمية.
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القسط الرابع :اختصاص قانون جزائي.
القسط الرابع :اختصاص قانون الشغل.
الفصل : 5سحب ملف طلب العروض:
يتوىل املرتشح حتميل كراس الشروط جماان من موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnو موقع اهليئة الوطنية للمحامني ( )https://avocat.org.tnأو
مبوقع واب الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بعد أن يتوىل تعمري اإلستمارة اإللكرتونية املوجودة للغرض على املوقع
القارة لصفقات للوكالة الوطنية
املذكور .وابإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن سحب كراس الشروط مباشرة من الكتابة ّ
مبقرها الكائن بشارع  15أكتوبر الوردية 1080-تونس ،بدون مقابل.
للتبغ و الوقيدّ ،
الفصل  :6صلوحية العروض
مبجرد تقدميها ملدة ستّني يوما ( 60يوما) ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ
يصبح املشاركون ملزمني بعروضهم ّ
األقصى احملدد لقبول العروض.
الفصل :7التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:
ميكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات يف أجل أقصاه سبعة ( )7أايم من اتريخ نشر اإلعالن عن
طلب العروض.
يتضمن اإلجاابت والتوضيحات املتصلة ابملالحظات واإلستفسارات
يتم إعداد ملحق مللف طلب العروض ّ
و ّ
اليت يطلبها املرتشحون ،ويوجه إىل مجيع ساحيب كراس الشروط يف أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أايم قبل التاريخ
املبني يف
األقصى احملدد لقبول العروض .وذلك عرب الربيد اإللكرتوين للمحامي أو للشركة املهنية للمحاماة ّ
كراس الشروط املشار إليها ابلفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد  764لسنة
اإلستمارة اإللكرتونية لسحب ّ
املؤرخ يف  28جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى
ّ 2014
احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و التحكيمية.

كما جيوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض املشار إليه عن طريق الربيد السريع لكافة املرتشحني.
هذا،وميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد توجيه معطيات تكميليّة إىل املرتشحني الذين سحبوا كراس الشروط
قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض يف أجل أدانه عشرة ( )10أايم قبل انتهاء أجل تقدمي العروض.
الفصل :8الضماانت املالية :

يعفى املشاركون من تقدمي الضماانت املالية اليت تقتضيها الرتاتيب املتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

الفصل :9عقد أتمني على املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة:
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يتعني على كل مشارك يف طلب العروض تقدمي عقد أتمني عن املسؤولية املدنية واملهنية ،ساري املفعول يف
اتريخ آخر أجل لتقدمي العروض.
كما جيب على احملامي أو شركة احملاماة صاحب(ة) الصفقة ،جتديد شهادة التأمني سنواي إىل حني اإلعالم
ابحلكم املتعلّق آبخر قضية متعهد هبا.
تعهد هبا احملامي أو
ويسري عقد التأمني إىل حني انقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضيّة ّ
شركة احملاماة املعين(ة).
ويصبح عقد التأمني الغيا ابنقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم ابحلكم املتعلّق آبخر قضية يتعهد هبا
احملامي أو شركة احملاماة املعين(ة) .وإذا مت إعالم شركة التأمني املعنيّة من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد قبل

انقضاء األجل املذكور أعاله و ذلك مبقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ أو أبية وسيلة
أخرى تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم ،أب ّن احملامي أو شركة احملاماة املعين(ة) مل يف (مل تف) ابلتزاماته(ها)
التعاقديّة ،يتم االعرتاض على انقضاء عقد التأمني .ويف هذه احلالة ،ال يصبح عقد التأمني الغيا إالّ بشهادة يف
الغرض تسلّمها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
الفصل : 10طريقة تقدمي العروض
يتم تقدمي العروض على مرحلة واحدة.
يضمن العرض الفـين والواثئـق اإلداريـّة ومجيـع مؤيـدا ا املبيّنـة ابلفصـل ( )12مـن هـذا الك ّـراس يف نيـرفني منفصـلني
وخمت ــومني ي ــدرجان يف ني ــرف اثل ــث خ ــارجي خي ــتم ويكت ــب علي ــه عب ــارة  :ال يف ــتح طل ــب ع ــروض ع ــدد  17لس ــنة
 2021متعلق بتكليف ٍ
حمام إلانبة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد .
توجه الظروف احملتوية على العروض الفنية والواثئق اإلدارية ومجيع املؤيدات عـن طريـق الربيـد مضـمون الوصـول أو
ّ
عن طريق الربيد السريع أو تسلّم مباشرة إىل مكتب الضبط التابع للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مقابل وصل إيداع.
ـجل اخلــاص
ـجل الظــروف عنــد تسـلّمها يف مكتــب الضــبط املعـ ّـني للغــرض ّ ويف مرحلــة اثنيــة تسـ ّ
تسـ ّ
ـجل يف السـ ّ
ابلصفقات العمومية حسب ترتيب وصوهلا وجيب أن تبقى خمتومة إىل موعد فتحها.
يقصى آليّا:

كل عرض ورد بعد اآلجال.
* ّ
كل عرض مل يكن مغلقا و ال حيمل ختم احملامي.
* ّ
كما يقصى:
ـتم رفعه ـا خــالل األجــل
* كـ ّـل عــرض تضـ ّـمن تغي ـريات أو حت ّفظــات أدخلهــا املشــارك علــى بنــود كـ ّـراس الشــروط ومل يـ ّ
اإلضايف املمنوح له من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
مزورة.
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ّ
كل عرض ّ
* ّ
ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
وال ميكن للمشاركني الذين متّ إقصاء عروضهم ّ
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حترر العروض بكاملها ابحلرب مبا يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط .ويقصى
جيب أن ّ

كل عرض ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة.

مت حتديد يوم  08ماي  2021على الساعة  10صباحا ،كآخر أجل لقبول العروض.
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املكونة للعرض:
الفصل  :11الواثئق ّ
التعهد واملؤيّدات املصاحبة هلا على ما يلي:
جيب أن حيتوي الظرف
املتضمن للعرض وواثئق ّ
ّ
بيان الوثيقة

العدد

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة
الوثائق اإلدارية

كراس الشروط

---

ختم وإمضااء المشاار علاك ك ّال صافحة
وإمض ا ااا آ ف ا ااي ةخ ا اار الوثيق ا ااة م ا ااع بي ا ااان

لألنموذج

المدرج إمضا ا اااء المشا ا ااار و ختما ا ااخ فا ا ااي ةخا ا اار

01

02

03

04

05

التاريخ.

طبقا

تعهد
وثيقة ال ّ

بالملحق عدد()1

لألنموذج

الوثيقة مع بيان التاريخ .

عامة حول المشار
بطاقة إرشادات ّ

طبقا

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من

بالملحق عدد()2

المدرج إمضاء المشار وختمخ في ةخر الوثيقاة
مع بيان التاريخ .

---

بطاقة التعريف الجبائية.
ش ا ا ا ااهادة انخا ا ا ا اراط بص ا ا ا ااندو الحيطا ا ا ا ااة أصل الشهادة أو نسخة ممضاااة ماان قباال الشااخص المفا ّاوض لااخ
من وختمها مع بيان التاريخ.
والتقاعد للمحامين
لألصل
مطابقة
الشهادة.

شا ا ا ااهادة مهنيا ا ا ااة ف ا ا ا ااي تر ا ا ا اايم بج ا ا ا اادول أصل الشهادة المهنية أو إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئاة أو
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المحامين أو قرار تر يم الشركة المهنياة نسخة مطابقة لألصل منها رئاايس الفاارع الجهااوي دون اوا م وختمااخ
أو من قرار تر يم الشركة مع بيان التاريخ.

للمحاماة بجدول المحامين.

المهنية للمحاماة.
شا ا ااهادة االنخا ا اراط بالصا ا ااندو الا ا ااوطني نسخة مطابقة لألصل من إمضاااء ال ارئيس الم اادير الع ااام للص ااندو
للضا ا ا ا اامان االجتما ا ا ا اااعي
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الا ا ااوطني للضا ا اامان االجتما ا اااعي أو ما ا اان

( بالنسا ا ا ا اابة الشهادة.

الش ااخص المف ا ّاوض ل ااخ وختم ااخ م ااع بي ااان
التاريخ.

للمعا اااونين واألع ا اوان)أو تق ا اادرم تص ا اريح
علااك الشاارب بعاادم اال ااتعانة بمع اااونين
أو أعوان.
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اؤولية المدنّي ا ا اة نسخة مطابقة لألصل من إمض ا اااء الا ا ارئيس الم ا اادير الع ا ااام لش ا ااركة
عقا ا ااد تا ا ااؤمين عا ا اان المسا ا ا ّ
التا ااامين أو ما اان الشا ااخص المفا ا ّاوض لا ااخ
العقد
المهنية
و ّ
وختمخ مع بيان التاريخ.
لألنموذج

تصا ا اريح علا ا ااك الش ا اارب يلتا ا ا م بموجبا ا ااخ طبقا

المشار بعادم اليياام مباشارة أو بوا اطة بالملحق عدد()3
8

المدرج إمضاء المشار وختمخ في ةخر الوثيقاة
مع بيان التاريخ.

الغي اار بتق اادرم وع ااود أو عطار ااا أو اادارا
قصا ا ااد التا ا ااؤثير فا ا ااي مختل ا ا ا

إج ا ا اراءات

المهمة.
التعيين ومراحل إنجاز
ّ

لألنموذج

طبقا

رقدمخ المشار
تصريح علك الشرب ّ
بؤنخ لم ركن عونا عموميا لدى الوكالة بالملحق عدد()4
ّ
الوطنية للتبغ و الوقيد ،أو مضت عن

المدرج إمضاء المشار وختمخ في ةخر الوثيقاة
مع بيان التاريخ.

مدة خمس
انقطاعخ عن العمل بها ّ
األقل.
نوات علك
ّ
وفي خالب ذلك ،رجب تقدرم الترخيص
أو نسخة مطابقة لألصل منخ أو نسخة
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من مكتوب اإلعالم (حسب الحالة)

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

وخاصة منها أحكام الفصل  5من
ّ
المؤرخ
األمر عدد  1875لسنة 1998
ّ
في  28بتمبر  1998المتعلق بضبط

الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإ ناد

الموظفين العموميين ترخيصا لممار ة

نشاط خاص بمقابل لخ عالقة مباشرة

بمهامهم.

لألنموذج

11

تصريح علك الشرب بعدم الوجود في طبقا
إحدى الحاالت اإلقصائية المنصوص بالملحق عدد

()5

المدرج إمض ا ا اااء المش ا ا ااار وختم ا ا ااخ م ا ا ااع بي ا ا ااان
التاريخ.

كراس الشروط
عليها بالفصل  2من ّ

الجوانب الفنية والوثائق التي يتمّ اعتمادها في فرز العروض:
لألنموذج

01

02

تصريح علك الشرب بصحة البيانات طبقا
ّ
والمراجع العامة و/أو الخصوصية بالملحق عدد
ّ
ّ
المضمنة بالعرض.
َّ

()6

لألنموذج

قائمة إ مية في :المحامي (منفرد) أو طبقا
بالملحق عدد ()7
المهنية للمحاماة.
أعضاء الشركة
ّ
لألنموذج

03

الت ام لكل محام مشار (منفرد أو في طبقا
إطار شركة مهنية للمحاماة) بنيابة بالملحق عدد
(الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد) والييام

()8

المدرج إمض ا ا اااء المش ا ا ااار وختم ا ا ااخ م ا ا ااع بي ا ا ااان
التاريخ.

المدرج إمض ا ا اااء المش ا ا ااار وختم ا ا ااخ ف ا ا ااي ةخ ا ا اار
الوثيقة مع بيان التاريخ.
المدرج إمض ا ا اااء المش ا ا ااار وختم ا ا ااخ ف ا ا ااي ةخ ا ا اار
الوثيقة مع بيان التاريخ.

التعري ا ااف بإمض ا اااء ك ا اال مح ا ااام مش ا ااار

عل ا ا ا ا ااك أن ركا ا ا ا ا ااون تا ا ا ا ا اااريخ التعريا ا ا ا ا ااف

القانونية في حقها
بجميع اإلجراءات
ّ
9

والدفاع عنها لدى المحاكم و ائر

باإلمضا اااء وجوعا ااا بعا ااد صا اادور إعا ااالن

التحكيمية واإلدارية
الهيئات القضائية و
ّ
التعديلية.
و
ّ

طلب العروض.
لألنموذج

04

قائمة المراجع المبينة للتجرعة العامة طبقا
ّ
للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين بالملحق عدد ()9

الوثيقة مع بيان التاريخ.

المهنية للمحاماة خالل الخمس
للشركة
ّ
نوات األخيرة.

لألنموذج

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة طبقا
التي تابعها المحامي المباشر أو بالملحق عدد () 10
المهنية
المحامين المنتمين للشركة
ّ

05

المدرج إمضاء المشار

وختمخ في ةخر

المدرج

إمض اااء المش ااار وختم ااخ ف ااي ةخ اار الوثيق ااة
م ااع بي ااان الت اااريخ .رق ا ّادم المح ااامي المترش ااح
نسخة مطابقة لألصل من شااهادة المشاااركة

في الدورة المعنية.

