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األول  :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
المرسمين بجدول المحامين،
يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار  09محامين مباشرين  ،من بين
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى
لنيابة الوكالة العقارية الصناعية ( )AFIوالقيام بجميع اإلجراءات
ّ
المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل.
ويبين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
ّ
الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكن المشاركة في طلب العروض:
للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:
 االستئناف
 التعقيب
في تاريخ صدور طلب العروض
تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ
ال تجوز مشاركة المحامين الذين ّ

المختصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى
يتم إلغاؤه من قبل المحكمة
ّ
العاجل ما لم ّ
لقبول العروض.1
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب

الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي

1

التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي (لجنة الفتح والفرز المحدثة
إن ّ

المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة
للغرض) ،وإنما يندرج ضمن صالحيات الّلجنة
ّ
الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
مؤرخ في  22جانفي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكام الفصل  61من األمر عدد  412لسنة  2262ال ّ
ّ

 2262المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية

والتحكيمية.

 2يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين او اكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع امكانياتهم المهنية السداء
الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باالمضاء على وثائق العروض و الصفقة وتكون االتفاقية
مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين1
محام مباشر واحد أو لشركة محاماة واحدة عقد نيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم1
3يت ّم وجوبا إسناد ل ٍ

2

والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية ( )AFIأو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على معنى الفصل  32من
أي دعوى ّ
تلك التي يكون فيها قد قبل ّ
مرسوم المحاماة.
الفصل  : 2كيفية المشاركة
يشارك المحامي المباشر في طلب العروض منفردا .
الفصل  : 2توزيع طلب العروض إلى حصص
يتكون طلب العروض من ستة(  ) 00أقساط موزعة كاآلتي:
ّ
عدد المحامين

الترسيم

القسط

3

المحامين المرسمين
لدى التعقيب

0

محامي استئناف أكثر
من خمس سنوات
ومحامي التعقيب

القسط 2

10

محامي استئناف أق ّل
من خمس سنوات
خبرة لدى االستئناف

القسط 3

10

قسط 010
القسط األول
قسط 210

محل المخابرة

تونس الكبرى

تونس الكبرى

الواليات
إقليم تونس الكبرى
وبنزرت ونابل
وزغوان

إقليم تونس الكبرى
وبنزرت ونابل
وزغوان
سوسة والمهدية
والمنستير
والقيروان

تعقيب

سوسة

القسط 4

10

تعقيب

صفاقس

صفاقس والقصرين
وسيدي بوزيد
وقفصة

القسط 5

10

تعقيب

باجة

باجة وسليانة
وجندوبة و الكاف

القسط 6

10

تعقيب

قابس

قابس ومدنين
وتوزر وقبلي
وتطاوين

3

الفصل  : 5سحب ملف طلب العروض:
يرسل الهيكل العمومي نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى الهيئة الوطنية
للمحامين  3أيام على األقل قبل تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة
(.)https://avocat.org.tn
ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnبعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على
الموقع المذكور .كما يمكن سحب كراس الشروط من موقع الهيئة الوطنية للمحامين أو موقع واب الوكالة
العقارية الصناعية  . www.afi.nat.tnوباإلضافة إلى ذلك ،تسحب كراس الشروط مباشرة من الوكالة
العقارية الصناعية ( الكتابة القارة للجنة الصفقات .المقر الفرعي للوكالة عمارة منبليزير الطابق االول )
الكائن مقرها بـ  9و  33نهج شط مريم منبليزير تونس بدون مقابل.
الفصل  :1صلوحية العروض
بمجرد تقديمها لمدة مائة وعشرون يوما ( 320يوما) ابتداء من اليوم
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل  :4التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة ( )30أيام من تاريخ نشر اإلعالن
عن طلب العروض.
يتضمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة
ويتم إعداد ملحق لملف طلب العروض ،عند االقتضاء،
ّ
ّ
بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال

يتجاوز خمسة ( )00أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكتروني

كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 4
للمحامي ّ
المبين في االستمارة اإللكترونية لسحب ّ
مؤرخ في  28جانفي  2034المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف
من األمر عدد  404لسنة  2034ال ّ
المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية.

التكميلية إلى المترشحين الذين سحبوا كراس
وجه الوكالة العقارية الصناعية  ،عند االقتضاء ،المعطيات
ّ
ت ّ
الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )30قبل انتهاء أجل تقديم

4

العروض قبل آخر أجل لتقديم العروض على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير
الفنية والجوهرية.
الفصل :2الضمانات المالية :
العمومية.
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات
ّ
الفصل :9الطعن في كراس الشروط :
يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة باألمر عدد

 404لسنة  2034أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  04من نفس األمر بتقديم مطلب في الغرض
مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة في أجل أقصاه عشرة ( )30أيام من
تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل إلى خمسة ( )0أيام في الحاالت التي يحدد فيها

أجل قبول العروض بعشرة( )30أيام.

توصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى الوكالة العقارية الصناعية بطريقة تعطي
تحيل اللجنة
ّ
وبمجرد ّ
تاريخا ثابتا.
يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات حتى البت نهائيا
إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.
تتخــذ لجنــة م ار بــة ومتابعــة نيابــة المحــامين قرارهــا فــي أجــل أقصــاه عش ـرة ( ) 30أيــام عمــل مــن تــاريخ
توصــلها باجابــة الوكالــة العقاريــة الصــناعية مرفقــة بجميــع الوثــائق واإليضــاحات المطلوبــة وفــي يــاب ذلــك
يرفع قرار تعليق اإلجراءات.
الفصل  : 10طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
المبينـة بالفصـل ( )11مـن هـذا الك ّـراس فـي ظـرفين
ي َّ
ضمن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها ّ
منفصلين ومختومين يـدرجان فـي ظـرف ثالـر خـارجي يختتم ويكتـب عليـه عبـارة " :ال يفـتح طلـب عـروض

عدد ....لسنة  2022متعلق بتكليف محامين لنيابة الوكالة العقارية الصناعية ".
وجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد مضمون
ت ّ
الوصــول أو عــن طريــق البريــد السـريع أو تسـّلم مباشـرة إلــى مكتــب الضــبط المركــزي التــابع الوكالــة العقاريــة
5

