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س
ألول :موضوعطمب العروض
الفصال ّ
يتمثّؿ موضوعطمب العروض في اختيارمحامييف إثنيف (

المرسميف
 )2مباشريف ،مف بيف
ّ

مدة ترسيميـ باإلستئناؼ مدة
بجدوؿ المحاميف موزعيف عمى قسطيف(  )2والذيف لـ تتجاوز ّ
القانونية في حقو ا والدفاع
خمس سنواتؿنيابة الوكالة العقارية لمسكنىوالقياـ بجميع اإلجراءات
ّ

التعديمية وفؽ ما تقتضيو
التحكيمية واإلدارية و
عنوا لدى المحاكـ وسائر الييئات القضائية و
ّ
ّ
المدنية والعسكرية
األحؾاـ التشريعية الجاري بيا العمؿ المتعمقة باإلج ػراءات اإلدارّيػة و
ػ
ّ
ائية والتحكيـ.
والتجارّية و
الجبائية والجز ّ
ّ
ويبيف كراس الشروط اإلدارّية الخاصة بدقة الحقوؽ وااللتزامات المحمولة عمى الطرفيف
ّ
المتعاقديف.

الفصل  : 2شروط المشاركة
تفتح المشاركة في طمب العروضمممحاميف المرسميف بجدوؿ المحاميف لدى االستئناؼ
مدة خمس (  )5سنوات ،دوف سواىـ.
مدة ترسيميـ باالستئناؼ ّ
والذيف لـ تتجاوز ّ
كما ال يمكف مشاركة المحاميف الموجوديف في إحدى حاالت المنع المنصوص عمييا
بالتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ أو تمؾ التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة
بالعالقة المباشرة بيف المحامي والرئيس المدير العاـ لموكالة العقارية لمسكنى أو بأحد أعضاء
ضد جية
أي دعوى ّ
ىياكؿ التّسيير أو المداولة أو تمؾ التي يكوف فييا المحامي قد قبؿ ّ
تعمؿ لديياأو أي مانع اخر عمى معنى الفصؿ  32مف مرسوـ المحاماة.
وال تقبؿ العروض الواردة مف القضاة المتقاعديف واألساتذة الجامعييف المباشريف أو
المتقاعديف عمى الرغـ مف ترسيميـ بجدوؿ المحاماة.
الفصل :3كيفية المشاركة
يشارؾ المحامي المباشر في طمب العروض منفردا.
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الفصل :4توزيع طمب العروض إلى حصص

يتكوف طمب العروض منقسطيف:
ّ
االقساط

عدد المحامين

2
سوسة

1

3
صفاقس

1

الترسيم

االختصاص

محل مخابرة
المحامي

مرسـ لدى اإلستئناؼ
دُٗ اختصاص

لمدة لـ تتجاوز خمس

سوسة

سنوات
مرسـ لدى اإلستئناؼ

دُٗ اختصاص لمدة لـ تتجاوز خمس
سنوات

صفاقس

الفصل  : 4مكونات طمب العروض
يشمؿ طمب العروض اإلنابات المتعمقة بالمسائؿ التالية:
المحدد مف قبؿ
 القضايا بمختمؼ أنواعيا التي ال يتجاوز مبمغ حجميا المالي التقديريّ
الوكالة ما قدره مائة ألؼ دينار بدوف اعتبار األداء عمى القيمة المضافة طيمة مدة
التكميؼ.
و
المحدد
 استصدار األوامر بالدفع التي ال يتجاوز مبمغيا المالي التقديريّ
مف قبؿ الوكالة العقارية لمسكنى ما قدره مائة ألؼ دينار بدوف اعتبار
األداء عمى القيمة المضافة لكامؿ مدة التكميؼ ،عمى أف يحتفظ ىذا
مرسـ لدى التعقيب إف اقتضت
األخير بحقّو في إمكانية إضافة محاـ ّ
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ضرورة مواصمة اإلجراءات أو القضية ذلؾ.
و
 استصدار األذوف عمى العرائض وذلؾ باستثناء تمؾ المتعمّقة أو المرتبطةبقضايا أداء ماؿ.
الفصل : 6سحب ممف طمب العروض:

يتولى المترشح تحميؿ كراس الشروط مجانا مف موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnو موقع الييئة الوطنية لممحاميف(

https://avocat.org.tn

)