للمحاماة في إطار دورات التكوين
المستمر ال تكمال الخبرة التي تنظمها
الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع

المعهد األعلك للمحامين أو في إطار
أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

06

السيرة الذاتية للمحامي المباشر أو طبقا لألنموذج المدرج إمضاااء صاااحب الساايرة الذاتّياة وإمضاااء
ّ
ص ا اااحب الع ا اارض (ف ا ااي حال ا ااة الش ا ااركة
المحامين المنتمين للشركة المهنية بالملحق عدد () 11
ّ
المهنية للمحاماة) مع بيان التاريخ.
للمحاماة.
لألنموذج

07

جدول التعهدات في القضارا موضوع طبقا
اإلنابات الجارية والتي ال ت ال منشورة بالملحق عدد ()12

المدرج إمض ا ا اااء المش ا ا ااار وختم ا ا ااخ ف ا ا ااي ةخ ا ا اار
الوثيقة مع بيان التاريخ.

لدى المحاكم و ائر الهيئات القضائية
التعديلية.
التحكيمية واإلدارية و
و
ّ
ّ
لألنموذج

08

مشروع عقد النيابة المبرم بين المحامي طبقا
المباشر أو الشركة المهنية للمحاماة من بالملحق عدد ()13
ّ
جهة ،و الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

المدرج إمضاااء ص اااحب العاارض (مح ااام منف اارد
أو وكيال شاركة مهنيااة للمحامااة) وختمااخ
في ةخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

من جهة ثانية.

مالحظة:ميثّل عدم تقدمي امللحق رقم  1وبقية املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنية واليت تندرج
ضمن تقييم العرض ،سببا موجبا إلقصاء العرض .وجيوز للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بشرط احرتام مبدأ املساواة
بني املشاركني أن تطلب عند االقتضاء ،يف أجل ال يتجاوز  07أايم من اتريخ جلسة فتح العروض ،كتابيا
استكمال بياانت ومستندات وتوضيحات تتعلق ابلعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها.
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الفصل  :12فتح الظروف:
حتدث لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد جلنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها مبقرر من املدير العام
للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
جتتمــع اللجنــة املــذكورة لفــتح الظــروف اخلارجيــة والظــروف احملتويــة علــى الواثئــق اإلداريــة والعــروض الفنيّـة .وتكــون
جلسة فتح الظروف علنية و تعقد يف التاريخ واملكان احمل ّدديْن بنص إعالن الدعوة إىل املنافسة.
•

ألي ســبب مــن األســباب .كمــا ال خيــول هلــم
ال يســمح للحاض ـرين املشــاركني ابلتـ ّ
ـدخل يف ســري أعمــال اللجنــة ّ

•

ال تفتح إالّ العروض الواردة يف اآلجال القانونية احمل ّددة لقبول العروض.

•

ألي عارض أن يدخل على عرضه أية تغيريات وإال أعترب هذا العرض الغيا.
ال ميكن ّ

أي إضافات عليها.
طلب متكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال ّ

ـتم الشــروع يف عمليّـة فــتح الظــروف طبقــا للتسلســل الرتتيــيب لتــاريخ الــورود وذلــك بفــتح الظــرف اخلــارجي
يـ ّ
كل الواثئق اإلداريّة املطلوبة.
للعرض والتثبّت من وجود ّ
الفين واالقتصار على التصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها.
فتح الظرف احملتوي على العرض ّ

صـة بفــتح
وابسـتثناء الواثئــق الــيت تــدخل يف تقيــيم العــرض الفـ ّـين للمشــارك ميكــن ،عنــد االقتضــاء ،للجنــة اخلا ّ
الظـ ــروف وفرزهـ ــا أن تـ ــدعو كتابيّـ ـا املشـ ــاركني الـ ــذين مل يقـ ـ ّدموا كـ ـ ّـل الواثئـ ــق املطلوبـ ــة إىل إمتـ ــام ملفـ ــا م يف أجـ ــل ال
يتجــاوزّ 07أايم عمــل مــن اتريــخ جلســة فــتح الظــروف وذلــك عــن طريــق الربيــد الس ـريع أو إبيــداعها مباشــرة مبكتــب
الضبط املركزي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد حىت ال تقصى عروضهم.

ميكن إرسال هذه الواثئق عن طريق الربيد االلكرتوين ابلعنوان التايل. RNTA@rnta-mtk.com.tn :علـى
أن تودع األصول ،الحقا ،مبكتب الضبط أو إرساهلا عن طريق الربيد السريع.
ويعتمد يف هذه احلالة اتريخ اإلرسال االلكرتوين.
مت حتديد يوم  08ماي  2021على الساعة  11صباحا ،اترخيا لفتح الظروف.
الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع يف تقدمي الرتشحات من قبل املشاركني يف الصفقة:
ميكن للمحامي الذي ق ّدم تر ّشـحه يف طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـا ّ ،مقابـل وصـل تسـليم ،يقـ ّدم مباشـرة
إىل الوكالــة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد أو عــن طريــق الربيــد مــع اإلعــالم ابلبلــوغ يف أجــل أقصــاه ةســة عشــرة ( )15يومــا
من اتريخ آخر أجل لقبول العروض املعلن عليه من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيـد وذلـك دون احلاجـة إىل تربيـر
هذا االنسحاب.
وابنقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعني االعتبار عروضهم يف أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمني هبا.
غري أنّه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إال مبطلب معلل يق ّدمه املرت ّشح للجنة
11

املختصة على معىن الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014هبدف املوافقة عليه.
ّ

ويف صورة تراجع احملامي أو شركة احملاماة أو احملامون املنضوون يف اتفاق شراكة دون إجازة من اللجنة وبعد إمتام
كل اهلياكل العمومية مل ّدة سنتني ( )02حتتسب ،حسب
عملية الفتح ،حيرم من املشاركة يف الصفقات اليت تنظمها ّ
الرد
احلالة ،من اتريخ تراجعه الكتا بعد األجل احمل ّدد لذلك يف الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من اتريخ عدم ّ
رد مل ّدة جتاوزت عشرة ( )10أايم عمل.
من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
الفصل :14تقييم العروض
ـوىل هـذه اللجنـة كـذلك
صـة املشـار إليهـا ابلفصـل  12مـن هـذا الك ّـراس ،تت ّ
بعد فتح العروض من قبل اللّجنة اخلا ّ

تقييم العروض املقبولة وترتيبها وفقا إلحدى املنهجيّات املدرجة ابلفصل  14من هذا الكراس.
• منهجيّة تقييم العروض و إسناد األعداد
 : 1.14منهجيّة تقييم العروض:

يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار احملـامي أو الشـركة املهنيّـة للمحـامني ابالعتمـاد ،حصـراي ،علـى املقـاييس
ّ
التاليــة:
العدد

العدد األقصى املسند

معايري الفرز

1

املراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة املهنيّة للمحامني

 50نقطة

2

املؤهالت العلميّة للمحامي

 20نقطة

3

حجم املهام املوكولة للمحامي أو شركة احملاماة من قبل اهلياكل العموميّة وعددها

 30نقطة
 100نقطة

اجملمـ ـ ــوع الع ـ ــام

وتقصى وجواب :
تتضمن إحدى الواثئق املعتمدة للتقييم الفين.
العروض اليت مل ّ
العروض اليت تنقصها الواثئق اإلدارية املطلوبة للمشاركة يف الصفقة بعد انقضاء فرتة اإلمهال واحمل ّددة يف
الفصل  11من هذا الكراس.
مزورة.
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أهنا ّ
كل عرض ّ
ّ

يتوىل أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف نفس الصفقة.
العروض اليت ّ

يتم إالّ من قبل
وخبصوص احملامني الذين صدرت يف شأهنم عقوابت أتديبيّة ،فإ ّن استبعادهم ورفض تر ّشحا م ال ّ
مؤرخ يف  28جانفي  2014يتعلق بضبط
جلنة املراقبة واملتابعة احملدثة مبقتضى األمر عدد  764لسنة ّ 2014
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شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديلية و التحكيمية  ،بعد التثبّت بدقّة يف وضعيّا م املهنية ابلتنسيق مع من له النظر يف اهليئة الوطنية للمحامني
املختص عند االقتضاء ،تطبيقا ملقتضيات الفصل  15من األمر عدد 764
أو كذلك مع رئيس الفرع اجلهوي
ّ
مؤرخ يف  28جانفي .2014
لسنة ّ 2014

 : 2.14إسناد األعداد:
أ -املراج ــع العام ــة للمح ــامي أو ألعض ــاء الش ــركة املهنيّـ ـة للمح ــامني خ ــالل اةمس ــة س ــنوات األخ ــرية (50

نقطة):

أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد املراجع حبسب عدد اإلانابت اليت أسداها احملامي أو أعضاء شركة احملاماة خالل اخلمس سنوات
األخرية أي من الفرتة املمت ّدة بني غرة جانفي  2016إىل اتريخ تقدمي العروض.
اجملمع
جممع بني ع ّدة حمامني أو شركات احملاماة حتتسب املراجع ملختلف أعضاء ّ
يف صورة تقدمي عرض يف إطار ّ
مع وجوب التقيد ابلسقف العددي األقصى املشار إليه يف اجلدول.
املصرح هبا ،يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص األحكام بعد
وهبدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع ّ

معاجلتها من قبل املرت ّشح بغاية حجب أساء األطراف وتقدميها بشكل حيول دون إمكانيّة التعرف على األشخاص
املذكورين هبذه األحكام واملراجع.
ما بني  40و 50

عدد اإلانابت لدى
احملاكم

العدد املسند بعنوان
املراجع العامة

ما بني  61و70

ما بني  51و60

ما بني  71و80

أكثر من  81إانبة

إانبة خالل اةمسة

إانبة خالل اةمسة

إانبة خالل اةمسة

إانبة خالل اةمسة

خالل اةمسة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

سنوات السابقة

العروض

العروض

العروض

العروض

العروض

لتاريخ طلب

10

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

30

20

لتاريخ طلب

40

لتاريخ طلب

50

بصحة البياانت املتعلّقة ابلتجربة
* صيغ تقدمي العيّنات من املؤيّدات:تبعا إلمضاء املرت ّشح للتصريح على الشرف ّ

املصرح
اخلصوصيّة و ّ
العامة (امللحق عدد  ،)6ال يدعى ،يف مرحلة أوىل ،املرت ّشح املعين إىل أتييد عرضه ابملؤيّدات ّ
هبا.
تعتمد عيّنة اإلانابت أو رسائل التكليف حسبما يراه املرتشح املشارك يف طلب العروض .وبصفة عامة يتوىل
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احملامي أو شركة احملاماة تقدمي كل وثيقة تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضااي اليت متّ رفضها شكال.
يكـ ــون احملـ ــامي مـ ــدعو إىل مجعهـ ــا وختزينهـ ــا حسـ ــب السـ ــنوات وحسـ ــب طبيعتهـ ــا بطريقـ ــة حتفـ ـ ايـ ــة املعطيـ ــات
ض ـماانت
الشخصــيّة وال ّس ـر امله ــين يف أق ـراص زغنطــة أو ليزريّـة أو ك ــذلك يف وس ــائل حف ـ إلكرتونيّ ـة تراع ــى فيه ــا ال ّ
الفنيّـة الســتغالهلا طبــق مواصــفات تــتالءم مــع التّجهي ـزات املســتعملة يف اجملــال وذلــك لتقــدميها عنــد الطلــب للوكالــة
الوطنية للتبغ و الوقيد طبق املواصفات الفنيّة املبيّنة للغرض يف كراس الشروط.