الصناعية مقابل وصل إيداع.
ـجل فــي الــدفتر
ـجل الظــروف عنــد تس ـّلمها فــي مكتــب الضــبط المعـ ّـين للغــرض ثـ ّـم وفــي مرحلــة ثانيــة تسـ ّ
تسـ ّ
الخاص بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
آليا:
يقصى ّ
كل عرض ورد بعد اآلجال.
* ّ
يتضمن وثيقة التعهد.
* كل عرض لم
ّ
ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
تم إقصاء عروضهم ّ
وال يمكن للمشاركين الذين ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.
يجب أن ّ
ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
المكونة للعرض:
الفصل :11الوثائق
ّ
المتضمن للعرض الوثائق التالية:
يجب أن يحتوي الظرف
ّ

العمليات المطلوبة

بيان الوثيقة
الوثائق اإلدارية

خــتم وإمضــاء المشــارك علــى كـ ّـل صــفحة و تعميــر المالحــق مــن  1إلــى  5وإمضــاؤها فــي آخــر الوثيقــة مــع بيــان
التاريخ.
الوثائق الفنيّة المعتمدة في تقييم العروض:
تعميــر المالحــق مــن  6إلــى  11المضــمنين بك ـراس الشــروط وإمضــاؤها فــي آخــر الوثيقــة مــع بيــان التــاريخ وتقــديم
المؤيدات عند اإلقتضاء.
إمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين المحامي من جهة ،والوكالة العقارية الصـناعية مـن جهـة ثانيـة
مع بيان التاريخ.

6

مالحظة :يمثّل عدم تقديم الملحق رقم 1عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرض
الفصل  :12فتح الظروف:
تحدث لدى الوكالة العقارية الصناعية لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من الرئيس
المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قبل اإلعالن عن طلب العروض.
دين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة لفتح الظروف
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان
ّ
المحد ْ

الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.

وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.
ألي سبب من
 ال يسمح للحاضرين المشاركين
ّ
بالتدخل في سير أعمال اللجنة ّ
أي
األسباب .كما ال َّ
يخول لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال ّ
إضافات عليها.

المحددة لقبول العروض.
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية
ّ
عملية الفتح طبقا للتسلسل الزمني لتاريخ قبول العروض وذلك بفتح الظرف
يتم الشروع في
ّ
ّ
كل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.
الخارجي للعرض و ّ
التثبت من وجود ّ
الفني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة دون
 فتح الظرف المحتوي على العرض ّتعدادها.

كتابيا المشاركين الذين لم
الخاصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو
يمكن ،عند االقتضاء ،للجنة
ّ
ّ
يقدموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز ّ 17أيام عمل
ّ
من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بايداعها مباشرة بمكتب ضبط الوكالة
العقارية الصناعية حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال يؤدي ذلك
إلى تغيير في محتواها.

7

كمــا يمكــن أن ترســل الوثــائق عــن طريــق البريــد االلكترونــي بــالعنوان التــالي www.afi.nat.tn :علــى ان
تـودع األصـول ،الحقـا ،بمكتـب الضـبط او إرسـالها عـن طريـق البريـد السـريع.ويعتمـد فـي هـذه الحالـة تــاريخ
اإلرسال االلكتروني.
الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:
ترشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابي ،مقابــل وصــل تســليم ،يقـ ّـدم
يمكــن للمحــامي الــذي قـ ّـدم ّ
ّ
مباشرة إلى الوكالة العقارية الصناعية أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ فـي أجـل أقصـاه عشـرة ()30
أيام من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل الوكالة العقارية الصناعية
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
المترشح للجنة
يقدمه
ّ
غير ّأنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل ّ

تصة المنصوص عليها بالفصل  04من األمر  404لسنة  2034بهدف الموافقة عليه .وفي صورة
المخ ّ
تراجع المحامي بعد إتمام عملية الفتح ،يحرم من المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كل الهياكل

حدد لذلك في
لمدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل الم ّ
العمومية ّ

الرد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل
الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم ّ

لمدة تجاوزت عشرة ( )30أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.
رد ّ
العمومي الذي بقي دون ّ
الفصل:14تقييم العروض
الكراس،
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
الخاصة المشار إليها بالفصل  12من هذا ّ
ّ
تقصي اللجنة وجوبا :

تتضمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها
 العروض التي لمّ
للتقييم الفني.
مزورة.
 كل عرضتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ
ّ
 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء فيمجمع.
إطار فردي أو ّ

ـتم إال مـن قبـل لجنـة
وبخصوص المحامين الذين صدرت فـي شـأنهم عقوبـات
تأديبيـة ،ف ّ
ّ
ـان اسـتبعادهم ال ي ّ
8

ـؤرخ فــي  22جــانفي  2034يتعلــق
الم ار بــة والمتابعــة المحدثــة بمقتضــى األمــر عــدد  404لســنة  2034مـ ّ

التثبــت بدّقــة فــي
بضــبط شــروط وإجـراءات تكليــف المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم  ،بعــد ّ
ـعياتهم المهنيــة بالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة للمحــامين تطبيقــا لمقتضــيات الفصــل  30مــن األمــر عــدد
وضـ ّ

مؤرخ في  22جانفي .2034
 404لسنة ّ 2034

عملية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالية:
وتتوّلى هذه اللجنة ّ

9

منهجية تقييم العروض المتعّلقة باختيار محام ذو تكوين عام ( غير متخصص):
:1.14
ّ
أ-تعتمد المعايير الحصرّية التالية في اختيار محامي غير متخصص
معايير الفرز

العدد األقصى المسند

العدد
3

المرســمين بالقســم المطلــوب ( اســتئناف و/أو
التجربــة العامــة للمحــامين
ّ
تعقيب)

 00نقطة

2

العلمية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة
المؤهالت
ّ

 30نقطة

3

العموميــة لــدى المحــاكم خــالل الــثالث
تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل
ّ

 30نقطة

سنوات األخيرة

 100نقطة

المجمتتتتتتوع العتتتتتام
ب : -إسناد األعداد:
 التجربة العامة للمحامي بالقسم المطلوب (استئناف و /أو تعقيب) ( 12نقطة):تسند  0نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب (تعقيب و /أو استئناف).