بعد أف يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة لمغرض عمى الموقع المذكور .وباإلضافة
إلى ذلؾ ،فإنو يمكف سحب كراس الشروط مباشرة مف الوكالة العقارية لمسكنى الكائف مقرىػ ػػا
المعنية بتسميـ كراس الشروط
بػ ػ  30نيج اليادي كراي تونسمدىاإلدارة الفرعية لمصفقات
ّ
(الطابؽ الثالث بالمقر االجتماعي) دوف مقابؿ .
الفصل  :7صموحية العروض
بمجرد تقديميا لمدة ستّيف يوما (  60يوما) ابتداءا مف
يصبح المشاركوف ممزميف بعروضيـ
ّ
اليوـ الموالي لمتاريخ األقصى المحدد لقبوؿ العروض.
الفصل :8التوضيحات ومالحق ممف طمب العروض:
يمكف لكؿ مشارؾ أف يطمب كتابيا إيضاحات في أجؿ أقصاه سبعة (  )07أياـ مف تاريخ نشر
اإلعالف عف طمب العروض.
يتضمف اإلجابات والتوضيحات المتصمة بالمالحظات
ويتـ إعداد ممحؽ لممؼ طمب العروض
ّ
ّ
واإلستفسارات التي يطمبيا المترشحوف ،ويوجو إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجؿ ال
يتجاوز عشرة (  )10أياـ قبؿ التاريخ األقصى المحدد لقبوؿ العروض وذلؾ عبر البريد
كراس الشروط المشار إلييا
اإللكتروني لممحامي ّ
المبيف في اإلستمارة اإللكترونية لسحب ّ
مؤرخ في  24جانفي 2014
بالفقرة الثانية مف الفصؿ  4مف األمر عدد  764لسنة  2014اؿ ّ
المتعمّؽ بضبط شروط واجراءات تكميؼ المحاميف بنيابة اليياكؿ العمومية لدى المحاكـ

والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية .
4

كما يجوز عند االقتضاء ،تعميـ ممؼ طمب العروض المشار إليو عف طريؽ البريد السريع
لكافة المترشحيف.
تكميمية إلى المترشحيف الذيف سحبوا
ىذا ،و يمكف لموكالة العقارية لمسكنى توجيو معطيات
ّ
كراس الشروط قصد مزيد توضيح ممؼ طمب العروض في أجؿ أدناه عشرة (  )10قبؿ إنتياء
أجؿ تقديـ العروض.
الفصل :9الضمانات المالية :
يعفى المشاركوف مف تقديـ الضمانات المالية التي تقتضييا التراتيب المتعمّقة بتنظيـ
العمومية.
الصفقات
ّ

المهنية :
المسؤولية
الفصل :10عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعيف عمى كؿ مشارؾ في طمب العروض تقديـ شيادة في تأميف المسؤولية المدنية
والمينية ،سارية المفعوؿ في تاريخ آخر أجؿ لتقديـ العروض.
كما يجب عمى المحامي صاحب الصفقة ،تجديد شيادة التأميف سنويا إلى حيف اإلعالـ
تعيَّد بيا.
بالحكـ المتعمّؽ بآخر قضية ُم َ
قضية تعيّد
ويسري عقد التأميف إلى حيف انقضاء أسبوع بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ آلخر ّ
بيا المحامي.
ويصبح عقد التأميف الغيا بانقضاء أسبوع بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ المتعمّؽ بآخر

المعنية مف قبؿ الوكالة العقارية
قضية يتعيد بيا المحامي .واذا تـ إعالـ شركة التأميف
ّ
لمسكنىقبؿ انقضاء األجؿ المذكور أعاله وذلؾ بمقتضى رسالة معمّمة ومضمونة الوصوؿ مع

بأف المحامي لـ يؼ
اإلعالـ بالبموغ أو بأية وسيمة أخرى تعطي تاريخا ثابتا ليذا اإلعالـّ ،
التعاقدية ،يتـ االعتراض عمى إنقضاء عقد التأميف .وفي ىذه الحالة ،ال يصبح
بالتزاماتو
ّ

عقد التأميف الغيا إالّ بشيادة في الغرضتسمّميا الوكالة العقارية لمسكنى.

الفصل : 11طريقة تقديم العروض
يتـ تقديـ العروض عمى مرحمة واحدة.
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الكراس
ُي َّ
ضمف العرض الفني والوثائؽ اإلدارّية وجميع مؤيداتيا ّ
المبينة بالفصؿ (  )12مف ىذا ّ
في ظرفيف منفصميف ومختوميف يدرجاف في ظرؼ ثالث خارجي يختـ ويكتب عميو عبارة :
" ال يفتح طمب عروض عدد  ....لسنة  ....متعمؽ بتكميؼ ٍ
محاـ إلنابة الوكالة العقارية
لمسكنى".
توجو الظروؼ المحتوية عمى العروض الفنية والوثائؽ اإلدارية وجميع المؤيدات عف طريؽ
ّ
البريد مضموف الوصوؿ أو عف طريؽ البريد السريع أو تسمّـ مباشرة إلى مكتب الضبط التابع
لموكالة العقارية لمسكنى بمقرىا االجتماعي الكائف ب

 30نيج اليادي كراي مقابؿ وصؿ

إيداع.
تسجؿ
تسجؿ الظروؼ عند تسمّميا في مكتب الضبط
ثـ وفي مرحمة ثانية ّ
ّ
ّ
المعيف لمغرض ّ
في السج ّؿ الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصوليا ويجب أف تبقى مختومة إلى