تتم على النّحو التّايل:
وجيب اإلشارة للمرت ّشحني أ ّن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة ّ
•

توىل جلنة الفتح والفرز تقييم و ترتيب العروض على أسـاس املعطيـات املبيّنـة يف التّصـاريح علـى ال ّشـرف وال ّسـرية
ت ّ

ال ّذاتيّـ ـة املمضـ ــاة مـ ــن قبـ ــل املرت ّشـ ـحني وبقيـ ــة املالحـ ــق املنصـ ــوص عليهـ ــا مبلـ ــف طلـ ــب العـ ــروض وطبقـ ــا للمعـ ــايري

بكراس الشروط.
واملقاييس املعلنة ّ
•

صـة للمراقبـة
تقوم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ،بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه امللفـات إىل اللّجنـة املخت ّ
واملتابعة ابهليئة العليا للطلب العمومي إلجراء املراقبة الالّزمة عليها طبقـا ألحكـام الفصـل  6مـن األمـر عـدد 764

لس ــنة  2014امل ــؤرخ يف  28جـ ــانفي  .2014وإذا مـ ــا اقتض ــت أعمـ ــال اللّجن ــة املـ ــذكورة طل ــب املؤيـّ ـدات املضـ ــمنة

ابلتصــاريح أو مؤيــدات إضــافية حــول مــا مت التص ـريح بــه خبصــوص املــؤهالت العلميــة واملهنيــة ،فــإ ّن هــذا الطلــب

يوجه إىل احملامني املعنيني من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
ّ
املؤهالت العلميّة للمحامي( 20نقطة):
بّ -

يه ــدف ه ــذا املقي ــاس إىل حتدي ــد الع ــدد األمث ــل م ــن املت ــدخلني للقي ــام ابإلانب ــة وابالس ــتناد إىل اخل ــربة املتميّ ـزة يف
امليدان املطلوب من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من انحية وإىل املؤهالت العلميـة للمرتشـح مـن انحيـة أخـرى،
وذلك حسب التصنيف التايل:
احملامون املباشرون لدى التعقيب.
أعضاء شركة احملاماة.
ص ـل عليه ــا احمل ــامي تس ــند األع ــداد حبس ــب وع ــدد ال ــدورات التكوينيّ ـة ال ــيت
إض ــافة إىل الش ــهادات العلميّ ـة ال ــيت حت ّ

تل ّقاها أو شارك فيها على النحو التايل:
متخصصـة يف إطـار دورات
لكل حمام شارك فعليا أو اتبع بنجاح دورة تكوينية
ّ
تسند بصفة آلية  05نقاط ّ
املستمر الستكمال اخلربة املهنيّة اليت تنظمها اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهـد األعلـى للمحـامني
التكوين
ّ
ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة (.)10
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تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة انجحــة يف دورة تكوينيّـة قــام هبــا حمــامي يف إطــار أنشــطة اهلياكــل

الدوليّة للمحامني ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة (.1)10

إلثبــات املشــاركة يف هــذه الــدورات ،يق ـ ّدم احملــامي املرتشــح نســخة مطابقــة لمصــل مــن شــهادة املشــاركة يف
الدورة املعنية.
ج -حجم املهام املوكولة للمحامي أو شركة احملاماة من قبل اهلياكل العموميّة وعددها ( 30نقطة)
يه ــدف هـ ــذا املعيـ ــار إىل إعطـ ــاء أكث ــر فـ ــرص للمرت ّشـ ـحني املتفـ ـّـرغني .ل ــذلك بقـ ــدر مـ ــا يكـ ــون احملـ ــامي
للمهمة بقدر ما يرتفع العدد املسند إليه هبـذا العنـوان والعكـس ابلعكـس وذلـك علـى النحـو
متفرغا ّ
املرتشح ّ

التايل:

كل قضيّة جارية ،لفائدة هيكـل عمـومي يف الطـور االبتـدائي يف اتريـخ تقـدمي
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
الرت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
كل قضيّة جارية لفائدة هيكـل عمـومي يف طـور االسـتئناف يف اتريـخ تقـدمي
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
الرت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.

ـتم حــذف نصــف نقطــة عــن كـ ّـل قضــيّة جاريــة لفائــدة هيكــل عمــومي أو ذات معنويّـة أو ماديّـة خاصــة
 يـ ّلدى حمكمة التعقيب يف اتريخ تقدمي الرت ّشح للمشاركة يف طلب العروض على أال يتجاوز  10نقاط.
الفصل :15تعيني احملامي أو شركة حماماة:

صـال حـول معـايري اختيـار املرت ّشـحني
تع ّد جلنة الفتح والتقييم احملدثة لدى الوكالـة الوطنيـة للتبـغ و الوقيـد تقريـرا مف ّ
ضـح فيـه كيفيّـة ترتيـب املرت ّشـحني وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض إن حصـل
ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلـك تو ّ
ذلك.
املختصة للمتابعـة واملراقبـة احملدثـة ابهليئـة العليـا
توجه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد وجواب هذا التقرير إىل اللجنة
ّ
و ّ
ـؤرخ يف  28جـانفي  2014إلجـراء
للطلـب العمـومي طبقـا ألحكــام الفصـل  7مـن األمـر عــدد  764لسـنة  2014وامل ّ
مراقبتها عليها طبقا ملقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
توجه اللجنة املذكورة قرارها إىل اهليكل العمومي املعين لتنفيذه.
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
املهمة:
الفصل  :16إمضاء العقد وال ّ
شروع يف ّ

يتم إعالم احملامي أو شركة احملاماة اليت متّ اختيارها من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيـد يف العنـوان املب ّـني بوثيقـة
ّ

1عندما يتع ّلق األمر بتكليف محامي بقضايا فييي اارييان مييا هيييل ااعيامييل ااعخذميّيضا ي إي ا با بييافض اي اي ا بعيييا
االعتيان بخا ه ا ااخعيان اافرعي دونات تكذينيّض هام بعا محامي في طان أنشطض ااعيامل اادوايّض الخحيياميا مييدم اخييام
ااخحامي ااختر ّ
شح بلغض ااخحكخض ااخنشذنة أمامعا ااقضيّض أو االغض ااختفّق عليعا في ااعقد أو عند االهتضاء االغض ا نجليزيض.
دواييض
ويخكاا م ا ا األإ بعيا االعتيان بافض ا ه ه ااخقاييسا انضذاء ااخحامي أو شرمض ااخحاماة في شيكض
معنييض ّ
ّ
اخكاتب محاماة ما عدمه.
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التع ّه ـد .وجي ــب عليــه إمض ــاء العق ــد احملــرر ابللغ ــة العربيــة طب ــق النم ــوذج املصــاحب هل ــذا .وميك ــن إض ــافة بن ــود ي ــرى

الطرفني أمهيّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم احملامي أو شركة احملاماة ليتولوا اختاذ كل اإلجراءات
املهمة مبجرد تسلم اإلذن بذلك.
الضرورية لضمان انطالق ّ

إال أنّه ،يف صورة نكول احملامي أو شركة احملاماة اليت وقع اختيارها هنائيا لإلانبة  ،حيرمون من املشاركة يف
الرد من طرفهم على
كل اهلياكل العمومية مل ّدة سنتني ( )02حتتسب من اتريخ عدم ّ
الصفقات اليت تنظمها ّ
رد مل ّدة جتاوزت عشرة ( )10أايم عمل.
إعالمهم بقبوهلم النهائي الذي بقي دون ّ

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

ملحق عدد 1

التعهد
وثيقة ّ

إين املمضي أسفله (االسم واللقب واخلطة)........................................................
املتصرف ابسم وحلساب..........................................................................:
املنخرط بصندوق احليطة و التقاعد حتت عدد................. ................................ :
املعني حمل خمابرته بـ(ذكر العنوان ابلكامل)......................................................
ّ
بصفيت ........................................................................................ :

1
املكونة مللف طلب العروض املتعلّق إبانبة احملامي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
وبعد االطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها و ّ
...................................................................................................................
)(1ملف طلب العروض.
()2وثيقة التعهد اليت متثّل وثيقة االلتزام.
()3عقد النيابة.
وبعد أن ق ّدرت على مسؤولييت طبيعة وشروط اخلدمات املزمع اجنازها.
أتعهد وألتزم مبا يلي:
ّ
املهمة موضوع طلب العروض املسندة يل دون حت ّف .
 )1قبول ّ
 )2اجناز اخلدمات القانونيّة املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله ،مقابل األجرة احمل ّددة طبق الرتاتيب القانونيّة يف
امليدان.

1

ميكن إضافة واثئق أخرى عند االقتضاء
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اخلاصة ابإلانابت لدى احملاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  ............من اتريخ  ...........اإلعالم
 )3تسليم التقارير ّ
به وفقا ملا تنص عليه كراس الشروط اإلدارية اخلاصة.
 )4تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية اخلاصة اليت تكو ّّن جزءا من العقد.
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة ( )...يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبول العروض.
أي حجر قانوين .ويف صورة ثبوت خالف
 )6أشهد أنين لست (أو أنّ الشركة اليت أمثلها ليست) يف حالة تضارب مصاحل أو ّ
ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأحتمل مسؤولييت القانونية املرتتبة عن ذلك.
تدفع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد املبالغ املستوجبة مبوجب عقد الصفقة وحتويلها إىل احلساب املفتوح ابلبنك أو الربيد:
 ............................حتت عدد( .......................... :ذكر اهلويّة البنكية أو الربيدية)
حرر بـ  ..................يف......................
(إمضاء وختم املشارك)
(يكتب املشارك خبط اليد عبارة صاحل للمشاركة يف طلب العروض )

ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب أو إسم شركة احملـاماة ................................................................:
اتريخ الرتسيم يف احملاماة..........................................................................:
املقر ... ....................................................................................:
عنوان ّ
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة........................................ :
اهلاتف.............................................................................................................:
.........
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العنوان اإللكرتوين للمحامي أو شركة احملاماة ...................................................................:
املعرف اجلبائي..............................................................................................:
رقم ّ
املفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة).....................................
الشخص ّ
حرر بـ  ..................يف......................
ّ
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثري

همة
يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز امل ّ
إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ
زثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد ...........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أصرح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد
ّ
التأثري يف خمتلف إجراءات إسناد الصفقة لفائديت.

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ
زثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أين مل أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
أصرح على شريف ّ
ّ
األقل.
أو مضت عن انقطاعي عن العمل هبا م ّدة ةس سنوات على ّ
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(ويف صورة القيام إبعـالم اهليكـل طبـق أحكـام األمـر عـدد  1875لسـنة  ،1998فرتفـق نسـخة مـن مكتـوب اإلعـالم
يوضح بدقّة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء).
مؤ ّشر عليه من قبل اهليكل ّ

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى

كراس الشروط
احلاالت اإلقصائيّة املنصوص عليها ابلفصل  2من ّ
إين املمضي أسفله (اإلسم و اللّقب)
ّ
زثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد  ..........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

.................................................................................................
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املسمى فيما يلي املشارك
ّ
ـدخل مـ ــن احملـ ــامني املقرتحـ ــني ال نوجـ ــد يف إحـ ــدى حـ ــاالت املنـ ــع
أصـ ـ ّـرح علـ ــى شـ ــريف ّ
أين وكافّـ ـة أعضـ ــاء الفريـ ــق املتـ ـ ّ
املنصوص عليها ابملرسوم املنظّم ملهنة احملاماة.
كمــا أصـ ّـرح أنّنــا ال نوجــد يف إحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا ابلفقــرة األخــرية مــن الفصــل الثــاين مــن كـراس شــروط
طلب العروض.

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 6
بصحة البياانت
تصريح على الشرف ّ

العامة و /أو اةصوصيّة املذكورة يف العرض
واملراجع ّ
23

إين املمضي أسفله (االسم واللّقب)
ّ
زثّل الشركة املهنيّة للمحامني

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

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
العامة اليت ق ّدمتها يف هذا العرض.
أصرح على ّ
بصحة البياانت واملراجع اخلصوصيّة و ّ
الشرف ّ
ّ
أحتمل مسؤوليّيت القانونيّة يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي للّجنة املكلّفة ابلفرز ملا يثبتها من
و ّ
مين مل ّدة تتجاوز عشرة ّأايم.
واثئق بعد طلبها ّ

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 7
قائمة إمسيـة يف احملامي (املنفرد)

أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة
عر

االسم و اللقب

الشهادة احملرز عليها

اتريخ الرتسيم ابهليئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد8
التزام احملامي (املنفرد)
أو أعضاء الشركة املهنيّة للمحاماة بنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

لدى احملاكم و سائر اهليئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

أقر أب ّن الفريق
إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة املعلومات الواردة هبذا العرض:
املتكون من السيّدات والسادة اآليت ذكرهم يلتزم(ألتزم)إبجناز ّ
املتدخل و ّ
املهمة .كما ّ
االسم واللقب

الرتسيم

حمل املخابرة

إمضاء احملامي معرف
1

به

1
لكل واحد منهم.كما جيب التعريف ابإلمضاء لكل حمامي مشارك على أن يكون اتريخ
كل املتدخلني املعنيني اإلمضاء يف اخلانة
ّ
ّ
املخصصة ّ
يتعني على ّ
التعريف ابإلمضاء وجواب بعد صدور إعالن طلب العروض.
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حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء و ختم املشارك

ملحق عـدد 9

قائمة املراجع املبيّنة للتجربة العامة للمحامي املباشر أو للمحامني املنتمني للشركة املهنيّة للمحاماة
خالل اةمس سنوات األخرية

(من  1جانفي  2016إىل اتريخ فتح العروض)
العامة
جدول أتليفي للمراجع ّ

عدد االانابت

احملكمة

موضوع اإلانبة

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................

27

الطور

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر أو احملامني سنة .................

العدد اجلملي لإلانابت املصرح هبا خالل اةمس سنوات

العامة
جدول تفصيلي للمراجع ّ
28

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

اهليكل العمومي أو الشخص اخلاص

موضوع اإلانبة

احملكمة

عدد القضيّة

الطور

حرر بـ .............................يف
ّ

اتريخ بداية وانتهاء املهمّة

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

(إمضاء وختم املشارك)
•

ميكن نسخ اجلدول إلضافة املراجع والقضااي املقرتح التنصيص عليها ابلعرض.
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ملحق عـدد 10

قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر أو احملامني املنتمني للشركة املهنيّة
للمحاماة يف إطار دورات التكوين املستمر اليت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد
األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.