في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب المشاركة للمرسمين في التعقيب
العامة للمحامي
واالستئناف (أكثر من  0سنوات) في ذات القسط أو نفس طلب العروض تحتسب الخبرة
ّ
المرسم فيه مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.
المعني في القسم
ّ
تبين تاريخ ترسيمه في القسم المعني
إلثبات التجربة
العامةّ ،
يقدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة ّ
ّ
(استئناف أو تعقيب)

11

العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ( 22نقطة):
المؤهالت
ّ
ّ
العلمية
الشهادة
ّ

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة
الماجستير
5

العدد المسند

شهادة الدكتوراه في القانون
62

التكوينيــة
تحصــل عليهــا المحــامي تســند األعــداد بحســب عــدد الــدورات
إضــافة إلــى الشــهادات
ّ
ّ
العلميــة التــي ّ
التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
متخصصــة فــي
 تســند بصــفة آليــة  15نقــاط لكـ ّـل محــام شــارك فعليــا أو تــابع بنجــا دورة تكوينيــةّ
المهنية التـي تنظمهـا الهيئـة الوطنيـة بالتنسـيق مـع
المستمر إلستكمال الخبرة
إطار دورات التكوين
ّ
ّ
المعهد األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)11

تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة
 تســند نقطــة واحــدة ( )11لكـ ّـل مشــاركة ناجحــة فــي دورةّ
الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط (.1)15
الهياكل
ّ

العلميــة والمشــاركة فــي هــذه الــدورات ،يقـ ّـدم المحــامي المترشــح نســخة
إلثبــات الشــهائد
ّ

العلمية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
مطابقة لألصل من الشهادة
ّ

العموميتة لتدى المحتاكم ختالل التثال
 تجربة المحامي في نيابتة الهياكتلّ

سنوات األخيرة ( 62نقاط)

تمت إنابته من قبل هيكل عمومي خـالل الـثالث
 تسند بصفة آلية  15نقاط ّلكل محام ّ
سنوات األخيرة ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)11
إلثبــات هــذه اإلنابــات يقـ ّـدم المحــامي نســخا مــن عقــود اإلنابــات أو االتفا يــات المبرمــة
مهمــة تكليــف ممضــاة مــن قبــل الهيكــل
مــع الهيكــل العمــومي أو شــهادة حســن إنهــاء ّ
العمومي.

1
العموميــة ،يؤخــذ ،باإلضــافة إلــى ذلــك ،بعــين
عنــدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل
ّ
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل الدولّية للمحـامين مـدى إلمـام
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات
ّ

المترش ــح بلغ ــة المحكم ــة المنش ــورة أمامه ــا القض ـ ّـية أو اللغ ــة المتّف ــق عليه ــا ف ــي العق ــد أو عن ــد االقتض ــاء اللغ ــة
المح ــامي
ّ
اإلنجليزية .ويمكن ،كذلك ،األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة فـي شـبكة

دولية لمكاتب محاماة من عدمه.
مهنية ّ
ّ
11

المتحصلة على العدد الفني األدنى 61 :من  011نقطة
ال تقبل إال العروض
ّ
مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات:
منهجية تقييم العروض
:2162
الخاصة باختيار محام لم تتجاوز ّ
ّ
ّ
مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات
أ -تعتمد المعايير
الحصرية التالية الختيار محام لم تتجاوز ّ
ّ
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

3

لمدة اقل من  0سنوات)
مرسم باالستئناف ّ
التجربة العامة للمحامي ( ّ

 00نقطة

2

العلمية للمحامي
المؤهالت
ّ

 30نقطة

3

العموميـ ــة أو األشـ ــخاص الطبيعيـ ــين أو
تجربـ ــة المحـ ــامي فـ ــي نيابـ ــة الهياكـ ــل
ّ

 20نقطة

المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 100نقطة

المجمتتتتتتوع العتتتتتام

12

ب : -إسناد األعداد:
لمدة اقل من  5سنوات) ( 52نقطة):
مرسم باالستئناف ّ
 التجربة العامة للمحامي ( ّتحذف  30نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف.
العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ( 22نقطة):
المؤهالت
ّ
ّ

العلمية
الشهادة
ّ
العدد المسند

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة
الماجستير
5

شهادة الدكتوراه في القانون
62

التكوينيــة
تحصــل عليهــا المحــامي تســند األعــداد بحســب عــدد الــدورات
إضــافة إلــى الشــهادات
ّ
ّ
العلميــة التــي ّ
التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
متخصصــة فــي
 تســند بصــفة آليــة  15نقــاط لكـ ّـل محــام شــارك فعليــا أو تــابع بنجــا دورة تكوينيــةّ
المهنية التـي تنظمهـا الهيئـة الوطنيـة بالتنسـيق مـع
المستمر إلستكمال الخبرة
إطار دورات التكوين
ّ
ّ
المعهد األعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)11

تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة
 تســند نقطــة واحــدة ( )11لكـ ّـل مشــاركة ناجحــة فــي دورةّ
الدولية للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط (.1)15
الهياكل
ّ
يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل
 إلثبات الشهائدالعلمية والمشاركة في هذه الدوراتّ ،
ّ
العلمية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
من الشهادة
ّ

العمومية أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخواص لدى
 تجربة المحامي في نيابة الهياكلّ

المحاكم خالل الثال سنوات األخيرة ( 22نقطة)

تسـ ـ ـ ــند األع ـ ـ ـ ــداد بخص ـ ـ ـ ــوص ه ـ ـ ـ ــذا المعي ـ ـ ـ ــار حس ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ــدد اإلناب ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــبق للمح ـ ـ ـ ــامي التعه ـ ـ ـ ــد به ـ ـ ـ ــا

1
العموميــة ،يؤخــذ ،باإلضــافة إلــى ذلــك ،بعــين
عنــدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل
ّ
الدولية للمحـامين مـدى إلمـام
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات
ّ
ّ

القضية أو اللغة المتّفق عليها في العقد.
المترشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها
المحامي
ّ
ّ
13

من  03جانفي  2039إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:

العتتتتتتتتدد المستتتتتتتتند

ما بين  26و62

ما بين  66و22

ما بين  26و22

إنابات

إنابة

إنابة

00

بعنوان المراجع

30

30

أكثر من  22إنابة

20

المؤيدات:
العينات من
ّ
ج  -صيغ تقديم ّ
عينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض .وبصفة
تعتمد ّ

عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن
تم رفضها شكال.
احتساب التجربة القضايا التي ّ

ويك ــون المح ــامي م ــدعو إل ــى جمعه ــا وتخزينه ــا حس ــب الس ــنوات وحس ــب طبيعته ــا بطريق ــة تحفـ ـ حماي ــة
إلكترونية تراعى فيهـا
السر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وسائل حف
المعطيات
ّ
ّ
الشخصية و ّ
الفنيـة السـتغاللها طبـق مواصـفات تـتالءم مـع التّجهيـزات المسـتعملة فـي المجـال وذلـك لتقـديمها ضــمن
ّ
الضـمانات ّ
عرضه.