عر

السنة

احملور

الدورات التكوينية و شهادات استكمال اةربة املسلمة من قبل اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني
1
2
3
4
5

الدورات التكوينية للمحامني يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية
1
2
3
4
5

30

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
يق ّدم احملامي املرتشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنية.

ملحق عدد 11

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسم واللقب:

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

* اتريخ الوالدة ومكاهنا:
*اتريخ الرتسيم ابهليئة الوطنية .............................................................................................................. :
ّ
* اتريخ الرتسيم ابإلستئناف...............................................................................................................:

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

* اتريخ الرتسيم ابلتعقيب:
*عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات القانونية..........................................................................:
ّ
.................................................................................................................

الشـهــائد العلميــة املتحصّل عليها املرتشح :
الشهـادة العلميّة

املؤسسة اجلامعية
31

سنة التـخـرّج

ملخّص اةربة العامّة يف احملاماة :
اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع
اةاص اليت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها

اتريخ إجناز هذه األعمال

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
32

النتائج احملقّقة أو نتائج
األعمال املنجزة

-

ملخّص اةربة اةصوصية يف مهنة احملاماة ( ذكر االختصاص إن وجد أو املادّة املطلوبة)
اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع
اةاص اليت قام احملامي أو شركة احملاماة بنيابتها

اتريخ إجناز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج احملقّقة أو نتائج
األعمال املنجزة

ابملهمة املرت ّشح إليها:
 املعطيات اإلضافية اليت يرى املرتشح أمهية ذكرها يف نشاطه يف العالقة ّ• التكوين يف اللغات.

33

اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

• اةربة يف ميدان معني قبل الرتسيم يف احملاماة.

-

• االنضواء يف شبكة دوليّة ملكتب حماماة
إمضاء صاحب السرية الذاتية
حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 12

جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة لدى
احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة

اإلانابت اجلارية
عدد اإلانابت

موضوع

اإلانابت

اآلجال التقريبية

احملاكم أو اهليئات
املنشورة أمامها
القضااي

اهليكل العمومي

الطور

35

شخص خاص

إلنتهاء اإلانابت
اجلاريّة

املالحظات اإلضافية

والتوضيحية اليت يراها

املرتشح أّنّا ضروريّة
لذكرها لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم املرتشح
حرر بـ .............................يف
ّ

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

ملحق عدد 13

عقد النيابة املربم بني احملامي املباشر أو الشركة املهنيّة
1
للمحاماة و الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
املهمـة:
األول :تعريف ّ
الفصل ّ

تتمثّل مهمة:
األستاذ ..........................................................................................
أو
(الشركة املهنيّة للمحاماة) .......................................... .........................
1يخكا بافض فصذل أإرم و ا حسب متطلّيات ااخلف أو ا نابات و إصذصيّاتعا.
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طبق هذه االتفاقية يف نيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد والقيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف حقه(ها) والدفاع

عنه(ها) لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواء يف تونس أو كذلك خارجها
عند اإلقتضاء.
الفصل  : 2التشريع والرتاتيب املطبّقة ابلعقد:
ختضع هذه الصفقة للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل .كما خيضع صاحب العقد وأعوانه إىل التشريع الساري
املفعول يف امليدان اجلبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :

األول أعاله طبق أحكام القرار املشرتك الصادر عن
تضبط أتعاب احملاماة خبصوص ّ
املهام املشار إليها ابلفصل ّ
وزير العدل والوزير املكلف ابلتجارة واليت تشمل أيضا معاليم نشر القضااي والطوابع اجلبائية واملصاريف املكتبيّة
ومبلغ أتمني أحكام االستئناف والتعقيب.
يتم جتميع ) (02قضية كحد أدىن وةسة ( )05قضااي كحد أقصى يف نفس الطور واليت تعد مرتبطة ببعضها
ابلنظر إىل وحدة املوضوع أو السبب أو املادة أو نظرا لطبيعة القضااي أو تشاهبها أو تداوهلا أو سهولة معاجلتها
واحدة واليت تعترب أتعاب قضية واحدة.
ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إذا ما تبني هلا أن احملامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إجيابية ابلنظر إيل
القضية املتعهد هبا ودرجة تشعبها ،أن تسند له منحة تكميلية تق ّدر من قبلها وإمضاء ملحق يف الغرض بني

املختصة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي على أن
يتم عرضه مسبقا على اللجنة
ّ
الطرفني ّ
تدخل هذه املنحة ضمن السقف احمل ّدد للمحامي.

الفصل  : 4اإللتـزامات املوضوعة على كاهل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد :
ملهمته .وهلذا الغرض ،تتوىل
أ -تلتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بتوفري الظروف املالئمة إلجناز احملامي ّ
تضمن مع رسالة التكليف مقابل
خاصة توفري كل أصول مؤيدات القضااي اليت تطلب من احملامي رفعها ّ
يضمن امللف وجواب مبذكرة توضيحية تلخص معطيات امللف
وصل تسلّم زضى من احملامي .كما ّ
وطلبات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

ب -متكني احملامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف احملكمة أو اهليئة أو اهليكل املعين قبل
موعد اجللسة ،أو االجتماع ،أبسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير احملامي واملؤيدات اليت ق ّدمها يف إطار نيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
ث -ال ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كشف املعطيات املاليّة واملؤيدات العلميّة املتعلّقة ابحملامي أو بشركة
مؤرخ يف 28
احملاماة املتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األوىل من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
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جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات
القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يتم خالص صاحب املهمة حسب الصيغ التالية (حتددها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد) يكون اخلالص عن
ّ
تتوىل اخلالص االدارة املالية للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
طريق حتويل إىل احلساب اجلاري لصاحب العقد .و ّ
يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من اتريخ إيداع
ّ
الفاتورة بعد صدور احلكم أو اإلعالم ابلنسخة التنفيذية للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
وحيمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجر عدول التنفيذ (ابستثناء القضااي يف طور التعقيب وتلك املنشورة
لدى احملكمة العقارية واحملكمة اإلدارية اليت يتحمل فيها احملامي معاليم تسليم الواثئق واملؤيدات).
وحتمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجرة عدول اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم إبدارة امللكية
العقارية.
تتحمل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مصاريف التنقل املتعلّقة ابإلانابت خارج جمال منطقة تونس الكربى
كما ّ

أو خارج مراكز الوالايت عندما تتجاوز مسافة التنقل اليت يقطعها احملامي أو أعضاء شركة احملاماة هلذا الغرض 30

مبلف اإلانبة.
املتعهدين ّ
كلم يف حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،أو ألعضاء شركة احملاماة ّ

بتحمل مصاريف التن ّقل واإلقامة حصرّاي
وإذا ما اقتضت ضرورة ّ
امللف التن ّقل للخارج ،يتك ّفل اهليكل العمومي ّ
املهمة دون سواها مبا فيها يومي الذهاب والرجوع.
يف حدود ّأايم ّ

ويف كل احلاالت ،جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعلّقة ابلنقل واإلقامة يف اخلارج موضوع إتّفاق كتا منفرد

ومسبق بني الطرفني وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة ابألتعاب.
تتوىل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد خالصها
إالّ أنّه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل احملامي أو شركة احملاماةّ ،

على أساس فواتري مثبتة هلذه األعمال مسلّمة من املعنيني القائمني ابألعمال موضوع االسرتجاع وذلك إثر التثبت
املهمة.
من الطابع الفعلي إلجناز ّ
الفصل  : 6االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي أو الشركة املهنية للمحاماة :
يلتزم احملامي أو شركة احملاماة مبا يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصاحل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد عند نيابته هلا أمام احملاكم أو اهليئاتالقضائيّة و التعديلية و التحكيمية.

 حضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كتابيااملتعهدة.
مبآهلا يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من اجلهة ّ
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املخصصة للنظر يف املسائل املتعلقة بنزاعات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أو بدراسة
 حضور االجتماعاتّ
امللفات اليت وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد فيها.
وهلذا الغرض،
تتوىل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين حلضور هذه
ّ
االجتماعات وذلك قبل انعقادها ويف حيّز زمين معقول.

 متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حىت تبدي رأيهافيها .ويف صورة عدم إبداء الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مبالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أايم عمل من
اتريخ تسلمها من قبله ،فيع ّد ذلك موافقة ضمنية منه على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات اليت
يقتضيها القانون.
 متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من شهادة يف خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم اخنراطهيف صندوق التأمني وما يفيد قيامه بتأمني مسؤوليته املدنيّة وذلك وجواب قبل خالص األتعاب.
الفصل  : 7م ّدة اإلتفــاقية :
تضبط م ّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  .....................وتنتهي يف ....................
ويف صورة وجود قضااي جارية يف هذا التاريخ األخري ومل يتم تعيني حمامي أو شركة مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة

املختصة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي فيتوىل مواصلة هذه القضااي وفق قواعد العناية املهنيّة
ّ
نص احلكم الصادر
وذلك إىل حني انتهاء طورها اجلاري ،دون سواه ،ومتكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من ّ
فيها.
الفصل  : 8التقيّد برتكيبة الفريق املتد ّخـل :

يلتزم صاحب العقد بتوفري الفريق الذي ر ّشحه يف املشاركة يف طلب العروض من حيث العدد واملستوى العلمي
والتجربة املهنيّة دون سواه إالّ أنّه ويف صورة تغيري الرتكيبة يف األثناء ،فيجب على احملامي إعالم الوكالة الوطنية للتبغ
املهمة مبن له (م) نفس املؤهالت العملية واملهنيّة
و الوقيد بذلك كتابيا وتغيري احملامي (ن) املتخلي (ن ) عن ّ

ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن حيظى ذلك ،مسبّقا ،مبوافقة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كتابيا
املختصة للمتابعة واملراقبة
يتم عرضه مسبقا على اللجنة
ّ
على هذا التغيري وإمضاء ملحق يف الغرض بني الطرفني ّ
احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي.
ويف خالف ذلك ،ويف صورة تع ّذر توفري مرتشح جديد يستجيب ملقتضيات كراس الشروط الذي متّ على أساسه
حق فسخ
اختيار املتعاقد مع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أويف صورة عدم موافقتها على املرت ّشح املقرتح ،فلها ّ
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عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه يف الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله أبجل إضايف أقصاه ةس
عشرة ( )15يوما إن مل يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح اخللل مقارنة مع العرض املق ّدم من قبله.
الفصل : 9فسخ االتفاقية:

مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخرية والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا يف احلاالت التالية،:
 انتهاء م ّدة التكليف املشار إليها ابلفصل السابع أعاله. وفاة احملامي أو حل الشركة املهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم املباشرة.توجه له الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
 عدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية .ويف هذه الصورة ّيقل عن عشرة
تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حم ّدد ال ّ
أايم ابتداء من اتريخ تبليغ التنبيه .وابنقضاء هذا األجل ،ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد فسخ العقد

أي إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
دون ّ

 إذا ثبت لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إخالل صاحب العقد ابلتزامه وإهدار حقها يف التقاضي أوثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام
العقد واجنازه.
ويتوىل احملامي إرجاع الواثئق اليت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل الوكالة
الوطنية للتبغ و الوقيد.
الفصل :10

يف صورة قرار الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونيّة أو واقعية اثبتة لذلك ،
يف قضيّة ال زالت جارية ،ففي هذه احلالة ،تصرف له وجواب أتعابه كاملة اليت حتتسب طبق أحكام الفصل الثالث

املؤرخ يف  20أوت 2011
من هذه االتفاقية وذلك عمال أبحكام الفصل  40من املرسوم عدد  79لسنة ّ 2011

واملتعلّق بتنظيم مهنة احملاماة.

فض النزاعات املتعلقة هبذه االتفاقية :
الفصل ّ : 11

تتوىل
تبجل ،وجواب ،املساعي الصلحية .وهلذا الغرض ّ
يف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذه االتفاقيةّ ،
مؤرخ يف
الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مكاتبة اللّجنة احمل ّدثة مبقتضى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
 28جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات
القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية و التحكيمية.
وداي ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية اليت يراها
وابنقضاء أجل شهر دون فصل اخلالف ّ
املختصة.
للدفاع عن حقوقه لدى احملكمة
ّ
40

الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
حتمل مصاريف التسجيل على احملامي.
الفصل  :13صحة العقد:

ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل املدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
حمل املخـابرة:
الفصل ّ :14

عني كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله .غري أنّه ميكن ألحد الطرفني تغيري ذلك مبقتضى رسالة
ّ
مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

حـ ّـرر بـ .........يف ..................
اإلمضــاءات
الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
احمل ـ ـ ـ ــامي
أو
شركة احملــام ــاة
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اجلزء الثاين :
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كراس الشروط املتعلق بتكليف حمام مل تتجاوز م ّدة ترسيمه
ابالستئناف مخس ( )05سنوات لنيابة الوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية و اإلدارية
والتعديلية و التحكيمية"
لسنوات 2023-2022- 2021

الفهرس
الفصل األول  :موضوع طلب العروض

2

الفصل  : 2شروط المشاركة

2
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كيفية المشاركة
الفصل ّ :3
الفصل  :4توزيع طلب العروض إلى حصص

2
2

الفصل  :5مكونات طلب العروض

3

الفصل  :6صلوحية العروض

3

الفصل  :7سحب ملف طلب العروض

4

الفصل  :8اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض

4

الفصل  :9الضمانات المالية

4

المهنية
المسؤولية
الفصل  :10عقد التأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
الفصل  :11طريقة تقديم العروض

4

المكونة للعرض
الفصل  :12الوثائق
ّ
الفنية
الفصل  :13فتح الظروف ّ

5
5
8

الفصل  :14ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في

9

الصفقة

الفصل  :15تقييم العروض

9

منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل :16
ّ

9

الفصل  :17تعيين المحامي

المهمـة
الفصل  :18إمضاء العقد والشروع في
ّ

المالحق

13
13
14

األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
املرسني جبدول احملامني ،لنيابة الوكالة
يتمثّل موضوع طلب العروض يف اختيار( )02حماميني مباشرين ،من بني ّ
الوطنية للتبغ و الوقيد و القيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف حقها والدفاع عنها لدى احملاكم وسائر اهليئات
القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية اجلاري هبا العمل املتعلقة ابإلجـراءات

اإلداريّـة واملدنيّة والعسكرية والتجاريّة واجلبائيّة واجلزائيّة والتحكيم.
ويبني عقد النيابة بدقة احلقوق وااللتزامات احملمولة على الطرفني املتعاقدين.
ّ
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الفصل  : 2شروط املشاركة
تفتح املشاركة يف طلب العروض للمحامني املرمسني جبدول احملامني لدى االستئناف والذين مل تتجاوز م ّدة

ترسيمهم ابالستئناف م ّدة مخس ( )5سنوات ،دون سواهم .كما ال ميكن مشاركة احملامني املوجودين يف إحدى
حاالت املنع املنصوص عليها ابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل أو تلك اليت تنشأ بسبب تضارب املصاحل

املرتبطة ابلعالقة املباشرة بني احملامي ورئيس اهليكل العمومي أو أبحد أعضاء هياكل التّسيري أو املداولة أو تلك
أي دعوى ض ّد جهة تعمل لديها أو أي مانع آخر على معىن الفصل  32من
اليت يكون فيها احملامي قد قبل ّ
مرسوم احملاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة املتقاعدين واألساتذة اجلامعيني املباشرين أو املتقاعدين على الرغم من
ترسيمهم جبدول احملاماة.

الفصل :3كيفية املشاركة

ميكن للمحامي املباشر املشاركة يف طلب العروض بصفة منفردة.

الفصل :4توزيع طلب العروض إىل حصص

يتكون طلب العروض من قسط وحيد موجه إىل مجيع احملامني الذين مل تتجاوز م ّدة ترسيمهم ابالستئناف
ّ
حمل خمابر م والية تونس.
مخس ( )5سنوات ،دون سواهم ،يف اتريخ صدور طلب العروض.على أن يكون ّ

الفصل  : 5مكوانت طلب العروض

يشمل طلب العروض اإلانابت املتعلقة ابملسائل التالية:
 -القضااي مبختلف أنواعها اليت ال يتجاوز مبلغ حجمها املايل التقديري احمل ّدد من قبل اهليكل العمومي ما

قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة املضافة طيلة مدة التكليف.
أو/و

 -استصدار األوامر ابلدفع اليت ال يتجاوز مبلغها املايل التقديري احمل ّدد من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و

الوقيد ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة املضافة لكامل مدة التكليف ،على أن حتتف
مرسم لدى التعقيب إن اقتضت ضرورة مواصلة
الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد حب ّقها يف إمكانية إضافة حمام ّ
اإلجراءات أو القضية ذلك.
أو/و

 -استصدار األذون على العرائض وذلك ابستثناء تلك املتعلّقة أو املرتبطة بقضااي أداء مال.

الفصل : 6سحب ملف طلب العروض:

يتوىل املرتشح حتميل كراس الشروط جماان من موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnوموقع اهليئة الوطنية للمحامني (  )https://avocat.org.tnأو
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مبوقع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بعد أن يتوىل تعمري اإلستمارة اإللكرتونية املوجودة للغرض على املوقع املذكور.
وابإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن سحب كراس الشروط مباشرة من الكتابة القارة للصفقات ابلوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد -شارع  15أكتوبر -1080الوردية-تونس بدون مقابل.
الفصل  :7صلوحية العروض

مبجرد تقدميها ملدة ستّني يوما ( 60يوما) ابتداءا من اليوم املوايل للتاريخ
يصبح املشاركون ملزمني بعروضهم ّ
األقصى احملدد لقبول العروض.

الفصل :8التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:

ميكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات يف أجل أقصاه سبعة ( )7أايم من اتريخ نشر اإلعالن عن
طلب العروض.
يتضمن اإلجاابت والتوضيحات املتصلة ابملالحظات واإلستفسارات اليت
ويتم إعداد ملحق مللف طلب العروض ّ
ّ
يطلبها املرتشحون ،ويوجه إىل مجيع ساحيب كراس الشروط يف أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أايم قبل التاريخ األقصى
املبني يف اإلستمارة
احملدد لقبول العروض وذلك عرب الربيد اإللكرتوين للمحامي أو للشركة املهنية للمحاماة ّ
كراس الشروط املشار إليها ابلفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد  764لسنة 2014
اإللكرتونية لسحب ّ
املؤرخ يف  28جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم
ّ
واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
كما جيوز عند االقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض املشار إليه عن طريق الربيد السريع لكافة املرتشحني.
هذا ،وميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد توجيه معطيات تكميليّة إىل املرتشحني الذين سحبوا كراس الشروط
قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض يف أجل أدانه عشرة ( )10أايم قبل انتهاء أجل تقدمي العروض.

الفصل :9الضماانت املالية :

يعفى املشاركون من تقدمي الضماانت املالية اليت تقتضيها الرتاتيب املتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

الفصل :10عقد أتمني على املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة:

يتعني على كل مشارك يف طلب العروض تقدمي عقد أتمني على املسؤولية املدنية واملهنية ،ساري املفعول يف

اتريخ آخر أجل لتقدمي العروض.
كما جيب على احملامي صاحب الصفقة ،جتديد شهادة التأمني سنواي إىل حني اإلعالم ابحلكم املتعلّق آبخر
قضية متعهد هبا.
تعهد هبا احملامي.
ويسري عقد التأمني إىل حني انقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم آلخر قضيّة ّ
ويصبح عقد التأمني الغيا ابنقضاء أسبوعني بداية من يوم اإلعالم ابحلكم املتعلّق آبخر قضية يتعهد هبا
احملامي  .وإذا مت إعالم شركة التأمني املعنيّة من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد قبل انقضاء األجل املذكور
أعاله وذلك مبقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ أو أبية وسيلة أخرى تعطي اترخيا اثبتا
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هلذا اإلعالم ،أب ّن احملامي مل يف ابلتزاماته التعاقديّة ،يتم االعرتاض على انقضاء عقد التأمني .ويف هذه احلالة ،ال
يصبح عقد التأمني الغيا إالّ بشهادة يف الغرض تسلّمها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الفصل  : 11طريقة تقدمي العروض

يتم تقدمي العروض على مرحلة واحدة ،و يضمن العرض الفين والواثئق اإلداريّة ومجيع مؤيدا ا املبيّنة ابلفصل
الكراس يف نيرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف نيرف اثلث خارجي خيتم ويكتب عليه عبارة :
( )12من هذا ّ
ال يفتح طلب عروض عدد  17لسنة  2021متعلق بتكليف ٍ
حمام إلانبة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
توجه الظروف احملتوية على العروض الفنية والواثئق اإلدارية ومجيع املؤيدات عن طريق الربيد مضمون الوصول أو
ّ
عن طريق الربيد السريع أو تسلّم مباشرة إىل مكتب الضبط املركزي التابع للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيدـ مقابل
تسجل يف
تسجل الظروف عند تسلّمها يف مكتب الضبط ّ
املعني للغرض ّ ويف مرحلة اثنية ّ
وصل إيداع.و ّ
السجل اخلاص ابلصفقات العمومية حسب ترتيب وصوهلا وجيب أن تبقى خمتومة إىل موعد فتحها.
ّ

يقصى آليّا:
كل عرض ورد بعد اآلجال.
* ّ

كل عرض مل يكن مغلقا وال حيمل ختم احملامي.
* ّ
كما يقصى:
يتم رفعها خالل األجل
كل عرض ّ
كراس الشروط ومل ّ
تضمن تغيريات أو حت ّفظات أدخلها املشارك على بنود ّ
* ّ
اإلضايف املمنوح له من قبل اهليكل العمومي.
مزورة.
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ّ
كل عرض ّ
* ّ

ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
وال ميكن للمشاركني الذين متّ إقصاء عروضهم ّ
حترر العروض بكاملها ابحلرب مبا يف ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج امللحقة بكراس الشروط .ويقصى كل
جيب أن ّ
عرض ال تتوفر فيه الشروط املطلوبة.
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املكونة للعرض:
الفصل :12الواثئق ّ
التعهد واملؤيّدات املصاحبة هلا على ما يلي:
جيب أن حيتوي الظرف
املتضمن للعرض وواثئق ّ
ّ
بيان الوثيقة

العدد

واجبات املشارك

العمليات املطلوبة
الواثئق اإلدارية
---

كراس الشروط
01

02
03
04
05

06

07

08

09

10

التعهد
وثيقة ّ

كل صـفحة وإمضـاؤه
ختم وإمضاء املشارك على ّ
يف آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد( )1إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
التاريخ .

عامة حول املشارك
بطاقة إرشادات ّ

طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد( )2إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
التاريخ .

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لمصل من بطاقة
التعريف اجلبائية.

شهادة اخنراط بصندوق احليطة والتقاعد للمحامني

املفوض له وختمهـا مـع
أصل الشهادة أو نسخة مطابقة زضاة من قبل الشخص ّ
بيان التاريخ.
لمصل من الشهادة.

شهادة مهنية يف ترسيم جبدول احملامني

أصل الشهادة املهنية أو نسخة مطابقة إمضاء العميد أو الكاتـب العـام للهيئــة أو رئـيس
الف ـ ــرع اجله ـ ــوي دون س ـ ـواهم وختم ـ ــه م ـ ــع بي ـ ــان
لمصل منها.
التاريخ.

شهادة اإلخنراط ابلصندوق الـوطين للضـمان اإلجتمـاعي ( ابلنسـبة للمعـاونني نسخة مطابقة لمصل من الشهادة.
واألعوان) أو تصريح على الشرف بعد تشغيل معاونني أو أعوان.
عقد أتمني على املسؤوليّة املدنيّة واملهنيّة

---

نسخة مطابقة لمصل من العقد.

إمضـ ــاء الـ ـرئيس املـ ــدير العـ ــام للصـ ــندوق الـ ــوطين
للض ــمان اإلجتم ــاعي أو م ــن الش ــخص املف ـ ّـوض
له وختمه مع بيان التاريخ.
إمضاء الرئيس املدير العـام لشـركة التـامني أو مـن
املفوض له وختمه مع بيان التاريخ.
الشخص ّ

تص ـريح عل ــى الش ــرف يلت ــزم مبوجب ــه املش ــارك بع ــدم القي ــام مباش ــرة أو بواس ــطة طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد( )3إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
التاريخ.

الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات التعيني
املهمة.
ومراحل إجناز ّ

تصريح على الشرف يقدمه املشارك أبنه مل يكن عوان عموميا لدى الوكالة طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
ّ
ّ
التاريخ.
الوطنية للتبغ و الوقيد ،أو مضت عن انقطاعه عن العمل هبا مدة ةس ()4
ّ
األقل.
سنوات على ّ
ويف خالف ذلك ،جيب تقدمي الرتخيص أو نسخة مطابقة لمصل منه أو
نسخة من مكتوب اإلعالم (حسب احلالة) طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل
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املؤرخ
ّ
وخاصة منها أحكام الفصل  5من األمر عدد  1875لسنة ّ 1998
يف  28سبتمرب  1998املتعلق بضبط الشروط واإلجراءات املتعلّقة إبسناد
املونيفني العموميني ترخيصا ملمارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة مباشرة
مبهامهم.
12

طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.
()5

تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى
كراس الشروط
احلاالت اإلقصائيّة املنصوص عليها ابلفصل  2من ّ

يتم اعتمادها يف فرز العروض:
اجلوانب الفنية والواثئق اليت ّ
01

02

تصريح على الشرف بصحة البياانت واملراجع العامة و/أو اخلصوصية طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ.
ّ
ّ
ّ
()6
املضمنة ابلعرض.
احملامي (منفرد)

طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
التاريخ.
()7
طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان

03

04

التزام لكل حمام مشارك (منفرد) بنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد والقيام
جبميع اإلجراءات القانونية يف حقها والدفاع عنها لدى احملاكم وسائر ()8
ّ
اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة.