 :3104سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:
النحو التّالي:
لفنية على ّ
عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية ا ّ
تتم ّ
ّ
 تتــوّلى لجنــة الفــتح والتقيــيم تقيــيم العــروض وترتيبهــا علــى أســاس المعطيــات الممضــاة
المبينـة بعرضــه وبقيـة المالحــق المنصــوص عليهـا بملــف طلـب العــروض المدعومــة
و ّ
بكراس الشروط.
بالمؤيدات وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة ّ

 تض ـ ّـمن اللجن ــة أعماله ــا بتقري ــر لتقي ــيم الع ــروض ممض ــي م ــن قب ــل كاّف ــة أعض ــاءها
بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته.


تتــولى الوكالــة بعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــال توجيــه تقريــر تقيــيم العــروض (نســخة
14

ـذكرة
أصلية ور ّية و 4نسخ رقميـة) إضـافة إلـى أصـول العـروض ويكـون مصـحوبا بم ّ
ّ
تقديميـ ــة لطلـ ــب العـ ــروض ممضـ ــاة مـ ــن قب ـ ـل رئـ ــيس الهيكـ ــل العمـ ــومي إلـ ــى الّلجنـ ــة

المختصة للم ار بة والمتابعة بالهيئة العليـا للطلـب العمـومي فـي أجـل أقصـاه  20يومـا
ّ
من تاريخ فتح العروض إلجراء الم ار بة الالّزمة عليها.
ويمكـ ــن بـ ــالتوازي مـ ــع هـ ــذا إرسـ ــال الملـ ــف كـ ــامال علـ ــى العن ـ ـوان اإللكترونـ ــي التـ ــالي
haicop@pm.gov.tn
الفصل :65تعيين المحامي أو شركة محاماة:
المختصــة للمتابعــة والم ار بــة المحدثــة بالهيئــة العليــا للطلــب العمــومي طبقــا ألحكــام الفصــل 4
تجــري اللجنــة
ّ
ـؤرخ فـي  28جـانفي  2034مراقبتهـا علـى شﺮعّية إجﺮاءات اللجﻮء
من األمر عـدد  404لسـنة  2034والم ّ

إلى المنافسة وترتيب العروض ومصداقيتها وشفافيتها .وتتأّكد مﻦ الصبغة المقبولة لشروطها .وتتثّبت مﻦ
مطابقــة مقايــيس التقيــيم المعتمــدة مﻦ قبــل الهيكــل العمــومي لمقتضيات كّﺮاس الشﺮوط وتعيــد النظــر فيهــا،
عند االقتضاء.
توجــه اللجنــة المــذكورة ق ـرار تعيــين المحــامي (يــن) إلــى الهيكــل العمــومي
وبعــد االنتهــاء مــن هــذه األعمــالّ ،

المعني لتنفيذه.

الفصل  :61نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:
تنشـر الوكالـة العقاريـة الصــناعية نتـائج الـدعوة إلـى المنافســة واسـم المتحصـل علـى عقــد اإلنابـة علـى لوحــة
إعالنــات موجهــة للعمــوم وعلــى وموقــع ال ـواب الخــاص بــه عنــد االقتضــاء.ويوجــه هــذا اإلعــالن إلــى الهيئــة
ماديــة أو
ـتم تعييــنهم بهــذه النتــائج بكــل وســيلة ّ
ّ
ـتم إعــالم بقيــة المشــاركين الــذين لــم يـ ّ
الوطنيــة للمحــامين ويـ ّ
المادية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.
ّ
المختصــة للمتابعــة والم ار بــة المحدثــة بالهيئــة العليــا
يمكــن الطعــن فــي ق ـرار اإلســناد الصــادر عــن اللجنــة
ّ
ـؤرخ فـي  22جـانفي 2034
للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل  4من األمر عدد  404لسـنة  2034والم ّ

المختصة.
لدى المحكمة
ّ

يجــب علــى المحــامي إمضــاء العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا .ويمكــن إضــافة
أهميتهــا وضــرورة توضــيحها وذلـك حســب مقتضــيات وواقــع نشــاط الهيكــل العمــومي دون
بنـود يــرى الطـرفين ّ
15

تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان
المهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
انطالق
ّ
إال ّأنه ،في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة
لمدة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ إعالمه بقبوله
كل الهياكل العمومية ّ
في عقود اإلنابات التي تنظمها ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )30أيام عمل.
رد ّ
النهائي الذي بقي دون ّ

المختصة لمتابعة وم ار بة
يقدم المشتري العمومي تقري ار خاصا في الغرض إلى اللجنة
وفي هذه الحالة ّ
ّ
يتضمن مقتر حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات العروض.
نيابة المحامين
ّ
الوطنية للمحامين بذلك.
وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة
ّ

تتولى الوكالة العقارية الصناعية إمضاء عقد النيابة وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ قرار
اللجنة ويتعين عليها موافاة اللجنة ببطاقة إسناد عقد النيابة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص
بالعقد.
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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 العقارية الصناعية
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى الحاالت اال ّ
قصائية المنصوص عليها بالفصل 4
من ّكراس الشروط
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات والمراجع ّ
ّ
الخصوصية المذكورة في
العامة و /او
العرض
ملحق عدد  :7التزام المحامي (المنفرد)
بنيابة الوكالة العقارية الصناعية لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائيةّ
ملحق عدد  :8التجربة العامة للمحامي المباشر من تاريخ الترسيم الى تاريخ فتح العروض
ملحق عدد ّ ( :9
يتعلق فقط باختيار محام او اعضاء الشركة ّ
المهنية للمحامين في االختصاص المطلوب)
ّ
قائمة المراجع ّ
الخصوصية للمحامي المباشر او المحامين المباشرين (في حالة مجمع)
المبينة للتجربة
او للمحامين المنتمين للشركة ّ
المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات االخيرة (من  1جانفي.....الى
تاريخ فتح العروض)
ّ
ّ
ملحق عدد  9مكرر( :يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات)
ّ
قائمة المراجع ّ
العمومية او االشخاص الطبيعيين او المعنويين
المبينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل
الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات االخيرة (من  1جانفي.....الى تاريخ فتح العروض)
ملحق عدد  :10الشهائد ّ
العلمية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات
ّ
المتخصصة.
والمقاالت والبحوث
ّ
العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات
ملحق عدد  :11قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل
االخيرة
ملحق عدد  :13عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر والوكالة العقارية الصناعية.
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ملحق عدد 1

وثيقة ّ
التعهد
( ذكرالقسط املترشح فيه عند الاقتضاء).............................
 إني املمض ي أسفله (الاسم واللقب والصفة).......................................................1 املتصرف باسم ولحساب..........................................................................: املنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد.................. :لسنة........................... ّاملعين محل مخابرته بـ(ذكر العنوان بالكامل)......................................................
 بصفتي ......................................................................................... :ّ
2
ّ
واملكونة مللف طلب العروض املتعلق بإنابة املحامي (يحدده
وبعد الاطالع على جميع الوثائق آلاتي ذكرها
الهيكل العمومي) :
)(1ملف طلب العروض.
ّ
( )2وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام.
( )3عقد النيابة.
وبعد أن ّ
قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات املزمع انجازها.
ّ
أتعهد وألتزم بما يلي:
املهمة املسندة لي دون ّ
 )1قبول ّ
تحفظ.
ّ
ّ
املحددة طبق بنود
القانونية املطلوبة وفقا للشروط املبينة بالوثائق املذكورة أعاله ،مقابل ألاجرة
 )2انجاز الخدمات
العقد.

1

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

المتعلقة النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.

2
يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء

18

ّ
الخاصة باإلنابات لدى املحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها ثالث أيام  3أيام من تاريخ إلاعالم به
 )3تسليم التقارير
وفقا ملا ينص عليه العقد.
 )4إلابقاء على شروط هذا التعهد مدة ( )121يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.
 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو ّ
أي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة
آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية املترتبة عن ذلك.

تدفع الوكالة العقارية الصناعية املبالغ املستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب املفتوح بالبنك أو البريد:
 .......................................................................................تحت عدد( .......................... :ذكر ّ
الهوية البنكية أو البريدية)

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

(يكتب املشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

الاسم واللقب أو إسم شركة املحـاماة .................................................................
تاريخ الترسيم في قسم الاستئناف  :اليوم /الشهر /السنة.................................................
تاريخ الترسيم في قسم التعقيب  :اليوم /الشهر /السنة...................................................
عنوان ّ
املقر.........................................................................................
ّ
القانونية........................................ :
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات
الهاتف..............................................................................................:
العنوان إلالكتروني للمحامي أو شركة املحاماة.....................................................................
رقم ّ
املعرف الجبائي..................................................................................

الشخص ّ
املفوض إلمضاء وثائق العرض(الاسم واللقب والصفة).........................................

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

(إمضاء وختم املشارك)

ّ
مالحظة :في صورة ّ
تجمع شركات محاماة أو محامين ،يجب على ّ
الخاصة به.
كل عضو تقديم الوثيقة
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ّ
املهمة

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (الاسم واللقب).
ّ
ممثل الشركة ّ
املهنية للمحامين

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

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد ...........................................بتاريخ
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا
قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة العقارية الصناعية

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (الاسم واللقب)
ّ
ممثل الشركة ّ
املهنية للمحامين

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

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد.........................................بتاريخ
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
ّ
أصرح على شرفي أني لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الوكالة العقارية الصناعية
أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها ّ
مدة خمس سنوات على ّ
ألاقل.
(وف ــي ص ــورة القي ــام ب ــإعالم الهيك ــل طب ــق أحك ــام ألام ــر ع ــدد  1781لس ــنة  ،1997فترف ــق نس ــخة م ــن مكت ــوب
ّ
ّ
مؤشر عليه من قبل الهيكل ّ
يوضح بدقة تاريخ ذلك أو إلادالء بعالمة البلوغ عند الاقتضاء).
إلاعالم

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 5

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
ّ
إلاقصائية املنصوص عليها بالفصل  2من ّ
كراس الشروط
الحاالت

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (الاسم واللقب).
ّ
ممثل الشركة ّ
املهنية للمحامين

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

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد .........................................بتاريخ
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
ّ
ّ
أصـ ّـرح علــى شــرفي أنــي وكافــة أعضــاء الفريــق املتــدخل مــن املحــامين املقتــرحين ،عنــد إلاقتضــاء ،ال نوجــد فــي
ّ
إحدى حاالت املنع املنصوص عليها باملرسوم املنظم ملهنة املحاماة.
ّ
كمــا أصـ ّـرح أننــا ال نوجــد فــي إحــدى الحــاالت املنصــوص عليهــا بــالفقرة ألاخيــرة مــن الفصــل الثــاني مــن ك ـرا
شروط طلب العروض.

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 6
تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات
املذكورة في العرض

ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (الاسم واللقب)
ّ
ممثل الشركة ّ
املهنية للمحامين

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

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

ّ
ّ
الوطنية تحت عدد .........................................بتاريخ
املسجل بالهيئة
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

ّ
املسمى فيما يلي "املشارك"
ّ
بصحة البيانات التي ّ
ّ
ّ
ّ
العامة و /أو
قدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة
أصرح على الشرف
ّ
الخصوصية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القانونية في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة املكلفة بالفرز ملا يثبتها
مسؤوليتي
وأتحمل
مني ّ
من وثائق بعد طلبها ّ
ملدة تتجاوز عشرة ّأيام.