التاريخ.
التعريف إبمضاء كل حمام مشارك على أن يكون
اتري ـ ــخ التعري ـ ــف ابإلمض ـ ــاء وج ـ ــواب بع ـ ــد ص ـ ــدور
إعالن طلب العروض.

قائمة املراجع املبينة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل اخلمس سنوات طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضاء املشارك وختمه يف آخر الوثيقة مع بيان
ّ
التاريخ.
()9
األخرية.
طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضـ ــاء املشـ ــارك وختمـ ــه يف آخـ ــر الوثيقـ ــة مـ ــع بيـ ــان

05

قائمة يف الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر يف إطار
دورات التكوين املستمر الستكمال اخلربة اليت تنظمها اهليئة الوطنية () 10
للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل
الدولية للمحامني.

طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد
() 11

التـ ـ ــاريخ  ،يقـ ـ ـ ّدم احملـ ـ ــامي املرتشـ ـ ــح نسـ ـ ــخة مطابقـ ـ ــة

لمصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنية.

06

السرية الذاتيّة للمحامي.

07

جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضـاء املشـارك وختمـه يف آخــر الوثيقـة مـع بيــان
التاريخ.
()12
لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة.

08

مشروع عقد النيابة املربم بني احملامي املباشر من جهة ،و الوكالة الوطنية للتبغ طبقا لممنوذج املدرج ابمللحق عدد إمضاء صـاحب العـرض (حمـام منفـرد) وختمـه يف
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
()13
و الوقيد من جهة اثنية.

إمضاء صاحب السرية الذاتيّة مع بيان التاريخ.

مالحظة:ميثّل عدم تقدمي امللحق رقم  1وبقية املالحق املنصوص عليها صلب اجلوانب الفنية واليت تندرج
ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض وجيوز للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بشرط احرتام مبدأ املساواة
بني املشاركني أن تطلب عند االقتضاء ،يف أجل ال يتجاوز  07أايم من اتريخ جلسة فتح العروض ،كتابيا
استكمال بياانت ومستندات وتوضيحات تتعلق ابلعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إىل تغيري يف حمتواها.
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الفصل  :13فتح الظروف:
حتدث لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد جلنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها مبقرر من املدير العام
للوكالة.
جتتمع اللجنة املذكورة لفتح الظروف اخلارجية والظروف احملتوية على الواثئق اإلدارية والعروض الفنيّة.
وتك ــون جلس ــة ف ــتح الع ــروض غ ــري علنيّ ـة .حي ــث تعق ــد يف الت ــاريخ واملك ــان احمل ـ ّدديْن ب ــنص إع ــالن ال ــدعوة إىل

املنافسة.

•

ال تفتح إالّ العروض الواردة يف اآلجال القانونية احمل ّددة لقبول العروض.

•

ألي عارض أن يدخل على عرضه أية تغيريات وإالّ اعترب هذا العرض الغيا.
ال ميكن ّ

ـتم الشــروع يف عمليّـة الفــتح طبقــا للتسلســل الرتتيــيب لتــاريخ الــورود وذلــك بفــتح الظــرف اخلــارجي للعــرض
يـ ّ
كل الواثئق اإلداريّة املطلوبة.
والتثبّت من وجود ّ
الفين واالقتصار على التصريح بوجود الواثئق املطلوبة دون تعدادها.
فتح الظرف احملتوي على العرض ّ

صـة بفـتح
الفين للمشارك ،ميكن ،عنـد االقتضـاء ،للجنـة اخلا ّ
وابستثناء الواثئق اليت تدخل يف تقييم العرض ّ
الظروف وفرزها أن تـدعو كتابيّـا املشـاركني الـذين مل يقـ ّدموا ك ّـل الواثئـق املطلوبـة إىل إمتـام ملفـا م يف أجـل ال يتجـاوز
ّ 07أايم عمــل مــن اتريــخ جلســة فــتح الظــروف وذلــك عــن طريــق الربيــد السـريع أو إبيــداعها مباشــرة مبكتــب الضــبط
املركزي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد،حىت ال تقصى عروضهم.

ميكن إرسال هذه الواثئق عن طريق الربيـد االلكـرتوين ابلعنـوان التـايل. RNTA@rnta-mtk.com.tn :علـى أن
تودع األصول ،الحقا ،مبكتب الضبط أو إرساهلا عـن طريـق الربيـد السـريع علـى العنـوان التـايل :شـارع  15أكتـوبر -
الوردية 1080-تونس.
ويعتمد يف هذه احلالة اتريخ اإلرسال االلكرتوين.
الفصل  : 14ضبط آجال وصيغ الرجوع يف تقدمي الرتشحات من قبل املشاركني يف الصفقة:
ميكن للمحامي الذي ق ّدم تر ّشحه يف طلب عروض أن يسحبه بطلـب كتـا ّ ،مقابـل وصـل تسـليم ،يقـ ّدم مباشـرة إىل
الوكالــة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد أو عــن طريــق الربيــد مــع اإلعــالم ابلبلــوغ يف أجــل أقصــاه ةســة عشــرة ( )15يومــا مــن
اتريــخ آخــر أجــل لقبــول العــروض املعلــن عليــه مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للتبــغ و الوقيــد و ذلــك دون احلاجــة إىل تربيــر
هذا االنسحاب.
وابنقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعني االعتبار عروضهم يف أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمني هبا.
املختصة
غري أنّه ال ميكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل املذكور إال مبطلب معلل يق ّدمه املرت ّشح للجنة
ّ
على معىن الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014هبدف املوافقة عليه.
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ويف صورة تراجع احملامي دون إجازة من اللجنة وبعد إمتام عملية الفتح ،حيرم من املشاركة يف الصفقات اليت تنظمها
كل اهلياكل العمومية مل ّدة سنتني ( )02حتتسب ،حسب احلالة ،من اتريخ تراجعه الكتا بعد األجل احمل ّدد لذلك
ّ
رد
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
يف الفقرة األوىل من هذا الفصل أو من اتريخ عدم ّ
مل ّدة جتاوزت عشرة ( )10أايم عمل.
الفصل :15تقييم العروض
ـوىل هــذه اللجنــة كــذلك
صـة املشــار إليهــا ابلفصــل  13مــن هــذا الكـ ّـراس ،تتـ ّ
بعــد فــتح العــروض مــن قبــل اللّجنــة اخلا ّ

تقييم العروض املقبولة وترتيبها وفقا إلحدى املنهجيّات املدرجة ابلفصل  16من هذا الكراس.
الفصل  : 16منهجيّة تقييم العروض و إسناد األعداد
 : 1.16منهجيّة تقييم العروض:

يتم تقييم العروض وترتيبها الختيار احملـامي أو الشـركة املهنيّـة للمحـامني ابالعتمـاد ،حصـراي ،علـى املقـاييس
ّ
التاليــة:
العدد

العدد األقصى املسند

معايري الفرز

1

املراجع العامة للمحامي

 50نقطة

2

املؤهالت العلميّة للمحامي

 20نقطة

3

حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل اهلياكل العموميّة وعددها

 30نقطة
 100نقطة

اجملمـ ـ ــوع الع ـ ــام

وتقصى وجواب :
تتضمن إحدى الواثئق املعتمدة للتقييم الفين.
العروض اليت مل ّ
العروض اليت تنقصها الواثئق اإلدارية املطلوبة للمشاركة يف الصفقة بعد انقضاء فرتة اإلمهال واحمل ّددة يف
الفصل  12من هذا الكراس.
مزورة.
تضمن تصرحيات أو معلومات خاطئة أو واثئق ثبت أهنا ّ
كل عرض ّ
يتوىل أحد املشاركني فيها تقدمي أكثر من عرض واحد يف نفس الصفقة.
العروض اليت ّ
يتم إال من قبل
وخبصوص احملامني الذين صدرت يف شأهنم عقوابت أتديبيّة ،فإ ّن استبعادهم ورفض تر ّشحا م ال ّ
مؤرخ يف  28جانفي  2014املتعلق بضبط
جلنة املراقبة واملتابعة احملدثة مبقتضى األمر عدد  764لسنة ّ 2014
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شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديلية والتحكيمية  ،بعد التثبّت بدقّة يف وضعيّا م املهنية ابلتنسيق مع من له النظر يف اهليئة الوطنية للمحامني
املختص عند االقتضاء ،تطبيقا ملقتضيات الفصل  15من األمر عدد 764
أو كذلك مع رئيس الفرع اجلهوي
ّ
مؤرخ يف  28جانفي .2014
لسنة ّ 2014
 : 2.1.16إسناد األعداد:
أ -املراجع العامة للمحامي خالل اةمسة سنوات األخرية ( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد املراجع حبسب عدد اإلانابت اليت أسداها احملامي خالل اخلمس سنوات األخرية أي من الفرتة
املمت ّدة بني غرة جانفي  2016إىل اتريخ تقدمي العروض.
املصرح هبا ،يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص األحكام بعد
وهبدف احتساب العدد املسند بعنوان املراجع ّ

معاجلتها من قبل املرت ّشح بغاية حجب أساء األطراف وتقدميها بشكل حيول دون إمكانيّة التعرف على األشخاص
املذكورين هبذه األحكام واملراجع.
عدد

ما بني  40و45

ما بني  46و50

ما بني  51و55

اإلانابت

إانبة خالل اةمسة

إانبة خالل اةمسة

إانبة خالل اةمسة

احملاكم

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لتاريخ طلب

لدى

سنوات السابقة
العروض

سنوات السابقة

سنوات السابقة
العروض

العروض

ما بني  56و60
إانبة خالل اةمسة
سنوات السابقة

لتاريخ طلب العروض

أكثر من  60إانبة
خالل اةمسة

سنوات السابقة
لتاريخ طلب
العروض

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد

املسـ ـ ـ ـ ـ ــند
بعن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

10

30

20

40

50

املراجـ ـ ـ ـ ــع
العامة

أ .صيغ تقدمي العيّنات من املؤيّدات:
بصحة البيـاانت املتعلّقـة ابلتجربـة اخلصوصـيّة والعا ّمـة (امللحـق عـدد ،)6
تبعا إلمضاء املرت ّشح للتصريح على الشرف ّ
املصرح هبا.
ال يدعى ،يف مرحلة أوىل ،املرت ّشح املعين إىل أتييد عرضه ابملؤيّدات ّ
تعتمد عيّنة اإلانابت أو رسائل التكليف حسبما يراه املرتشح املشارك يف طلب العروض .وبصفة عامة يتوىل احملامي
تقدمي كل وثيقة تثبت إجناز العمل موضوع اإلانبة.

وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضااي اليت متّ رفضها شكال.
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ويكـ ــون احملـ ــامي مـ ــدعو إىل مجعهـ ــا وختزينهـ ــا حسـ ــب السـ ــنوات وحسـ ــب طبيعتهـ ــا بطريقـ ــة حتفـ ـ

ايـ ــة املعطيـ ــات

ض ـماانت
الشخصــيّة وال ّس ـر امله ــين يف أق ـراص زغنطــة أو ليزريّـة أو ك ــذلك يف وس ــائل حف ـ إلكرتونيّ ـة تراع ــى فيه ــا ال ّ
الفنيّـة الســتغالهلا طبــق مواصــفات تــتالءم مــع التّجهي ـزات املســتعملة يف اجملــال وذلــك لتقــدميها عنــد الطلــب للوكالــة
الوطنية للتبغ و الوقيد طبق املواصفات الفنيّة املبيّنة للغرض يف كراس الشروط.
تتم على النّحو التّايل:
وجيب اإلشارة للمرت ّشحني أ ّن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة ّ
•

ـوىل جلنــة الفــتح والفــرز تقيــيم وترتيــب العــروض علــى أســاس املعطيــات املبيّنــة يف التّصــاريح
تتـ ّ

علــى ال ّش ـرف وال ّس ـرية ال ّذاتيّ ـة املمضــاة م ــن قب ــل املرت ّش ـحني وبقي ــة املالحــق املنص ــوص عليه ــا
بكراس الشروط.
مبلف طلب العروض وطبقا للمعايري واملقاييس املعلنة ّ

•

تق ــوم ال وكال ــة الوطني ــة للتب ــغ و الوقي ــد بع ــد االنته ــاء م ــن ه ــذه األعم ــال بتوجي ــه امللف ــات إىل
املختصة للمراقبة واملتابعة ابهليئـة العليـا للطلـب العمـومي إلجـراء املراقبـة الالّزمـة عليهـا
اللّجنة
ّ

طبقــا ألحكــام الفصــل  6مــن االمــر عــدد  764لســنة  2014املــؤرخ يف  28جــانفي  .2014وإذا

مــا اقتضــت أعمــال اللّجنــة املــذكورة طلــب املؤيّـدات املضــمنة ابلتصــاريح أو مؤيــدات إضــافية
ح ــول م ــا مت التص ـريح ب ــه خبص ــوص امل ــؤهالت العلمي ــة واملهني ــة ،ف ــإ ّن ه ــذا الطل ــب يو ّج ـه إىل
احملامني املعنيني من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

املؤهالت العلميّة للمحامي ( 20نقطة):
بّ -
يهــدف ه ــذا املقي ــاس إىل حتدي ــد الع ــدد األمث ــل م ــن املت ــدخلني للقي ــام ابإلانب ــة وابالس ــتناد إىل اخل ــربة املتميّ ـزة يف
امليدان املطلوب من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من انحية وإىل املؤهالت العلميـة للمرتشـح مـن انحيـة أخـرى،
وذلك حسب ترسيمهم ابالستئناف.
حتصل عليها احملامي تسند األعداد حبسب عدد الدورات التكوينيّة اليت
إضافة إىل الشهادات العلميّة اليت ّ
تل ّقاها أو شارك فيها على النحو التايل:
متخصص ــة يف إط ــار
تس ــند بص ــفة آلي ــة  05نق ــاط لك ـ ّـل حم ــام ش ــارك فعلي ــا أو اتب ــع بنج ــاح دورة تكويني ــة
ّ
ـتمر الســتكمال اخلــربة املهنيّـة الــيت تنظمهــا اهليئــة الوطنيــة ابلتنســيق مــع املعهــد األعلــى
دورات التكــوين املسـ ّ
للمحامني ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة نقاط (.)10
تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة انجحــة يف دورة تكوينيّـة قــام هبــا حمــامي يف إطــار أنشــطة اهلياكــل

الدوليّة للمحامني .ويبلغ سقف النقاط هبذا العنوان عشرة نقاط (.1)10

1عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا فييي اارييان مييا هيييل ااعيامييل ااعخذميّيضا ي إي ا با بييافض اي اي ا بعيييا
االعتيان بخا ه ا ااخعيان اافرعي دونات تكذينيّض هام بعا محامي في طان أنشطض ااعيامل اادوايّض الخحيياميا مييدم اخييام
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إلثبــات املشــاركة يف هــذه الــدورات ،يق ـ ّدم احملــامي املرتشــح نســخة مطابقــة لمصــل مــن شــهادة املشــاركة يف
الدورة املعنية.
ح -حجم املهام املوكولة للمحامي من قبل اهلياكل العموميّة وعددها ( 30نقطة)

➢ يه ــدف ه ــذا املعي ــار إىل إعط ــاء أكث ــر ف ــرص للمرتش ــحني املتف ــرغني .ل ــذلك بق ــدر م ــا
يكون احملـامي املرتشـح متفرغـا للمه ّمـة بقـدر مـا يرفـع العـدد املسـند اليـه هبـذا العنـوان و
العكس ابلعكس و ذلك على النحو التايل:

كل قضيّة جارية ،لفائدة هيكل عمومي يف الطور االبتـدائي يف اتريـخ تقـدمي الرت ّشـح
 ّيتم حذف نصف نقطة عن ّ
للمشاركة يف طلب العروض على أال تتجاوز  15نقطة.
يتم حذف نصف نقطة عـن ك ّـل قضـيّة جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي يف طـور االسـتئناف يف اتريـخ تقـدمي الرت ّشـح
 ّللمشاركة يف طلب العروض على أال تتجاوز  15نقطة.

الفصل :17تعيني احملامي:

صـال حـول معـايري اختيـار املرت ّشـحني
تع ّد جلنة الفـتح والتقيـيم احملدثـة لـدى الوكالـة الوطنيـة للتبـغ و الوقيـد تقريـرا مف ّ

ضـح فيـه كيفيّـة ترتيـب املرت ّشـحني وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض إن حصـل
ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلـك تو ّ
ذلك.
صـة للمتابعـة واملراقبـة احملدثـة ابهليئـة العليـا
توجه الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد وجواب هـذا التقريـر إىل اللجنـة املخت ّ
و ّ
ـؤرخ يف  28جـانفي  2014إلجـراء
للطلـب العمـومي طبقـا ألحكــام الفصـل  7مـن األمـر عــدد  764لسـنة  2014وامل ّ
مراقبتها عليها طبقا ملقتضيات الفصل  8من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
توجه اللجنة املذكورة قرارها إىل اهليكل العمومي املعين لتنفيذه.
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
املهمة:
الفصل  :18إمضاء العقد وال ّ
شروع يف ّ

التعهد .وجيـب عليـه
يتم إعالم احملامي الذي متّ اختياره من قبل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد يف العنوان ّ
املبني بوثيقة ّ
ّ

إمضاء العقد احملرر ابللغة العربية طبق النموذج املصاحب هلذا .وميكن إضــافة بنــود يــرى الطرفــان أمهيّتهــا وضــرورة
توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

وعلى إثر املصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم احملامي ليتوىل اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق
املهمة مبجرد تسلم اإلذن بذلك.
ّ

ااخحامي ااختر ّ
شح بلغض ااخحكخض ااخنشذنة أمامعا ااقضيّض أو االغض ااختفّق عليعا في ااعقد أو عند االهتضاء االغض ا نجليزيض.
ويخكاا م ا ا األإ بعيا االعتيان بافض ا ه ه ااخقاييسا انضذاء ااخحامي في شيكض معنيّض دوايّض اخكاتب محاماة مييا
عدمه.
54

كل
إال أنّه ،يف صورة نكول احملامي الذي وقع اختياره هنائيا لإلانبة حيرم من املشاركة يف الصفقات اليت تنظمها ّ
الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي
اهلياكل العمومية مل ّدة سنتني ( )02حتتسب من اتريخ عدم ّ
رد مل ّدة جتاوزت عشرة ( )10أايم عمل.
دون ّ

املالحق
التعهد
ملحق عدد : 1وثيقة ّ

ملحق عدد  :2بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التأثري يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز
املهمة
ّ

ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى احلاالت اإلقصائيّة املنصوص
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كراس الشروط
عليها ابلفصل  4من ّ

العامة و /او اةصوصيّة
بصحة البياانت واملراجع ّ
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
املذكورة يف العرض
ملحق عدد  :7قائمة إمسيـة يف احملامي (املنفرد)
ملحق عدد  :8التزام احملامي (املنفرد) بنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد لدى احملاكم و سائر
اهليئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية

ملحق عدد  :9قائمة املراجع املبيّنة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل اةمس سنوات
األخرية
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر يف إطار
دورات التكوين املستمر اليت تنظمها اهليئة الوطنية للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى
للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.
ملحق عدد  :11سي ــرة ذاتي ــة
ملحق عدد  :12جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة
لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
ملحق عدد  :13عقد النيابة املربم بني احملامي و الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

ملحق عدد 1

التعهد
وثيقة ّ

 إين املمضي أسفله (االسم واللقب واخلطة)........................................................................... املتصرف ابسم وحلساب...........................................................................................: املنخرط بصندوق احليطة و التقاعد حتت عدد...................................................................... :56

املعني حمل خمابرته بـ(ذكر العنوان ابلكامل)............................................................................
ّ -

1
املكونة مللف طلب العروض املتعلّق إبانبة احملامي (حتدده الوكالة الوطنية للتبغ و
وبعد االطالع على مجيع الواثئق اآليت ذكرها و ّ
الوقيد) :
)(1ملف طلب العروض
( )2وثيقة التعهد اليت متثّل وثيقة االلتزام
( )3عقد النيابة.
وبعد أن ق ّدرت على مسؤولييت طبيعة وشروط اخلدمات املزمع اجنازها.
أتعهد و ألتزم مبا يلي:
ّ
املهمة موضوع طلب العروض املسندة يل دون حت ّف .
 )1قبول ّ
 )2اجناز اخلدمات القانونيّة املطلوبة وفقا للشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله ،مقابل األجرة احمل ّددة طبق الرتاتيب القانونيّة يف
امليدان.
اخلاصة ابإلانابت لدى احملاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها (حتددها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد) ...
 )3تسليم التقارير ّ
من اتريخ ( ...........حت ّدده الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد) وفقا ملا تنص عليه كراس الشروط اإلدارية اخلاصة.
 )4تطبيق مجيع البنود املدرجة بكراس الشروط اإلدارية اخلاصة اليت تكو ّّن جزءا من العقد.
 ) 5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة (حتددها الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد)  ............يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر
أجل حمدد لقبول العروض.
أي حجر قانوين .ويف صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية
 )6أشهد أنين لست يف حالة تضارب مصاحل أو ّ
وأحتمل مسؤولييت القانونية املرتتبة عن ذلك.

تدفع الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد املبالغ املستوجبة مبوجب عقد الصفقة وحتويلها إىل احلساب املفتوح ابلبنك أو الربيد:
 ............................حتت عدد( .......................... :ذكر اهلويّة البنكية أو الربيدية)
حرر بـ  ..................يف......................
(إمضاء وختم املشارك)
(يكتب املشارك خبط اليد عبارة صاحل للمشاركة يف طلب العروض )

1رمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب......................................................................................................:
اتريخ الرتسيم يف احملاماة.............................................................................................:
املقر ........................................................................................................:
عنوان ّ
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة................................................ :
اهلاتف.............................................................................................................:
العنوان اإللكرتوين للمحامي .........................................................................................:
املعرف اجلبائي..................................................................................................:
رقم ّ
املفوض إلمضاء واثئق العرض(االسم واللقب واخلطة)...........................................................
الشخص ّ
حرر بـ  ..................يف......................
ّ
(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثري

املهمة
يف خمتلف إجراءات التعيني ومراحل إجناز ّ
إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد ...........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أصرح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد
ّ
التأثري يف خمتلف إجراءات إسناد الصفقة لفائديت.

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
صاحب طلب العروض

إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أين مل أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أو مضت على
أصرح على شريف ّ
ّ
األقل.
انقطاعي عن العمل هبا م ّدة ةس سنوات على ّ

(ويف صورة القيام إبعالم اهليكل طبق أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فرتفق نسخة مـن مكتـوب اإلعـالم
يوضح بدقّة اتريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء).
مؤ ّشر عليه من قبل اهليكل ّ
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حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود يف إحدى

كراس الشروط
احلاالت اإلقصائيّة املنصوص عليها ابلفصل  2من ّ
إين املمضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ّ

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد  ..........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

61

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
أين ال اوجد يف إحدى حاالت املنع املنصوص عليها ابملرسوم املنظّم ملهنة احملاماة.
أصرح على شريف ّ
ّ
كمــا أصـ ّـرح أنّنــا ال أوجــد يف إحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا ابلفقــرة األخــرية مــن الفصــل الثــاين مــن كـراس شــروط
طلب العروض.

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

ملحق عدد 6
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بصحة البياانت
تصريح على الشرف ّ

العامة و /او اةصوصيّة املذكورة يف العرض
واملراجع ّ

إين املمضي أسفله (االسم واللّقب)
ّ

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

املسجل ابهليئة الوطنيّة حتت عدد .........................................بتاريخ
ّ

حمل خمابرته بـ (العنوان الكامل)
ّ
املعني ّ

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

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

املسمى فيما يلي املشارك
ّ
العامة اليت ق ّدمتها يف هذا العرض.
أصرح على ّ
بصحة البياانت واملراجع اخلصوصيّة و ّ
الشرف ّ
ّ
أحتمل مسؤوليّيت القانونيّة يف صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدميي للّجنة املكلّفة ابلفرز ملا يثبتها من
و ّ
مين مل ّدة تتجاوز عشرة ّأايم.
واثئق بعد طلبها ّ

حرر بـ  .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 7
املعطيات الشخصية للمحامي املنفرد

 - 1االسم و اللقب................................................................................:
 - 2الشهادة احملرز عليها...........................................................................:
 - 3اتريخ الرتسيم ابهليئة............................................................................:

عر

االسم واللقب

الشهادة احملرز عليها

اتريخ الرتسيم ابهليئة

1
2
3
4
5

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد8
التزام احملامي
بنيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد

لدى احملاكم و سائر اهليئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
أبين ألتزم
أقر ّ
إين املمضي أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة املعلومات الواردة هبذا العرض:
إبجناز ّ
املهمة.كما ّ
االسم و اللقب

الرتسيم

حمل املخابرة

إمضاء احملامي معرف به

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد 9
قائمة املراجع املبيّنة للتجربة العامة للمحامي املباشر خالل اةمس سنوات األخرية
(من  1جانفي  2016إىل اتريخ فتح العروض)
العامة
جدول أتليفي للمراجع ّ
عدد االانابت

موضوع اإلانبة

احملكمة
66

الطور

التجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................

التجربة العامة للمحامي املباشر سنة .................