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عدد 7
التزام املحامي
بنيابة الوكالة العقارية الصناعية
ّ
القضائية
لدى املحاكم و سائرالهيئات
ّ
أقر ّ
واللقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
بأن الفريق املتدخل ،عند إلاقتضاء،
إني املمض ي أسفله (الاسم
ّ
ّ
واملتكون من ّ
السيدات والسادة آلاتي ذكرهم يلتزم (ألتزم) بإنجاز ّ
املهمة كما ّ
أقر بصحة كافة املعلومات الواردة بهذا
العرض:

الاسم واللق

الترسيم

25

محل املخابرة

إمضاء املحامي

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ملحق عـدد 8
التجربة العامة للمحامي املباشر
(من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض)

الاسم واللق

ّ
الوطنية للمحامين وتاريخه
رقم التسجيل بالهيئة

تاريخ الترسيم بقسم الاستئناف (اليوم /الشهر /السنة) *

تاريخ الترسيم بقسم التعقي (اليوم /الشهر /السنة) *

محل املخابرة

* نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم.
ّ
حرر بـ .............................في

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

(إمضاء وختم املشارك)
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ّ
يتعلق فقط باختيار محام أو أعضاء الشركة ّ
املهنية للمحامين في الاختصاص
ملحق عـدد ( 9
املطلوب)

قائمة املراجع ّ
ّ
الخصوصية للمحامي املباشر أو املحامين املباشرين (في حالة
املبينة للتجربة
مجمع) أو للمحامين املنتمين للشركة ّ
املهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات ألاخيرة (من 1
جانفي.....إلى تاريخ فتح العروض)
العدد الرتبي
موضوع إلانابة

الطور

املحكمة
ّ
القضية
عدد

الهيكل العمومي او الشخص الخاص
1

2

3

4

5

6

7
8
9
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تاريخ بداية وانتهاء ّ
املهمة

11
11

12

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
 يمكن نسخ الجدول إلضافة املراجع والقضايا املقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ّ
يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز ّ
مدة ترسيمه باإلستئناف  1سنوات)
ملحق عـدد 9مكرر(
ّ
ّ
العمومية أو ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين
قائمة املراجع املبينة لتجربة املحامي في نيابة الهياكل
الخواص لدى املحاكم خالل الثالث سنوات ألاخيرة (من  11جانفي2119إلى تاريخ فتح العروض)
العدد الرتبي
موضوع إلانابة

الطور

املحكمة
ّ
القضية
عدد

الهيكل العمومي أوالشخص الخاص
1

2

3

4

5

6

7
8
9
11
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تاريخ بداية وانتهاء ّ
املهمة

11

12

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

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

(إمضاء وختم املشارك)

 يمكن نسخ الجدول إلضافة املراجع والقضايا املقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ّ
العلمية وقائمة الدورات التكوينية املتخصصة الستكمال الخبرة
ملحق عـدد 11الشهائد
ّ
املتخصصة.
و الدراسات واملقاالت والبحوث
عر

الشهادة  /الدورة /املقال العلمي
ّ
العلمية
الشهائد

1

2

3

الدورات التكوينية للمحامين في اطارأنشطة الهياكل الدولية
1

2

3

4

الدورات التكوينية و شهائد استكمال الخبرة املسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع املعهد ألاعلى للمحامين

1
2
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السنة

3
ّ
املتخصصة ( .ذكرامليدان املطلوب أو املشابه)
الدراسات واملقاالت والبحوث
1
2
3
4

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

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

(إمضاء وختم املشارك)
ّ
يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة املعنية.

ّ
ّ
ّ
العلمية وسنة النشر.
يقدم املحامي املترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكرعنوان املجلة
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ملحق عدد 11

ّ
العمومية لدى املحاكم خالل الثالث
قائمة تجربة املحامي في نيابة الهياكل
سنوات ألاخيرة
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في القطاع العام
التي قام املحامي أو شركة املحاماة بنيابتها

تاريخ إنجازهذه ألاعمال

ميدان النزاع

ّ
النتائج املحققة أو نتائج ألاعمال
املنجزة

سنة 2119

سنة 2121.

سنة 2121.

إمضاء وختم املترشح
ّ
حرر بـ .............................في

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

يقـ ّـدم املحــامي نســخا مــن عقــود إلانابــات أو الاتفاقيــات املبرمــة مــع الهيكــل العمــومي أو شــهادة حســن إيهــاء ّ
مهمــة تكليــف ممضــاة مــن قبــل
الهيكل العمومي.
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ملحق عدد 12

عقد النيابة املبرم بين املحامي
والوكالة العقارية الصناعية

الفصل ّ
ألاول :تعريف ّ
املهمـة:
ّ
تتمثل مهمة:
ألاستاذ ..........................................................................................
ّ
القانونية في حقها
طبق هذه الاتفاقية في نيابة الوكالة العقارية الصناعية والقيام بجميع إلاجراءات
والدفاع عنها لدى املحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو كذلك خارجها عند الاقتضاء.

واملعين محل مخابرته ب ...................................................................................................................
ّ
املطبقة بالعقد:
الفصل  : 2التشريع والتراتي
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع
الساري املفعول في امليدان الجبائي والضمان الاجتماعي.
1

الفصل  : 3ألاتعــاب :
املهام املشار إليها بالفصل ّ
جملية جز ّ
ألاول أعاله بصفة ّ
تضبط أتعاب املحاماة بخصوص ّ
افية طبق أحكام
القرار املشترك الصادر عن وزير العدل والوزير املكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا
ّ
ّ
املكتبية و معاليم الطوابع الجبائية ،دون تلك املتعلقة باستخراج ألاحكام.
واملصاريف
1

يتم تجميع ) (02قضية كحد أدنى وأربعة ( )44قضايا كحد أقص ى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة
توفر الشروط التالية:
1