العدد اجلملي لإلانابت املصرح هبا خالل اةمس سنوات

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

العامة
جدول تفصيلي للمراجع ّ
اهليكل العمومي أو الشخص اخلاص

موضوع اإلانبة

احملكمة

67

عدد القضيّة

الطور

اتريخ بداية وانتهاء املهمّة

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

•

ميكن نسخ اجلدول إلضافة املراجع والقضااي املقرتح التنصيص عليها ابلعرض
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ملحق عـدد 10

قائمة الدورات التكوينية املتخصصة اليت اتبعها احملامي املباشر يف إطار دورات التكوين املستمر اليت تنظمها اهليئة الوطنية
للمحامني ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني أو يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية للمحامني.

عر

السنة

احملور

الدورات التكوينية و شهادات استكمال اةربة املنظمة من قبل اهليئة الوطنية ابلتنسيق مع املعهد األعلى للمحامني
1
2
3
4
5
6
7

الدورات التكوينية للمحامي يف إطار أنشطة اهلياكل الدولية
1
2
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3
4
5
6
7

حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)

يق ّدم احملامي املرتشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة املشاركة يف الدورة املعنية.

ملحق عدد 11

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسم واللقب:

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

* اتريخ الوالدة ومكاهنا:
*اتريخ الرتسيم ابهليئة الوطنية .................................................................................................................... :
ّ

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

* اتريخ الرتسيم ابالستئناف:
* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لإلجرءات القانونية......................................................................... :
ّ
.........................................................................................................................

الشـهــائد العلميــة املتحصّل عليها املرتشح :
الشهـادة العلميّة

املؤسسة اجلامعية
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سنة التـخـرّج

ملخّص اةربة العامّة يف احملاماة :
اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع
اةاص اليت قام احملامي بنيابتها

اتريخ إجناز هذه األعمال

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
-

-

71

النتائج احملقّقة أو نتائج
األعمال املنجزة

ملخّص اةربة اةصوصية يف مهنة احملاماة ( ذكر االختصاص إن وجد أو املادّة املطلوبة)
اهليكل العمومي أو الشركة الناشطة يف القطاع
اةاص اليت قام احملامي بنيابتها

اتريخ إجناز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج احملقّقة أو نتائج
األعمال املنجزة

ابملهمة املرت ّشح إليها:
 املعطيات اإلضافية اليت يرى املرتشح أمهية ذكرها يف نشاطه يف العالقة ّ•

اللغة

التكوين يف اللغات
متوسط

جيد

72

جيد جدا

ممتاز

• اةربة يف ميدان معني قبل الرتسيم يف احملاماة.

-

• اإلنضواء يف شبكة دوليّة ملكتب حماماة
إمضاء صاحب السرية الذاتية
حرر بـ .............................يف
ّ

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 12

جدول التعهدات يف القضااي موضوع اإلانابت اجلارية واليت ال تزال منشورة لدى احملاكم
وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
اإلانابت اجلارية
عدد اإلانابت

موضوع

اإلانابت

اآلجال التقريبية

احملاكم أو اهليئات
املنشورة أمامها
القضااي

اهليكل العمومي

الطور
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شخص خاص

إلنتهاء اإلانابت
اجلاريّة

املالحظات اإلضافية

والتوضيحية اليت يراها

املرتشح أّنّا ضروريّة
لذكرها لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم املرتشح
حرر بـ .............................يف
ّ

ملحق عدد 13

عقد النيابة املربم بني حمامي مل تتجاوز م ّدة ترسيمه

ابالستئناف م ّدة مخس سنوات و الوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد

1

املهمـة:
األول :تعريف ّ
الفصل ّ
1يخكا بافض فصذل أإرم و ا حسب متطلّيات ااخلف أو ا نابات وإصذصيّاتعا.
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............................

تتمثّل مهمة:

األستاذ ..........................................................................................

طبق هذه االتفاقية يف نيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد .والقيام جبميع اإلجراءات القانونيّة يف حقها والدفاع
عنه(ها) لدى احملاكم وسائر اهليئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة سواء يف تونس أو كذلك خارجها

عند اإلقتضاء.

الفصل  : 2التشريع والرتاتيب املطبّقة ابلعقد:

ختضع هذه الصفقة للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل .كما خيضع صاحب العقد وأعوانه إىل التشريع الساري
املفعول يف امليدان اجلبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :

األول أعاله طبق أحكام القرار املشرتك الصادر عن
تضبط أتعاب احملاماة خبصوص ّ
املهام املشار إليها ابلفصل ّ
وزير العدل والوزير املكلف ابلتجارة واليت تشمل أيضا معاليم نشر القضااي والطوابع اجلبائية واملصاريف املكتبيّة
ومبلغ أتمني أحكام االستئناف والتعقيب.

يتم جتميع ) (02قضااي كحد أدىن وةسة ( )05قضااي كحد أقصى يف نفس الطور واليت تعد مرتبطة ببعضها
ابلنظر إىل وحدة املوضوع أو السبب أو املادة أو نظرا لطبيعة القضااي أو تشاهبها أو تداوهلا أو سهولة معاجلتها
واليت تعترب أتعاب قضية واحدة.
ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إذا ما تبني هلا أن احملامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إجيابية ابلنظر إيل
القضية املتعهد هبا ودرجة تشعبها ،أن تسند له منحة تكميلية تق ّدر من قبله وإمضاء ملحق يف الغرض بني الطرفني
املختصة للمتابعة واملراقبة احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه
يتم عرضه مسبقا على اللجنة
ّ
ّ
املنحة ضمن السقف احمل ّدد للمحامي.
الفصل  : 4اإللتـزامات املوضوعة على كاهل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد :
ث-

ملهمته .وهلذا الغرض،
تلتزم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد بتوفري الظروف املالئمة إلجناز احملامي ّ

تضمن مع رسالة التكليف
تتوىل خاصة توفري كل أصول مؤيدات القضااي اليت تطلب من احملامي رفعها ّ

يضمن امللف وجواب مبذكرة توضيحية تلخص معطيات امللف
مقابل وصل تسلّم زضى من احملامي .كما ّ
و طلبات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.

ج -متكني احملامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف احملكمة أو اهليئة أو اهليكل املعين قبل
موعد اجللسة ،أو االجتماع ،أبسبوع على األقل.
ح -عدم نشر أو توزيع تقارير احملامي واملؤيدات اليت ق ّدمها يف إطار نيابة الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
76

ث -ال ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كشف املعطيات املاليّة واملؤيدات العلميّة املتعلّقة ابحملامي املتعاقد معه

مؤرخ يف  28جانفي  2014املتعلّق
طبق أحكام الفقرة األوىل من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديلية والتحكيمية.
الفصل  : 5طرق خالص صاحب العقد:

يتم خالص صاحب املهمة حسب الصيغ التالية يكون اخلالص عن طريق حتويل إىل احلساب
□
ّ
تتوىل اخلالص  ،اإلدارة املاليّة للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
اجلاري لصاحب العقد .و ّ

يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من اتريخ إيداع
ّ
الفاتورة بعد صدور احلكم أو اإلعالم ابلنسخة التنفيذية للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
وحتمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجرة عدول التنفيذ
كما حتمل على الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أجرة عدول اإلشهاد واخلرباء ومصاريف الرتسيم إبدارة امللكية
تتحمل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مصاريف التنقل املتعلّقة ابإلانابت خارج جمال منطقة تونس
العقارية .كما ّ
الكربى أو خارج مراكز الوالايت عندما تتجاوز مسافة التنقل اليت يقطعها احملامي هلذا الغرض  30كلم يف حدود
مبلف اإلانبة.
املتعهد ّ
حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّاّ ،

بتحمل مصاريف التن ّقل
وإذا ما اقتضت ضرورة ّ
امللف التن ّقل للخارج ،تتك ّفل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ّ
املهمة دون سواها مبا فيها يومي الذهاب والرجوع.
واإلقامة حصرّاي يف حدود ّأايم ّ

ويف كل احلاالت ،جيب أن تكون النفقات التقديرية املتعلّقة ابلنقل واإلقامة يف اخلارج موضوع إتّفاق كتا منفرد
ومسبق بني الطرفني وذلك بصرف النظر عن االتفاقية املتعلقة ابألتعاب.

تتوىل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد خالصها على أساس فواتري
إالّ أنّه ويف صورة تسبقه املصاريف من قبل احملامي ّ ،
مثبتة هلذه األعمال مسلّمة من املعنيني القائمني ابألعمال موضوع االسرتجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي

املهمة.
إلجناز ّ

الفصل  : 6االلتزامات املوضوعة على كاهل احملامي:
يلتزم احملامي مبا يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصاحل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد عند نيابته هلا أمام احملاكم أو اهليئاتالقضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

 حضور كل اجللسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد كتابيامبآهلا يف أجل أقصاه ثالثة أايم من اتريخ انعقادها.
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املخصصة للنظر يف املسائل املتعلقة بنزاعات الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد أو بدراسة
 حضور االجتماعاتّ
امللفات اليت وقع تكليفه هبا قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة اهليكل العمومي هبا.
وهلذا الغرض،
تتوىل الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين حلضور هذه
ّ
االجتماعات وذلك قبل انعقادها ويف حيّز زمين معقول.

 متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حىت تبدي رأيهافيها .ويف صورة عدم إبداء الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مالحظات حوهلا يف أجل أقصاه أربعة أايم عمل من
اتريخ تسلمها من قبله ،فيع ّد ذلك موافقة ضمنية منها على حمتواها وإذن للمحامي مبواصلة اإلجراءات اليت
يقتضيها القانون.
 متكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من شهادة يف خالص معاليم الضمان االجتماعي وخالص معاليم اخنراطهيف صندوق التأمني وما يفيد قيامه بتأمني مسؤوليته املدنيّة وذلك وجواب قبل خالص األتعاب.
الفصل  : 7م ّدة اإلتفــاقية :
تضبط م ّدة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  .....................وتنتهي يف ....................
املختصة للمتابعة واملراقبة
ويف صورة وجود قضااي جارية يف هذا التاريخ األخري ومل يتم تعيني حمامي من قبل اللجنة
ّ
احملدثة ابهليئة العليا للطلب العمومي فيتوىل مواصلة هذه القضااي وفق قواعد العناية املهنيّة وذلك إىل حني انتهاء
نص احلكم الصادر فيها.
طورها اجلاري ،دون سواه ،ومتكني الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد من ّ

الفصل : 8فسخ االتفاقية:

تفسخ هذه االتفاقية ،آليا يف احلاالت التالية:

 انتهاء م ّدة التكليف املشار إليها ابلفصل السابع أعاله. وفاة احملامي.توجه له الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
 عدم إيفاء صاحب العقد ابلتزاماته التعاقدية .ويف هذه الصورة ّيقل عن عشرة
تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إىل القيام ابلتزاماته يف أجل حم ّدد ال ّ
أايم ابتداء من اتريخ تبليغ التنبيه .وابنقضاء هذا األجل ،ميكن للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد فسخ العقد

أي إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
دون ّ
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 إذا ثبت لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد إخالل صاحب العقد ابلتزامه وإهدار حقها يف التقاضي أوثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام
العقد واجنازه.
ويتوىل احملامي إرجاع الواثئق اليت حبوزته يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا من قبل الوكالة
الوطنية للتبغ و الوقيد.
الفصل :9

يف صورة قرار الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد تغيري صاحب العقد دون وجود مربرات قانونيّة أو واقعية اثبتة لذلك ،
يف قضيّة ال زالت جارية ،ففي هذه احلالة ،تصرف له وجواب أتعابه كاملة اليت حتتسب طبق أحكام الفصل الثالث

املؤرخ يف  20أوت 2011
من هذه االتفاقية وذلك عمال أبحكام الفصل  40من املرسوم عدد  79لسنة ّ 2011

واملتعلّق بتنظيم مهنة احملاماة.

فض النزاعات املتعلقة هبذه االتفاقية :
الفصل ّ : 10

يف حالة نشوب خالف يف أتويل أحكام هذه االتفاقية ،يتم اللجوء ،وجواب ،إىل املساعي الصلحية .وهلذا الغرض
الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مكاتبة اللّجنة احمل ّدثة مبقتضى الفصل( )7من األمر عدد  764لسنة 2014
يف  28جانفي  2014املتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف احملامني بنيابة اهلياكل العمومية لدى احملاكم

تتوىل
ّ
مؤرخ
ّ
واهليئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

وداي ،ميكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية اليت يراها
وابنقضاء أجل شهر دون فصل اخلالف ّ
املختصة.
للدفاع عن حقوقه لدى احملكمة
ّ
الفصل  : 11مصـاريف التسجيل :

حتمل مصاريف التسجيل على احملامي.
الفصل  :12صحة العقد:
اليكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل املدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
حمل املخـابرة:
الفصل ّ :13

عني كل طرف حمل خمابرته يف عنوانه املذكور أعاله .غري أنّه ميكن ألحد الطرفني تغيري ذلك مبقتضى رسالة
ّ
مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.
حـ ّـرر بـ .........يف ..................
اإلمضــاءات
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الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
احمل ـ ـ ـ ــامي
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