المكونة للفصل المتعلّق باألتعاب.
بجب المحافظة على الفقرات الثالث
ّ
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 القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة املوضوع أو السبب أو املادة.
 القضايا أو ألاذون على العرائض بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو سهولة
معالجتها نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنها
يمكن للوكالة العقارية الصناعية ،إذا ما تبين لها ان املحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيجابية
بالنظر الي القضية املتعهد بها ود جة تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية ّ
تقدر من قبله وإمضاء ملحق في
ر
الغرض بين الطرفين وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاض يّ .
يتم عرض مشروع امللحق مسبقا على
ّ
املختصة للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه املنحة ضمن
اللجنة
السقف امل ّ
حدد للمحامي.
ّ
ّ
ّ
واملهنية:
املدنية
املسؤولية
الفصل  :4عقد تأمين عن
يتعين على املحامي صاحب عقد إلانابة تقديم عقد تأمين عن املسؤولية املدنية واملهنية ،ساري املفعول في
تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي ّ
قضية.
ّ
املتعلق بآخر قضية ُم َ
تع َّهد بها
كما يجب على املحامي  ،تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين إلاعالم بالحكم
وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم إضافتها بمقتض ى ملحق في الغرض عند
الاقتضاء.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم إلاعالم بالحكم آلخر ّ
قضية ّ
تعهد بها املحامي
ّ
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم إلاعالم بالحكم املتعلق بآخر قضية يتعهد بها
املحامي
ّ
املعنية من قبل الوكالة العقارية الصناعية قبل انقضاء ألاجل املذكور أعاله
وإذا تم إعالم شركة التأمين
ّ
وذلك بمقتض ى رسالة معللة ومضمونة الوصول مع إلاعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا
لهذا إلاعالمّ ،
ّ
التعاقدية ،يتم الاعتراض على إنقضاء عقد التأمين .وفي هذه
بأن املحامي لم يف بالتزاماته ى
ّ
ّ
الحالة ،ال يصبح عقد التأمين الغيا إال بشهادة في الغرض تسلمها الوكالة العقارية الصناعية

1
بجب على الهيكل العمومي تحديد عدد القضايا التي يمكن جمعها قبل اإلعالن عن المنافسة إما بصورة عامة أو في إحدى
أطوار التقاضي.
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الفصل  : 5الالتزامات املوضوعة على كاهل الوكالة العقارية الصناعية :
أ -تلتزم الوكالة العقارية الصناعية بتوفير الظروف املالئمة إلنجاز املحامي ّ
ملهمته .ولهذا الغرض،
يتولى بصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من املحامي رفعها ّ
تضمن مع
ّ
تسلم ممض ى من املحامي .كما ّ
يضمن امللف وجوبا بمذكرة توضيحية
رسالة التكليف مقابل وصل
تلخص معطيات امللف وطلبات الوكالة العقارية الصناعية
ب -تمكين املحامي من املعطيات املطلوبة سواء من طرفه أو من طرف املحكمة أو الهيئة أو الهيكل
املعني قبل موعد الجلسة ،أو الاجتماع ،بأسبوع على ألاقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقا ير املحامي واملؤيدات التي ّ
قدمها في إطار نيابة الوكالة العقارية الصناعية .
ر
ّ
ّ
ث -ال يمكن للوكالة العقارية الصناعية كشف املعطيات ّ
العلمية املتعلقة باملحامي
املالية واملؤيدات
املتعاقد معه طبق أحكام الفقرة ألاولى من الفصل  11من ألامر عدد  864لسنة ّ 2414
املؤرخ في 28
ّ
جانفي  2414املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى
املحاكم والهيئات القضائية وإلادارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
الفصل  : 6الالتزامات املوضوعة على كاهل املحامي:
يلتزم املحامي بما يلي:
ّ
القانونية املستوجبة وفي صورة الرفض غير املبرر
 قبول رسالة التكليف والقيام بجميع إلاجراءاتيعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من املشاركة في عقود إلانابات التي تنظمها
كل الهياكل العمومية ّ
ملدة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ رفضه بقبوله ّ
ّ
املهمة الذي بقي دون ر ّد

ّ
ملدة تجاوزت عشرة ( )14أيام عمل.
وفي هذه الحالة ّ
ّ
املختصة ملتابعة ومراقبة نيابة
يقدم املشتري العمومي تقريرا في الغرض إلى اللجنة
ّ
يتضمن مقترح حرمان املحامي من املشاركة في طلبات العروض .وتتخذ اللجنة قرارها في
املحامين
ّ
الوطنية للمحامين بذلك.
هذا الشأن وتعلم الهيئة

 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الوكالة العقارية الصناعية عند نيابته له أمام املحاكم أوّ
القضائية.
الهيئات
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 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند الاقتضاء ،وإعالم الوكالة العقارية الصناعيةكتابيا أو عبر البريد الالكتروني بمآلها ونسخة من التقارير املقدمة من قبله أو من قبل الضد في أجل
أقصاه  48ساعة من تاريخ انعقادها أو إلاعالن عنها من الجهة ّ
املتعهدة.
ّ
املخصصة للنظر في املسائل املتعلقة بنزاعات الوكالة العقارية الصناعية أو
 حضور الاجتماعاتبدراسة امللفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الوكالة العقارية فيها.
ولهذا الغرض،
تتولى الوكالة العقارية الصناعية دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد إلالكتروني لحضور
هذه الاجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي ّ
حيز زمني معقول.
ّ
 تمكين الوكالة العقارية الصناعية مقابل وصل تسلم ،من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبديرأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء الوكالة العقارية الصناعية بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام
عمل من تا يخ تسلمها من قبلهّ ،
فيعد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة
ر
إلاجراءات التي يقتضيها القانون
الفصل : 7طرق خالص صاح العقد:
ّ
يتم خالص صاحب العقد حسب الصيغ التالية:
□

تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد

□ صك
وتتولى الخالص:
إلادارة ّ
املالية
الفصل  : 8شروط الخالص
- 1.7تقديم مذكرة ألاتعاب:
ّ
يتم خالص صاحب العقد بناء على موافاته للوكالة العقارية الصناعية بمذكرة خالص أتعاب تتضمن عدد
القضية والضد واملحكمة وتاريخ ونص الحكم مع نسخة من التكليف .
- 2.7تسديد املستحقات:
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ّ
يتم تمكين الوكالة العقارية الصناعية من نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان الاجتماعي
ّ
ّ
الجبائية و
وضعيته
وخالص معاليم انخراطه في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وما يفيد سالمة
قيامه بتأمين مسؤوليته ّ
املدنية وذلك وجوبا قبل خالص ألاتعاب.
ّ
يتم إصدار ألامر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون ( )41يوما من تاريخ
إستالم مذكرة ألاتعاب مستوفية الشروط وبعد التصريح الحكم.
تحمل على الوكالة العقارية الصناعية أجر عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول إلاشهاد والخبراء
ومصاريف الترسيم بإدارة امللكية العقارية.
ّ
كما ت ّ
تحمل الوكالة العقارية الصناعية مصاريف التنقل املتعلقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس
الكبرى أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها املحامي لهذا الغرض  34كلم في
ّ
ّ
ّ
شخصيا ،بملف إلانابة وذلك طبقا للتعريفة املنصوص
الفعلية والثابتة للمحامي،
حدود حاالت التنقل
عليها بالقرار املشترك بين وزير العدل والوزير املكلف بالتجارة املؤرخ في  22أفريل .2416
ّ
بتحمل مصا يف ّ
امللف ّ
التنقل للخارج ،تتكفل الوكالة العقارية الصناعية ّ
التنقل
وإذا ما إقتضت ضرورة
ر
ّ
حصريا في حدود ّأيام ّ
املهمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.
وإلاقامة
ّ
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية املتعلقة بالنقل وإلاقامة في الخارج موضوع مشروع
ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة املحدثة بالفصل  48من ألامر عدد  864وذلك
بصرف النظر عن الفصل عدد  43من هذا العقد املتعلق باألتعاب.
ّ ّ
إال أنه وفي صورة تسبقه املصاريف من قبل املحامي  ،تتولى الوكالة العقارية الصناعية خالصها على أسا
ّ
فواتير مثبتة لهذه ألاعمال مسلمة من املعنيين القائمين باألعمال موضوع الاسترجاع وذلك إثر التثبت من
القيام باملهمة على أسا قاعدة العمل املنجز.
الفصل ّ : 9
مدة العقد :
تضبط ّ
مدة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من تاريخ إمضاء العقد بين الطرفين.
وفي صورة وجود قضايا جا ية في تا يخ إنتهاء ّ
ّ
املختصة
مدة العقد ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة
ر
ر
للمتابعة واملراقبة املحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى صاحب العقد مواصلة هذه القضايا وفق
قواعد العناية ّ
املهنية وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه والتصريح بالحكم.
الفصل  : 11تنفيذ العقد :
39

يجب على املحامي أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من ألاحوال للوكالة
العقارية الصناعية تغيير املحامي إال في الصورة املنصوص عليها بالفصل  11أو حدوث أمر طارئ أو قوة
قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته.
و في هذه الصورة يجب علي املحامي إعالم الوكالة العقارية الصناعية بذلك كتابيا وال يمكنه مناولة النيابة
إلى أي محام أخر.
و في صورة تخلي املحامي (صاحب العقد) بخالف الحاالت املنصوص عليها بالفصل  11أو حدوث أمر
طارئ أو قوة قاهرة ت ّتخذ الوكالة العقارية الصناعية إلاجراءات املستوجبة بهدف تعيين محام (ين) أخر
ضمانا الستمرارية سير املرفق العام عوضا عن املحامي املتخلي(ن) عن ّ
املهمة تطبيقا للفصل  1من ألامر
 864لسنة .2414
ّ
كما يجب على الوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة ألاخيرة العمومي تطبيق املطة ألاولى من الفصل
الساد لهذا العقد.
الفصل : 11فسخ العقد:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة ألاخيرة والفصل  ،9يفسخ هذا العقد ،آليا في الحاالت التالية،:
 انتهاء ّمدة التكليف املشار إليها بالفصل السابع أعاله.
 وفاة املحامي أو إلاحالة على عدم املباشرة. -عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة توجه له الوكالة العقارية

الصناعية تنبيها بواسطة سالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل ّ
محدد
ر
ال ّ
يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هذا ألاجل ،يمكن للوكالة العقارية
ّ
الصناعية فسخ العقد وتطبيق املطة ألاولى من الفصل الساد لهذا العقد.

 إذا ثبت لدى الوكالة العقارية الصناعية إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقها في التقاض يأو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف
إجراءات إبرام العقد وانجازه.

ويتولى املحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها ّ
كتابيا من قبل
الوكالة العقارية الصناعية.
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ّ
قانونية أو
الفصل :13في صورة قرار الوكالة العقارية الصناعية تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات
واقعية ثابتة لذلك  ،في ّ
قضية ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب
طبق أحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية وذلك عمال بأحكام الفصل  44من املرسوم عدد  89لسنة
ّ
ّ 2411
املؤرخ في  24أوت  2411واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة.
الفصل :14الحفاظ على السرية

يكتس ي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ ويخضع الطرفان لكل الالتزامات العامة
املتعلقة باملحافظة على السرية.
الفصل :15النزاهة

يخضع كل املتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف ألاول لألحكام
التشريعية والترتيبية املتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب املصالح.
الفصل ّ : 16
فض النزاعات:
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقدّ ،
تبجل ،وجوبا ،املساعي الصلحية .ولهذا الغرض تتولى
ّ
ّ
املحدثة بمقتض ى الفصل ( )8من ألامر عدد  864لسنة
أوال الوكالة العقارية الصناعية مكاتبة اللجنة
ّ
ّ 2414
مؤرخ في  28جانفي  2414املتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف املحامين بنيابة الهياكل العمومية
لدى املحاكم والهيئات القضائية وإلادارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها القتراح تسوية
ّ
صلحية أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.
ّ
ّ
وفي هذه الحالة ّ
الوطنية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع املعروض عليها
تتم دعوة ممثل الهيئة
بالحسنى.
وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الوكالة العقارية الصناعية دون فصل الخالف ّ
وديا،
فيمكن للطرف ألاكثر حرصا مواصلة إلاجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى املحكمة
ّ
املختصة.
الفصل  : 17مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على املحامي
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الفصل  :18صحة العقد:
ال يكون هذا العقد نافذا إال بعد إمضائه من قبل الرئيس املدير العام للوكالة العقارية الصناعية.
الفصل ّ :19
محل املخـابرة:
ّ
ّ
عين كل طرف محل مخابرته في عنوانه املذكور أعاله .غير أنه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتض ى
رسالة مضمونة الوصول مع إلاعالم بالبلوغ للطرف آلاخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

حـ ّـرر بـ ................في ......................

إلامضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات

املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي

الرئيس املديرالعام للوكالة العقارية الصناعية
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