موعد فتحيا.
آليا:
يقصى ّ

* ك ّؿ عرض ورد بعد اآلجاؿ.
* ك ّؿ عرض لـ يكف مغمقا ومختوما.
كما يقصى:
يتـ
* ك ّؿ عرض
تضمف تغييرات أو تحفّظات أدخميا المشارؾ عمى بنود ّ
ّ
كراس الشروط ولـ ّ
رفعيا خالؿ األجؿ اإلضافي الممنوح لو مف قباللوكالة العقارية لمسكنى.
مزورة.
* ك ّؿ عرض
ّ
تضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائؽ ّ
ألي سبب مف األسباب المطالبة بتعويض.
تـ إقصاء عروضيـ ّ
وال يمكف لممشاركيف الذيف ّ
تحرر العروض بكامميا بالحبر بما في ذلؾ وثيقة التعيد طبقا لمنماذج الممحقة
يجب أف ّ
بكراس الشروط .ويقصى كؿ عرض ال تتوفر فيو الشروط المطموبة

المكونة لمعرض:
الفصل :12الوثائق
ّ
المؤيدات المصاحبة ليا عمى ما
يجب أف يحتوي الظرؼ
المتضمف لمعرض ووثائؽ التعيّد و ّ
ّ
يمي:
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اعملياتس امطلوبةس

بيانس اوثيقةس

و جباتس امشاركس

اوثائقس الد ريةس
---

كراس الشروط

ختـ وامضاءالمشارؾ عمى ك ّؿ صفحة
وامضاؤه في آخر الوثيقة مع بياف
التاريخمرفوقا بنسخة مف بطاقة التعريؼ
الوطنية لممشارؾ

وثيقة اؿتعيّد

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

عامة حوؿ المشارؾ
بطاقة إرشادات ّ

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

عدد()2

مع بياف التاريخ .

بطاقة تعريؼ جبائية

عدد()1

مع بياف التاريخ .

---

نسخة مطابقة لألصؿ مف
بطاقة التعريؼ الجبائية.

شيادة انخراط بصندوؽ الحيطة والتقاعد لممحاميف

أصل الشيادة أو نسخة مطابقة

المفوض لو
ممضاة مف قبؿ الشخص ّ
وختميا مع بياف التاريخ.

شيادة مينية في ترسيـ بجدوؿ المحاميف

أصؿ أو نسخة مطابقة لألصؿ

إمضاء العميد أو الكاتب العاـ لمييئػة

شيادة اإلنخراط بالصندوؽ الوطني لمضماف

نسخة مطابقة لألصؿ مف

إمضاء الرئيس المدير العاـ لمصندوؽ

اإلجتماعي( بالنسبة لممعاونيف واألعواف).

الشيادة.

الوطني لمضماف اإلجتماعي أو مف

المينية
المسؤولية
عقد تأميف عف
المدنية و ّ
ّ
ّ

نسخة مطابقة لألصؿ مف

إمضاء الرئيس المدير العاـ لشركة

تصريح عمى الشرؼ يمتزـ بموجبو المشارؾ بعدـ القياـ

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

لألصؿ مف الشيادة.

مف الشيادة المينية

أو رئيس الفرع الجيوي دوف سواىـ
وختمو مع بياف التاريخ.

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ وعود أو عطايا أو

المفوض لو وختمو مع بياف
الشخص ّ
التاريخ.

العقد.

عدد()3

المفوض لو
التاميف أو مف الشخص ّ
وختمو مع بياف التاريخ.
مع بياف التاريخ.

ىدايا قصد التأثير في مختمؼ إجراءات التعييف ومراحؿ
الميمة.
إنجاز
ّ
بأنو لـ يكف عونا
تصريح عمى الشرؼ ّ
يقدمو المشارؾ ّ
عموميا لدى الوكالة العقارية لمسكنى ،أو مضت عف

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

عدد ()4

مدة خمس سنوات عمى األق ّؿ.
إنقطاعو عف العمؿ بو ّ
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إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

مع بياف التاريخ.

وفي خالؼ ذلؾ ،يجب تقديـ الترخيص أو نسخة
مطابقة لألصؿ منو أو نسخة مف مكتوب اإلعالـ
(حسب الحالة) طبقا لمتراتيب الجاري بيا العمؿ

وخاصة منيا أحكاـ الفصؿ  5مف األمر عدد 1875
ّ
المؤرخ في  28سبتمبر  1998المتعمؽ
لسنة 1998
ّ
بضبط الشروط واإلجراءات المتعمّقة بإسناد الموظفيف
العمومييف ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابؿ لو

عالقة مباشرة بمياميـ.
طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

تصريح عمى الشرؼ بعدـ الوجود في إحدى
اإلقصائية المنصوص عمييا بالفصؿ
الحاالت
ّ

 2مف

عدد

()5

إمضاء المشارؾ وختمو مع بياف
التاريخ.

كراس الشروط
ّ

الو انس الفيةسو اوثائقس التسيلتّمسعلمادهاسفتسفهزس اعهوض:س
طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو مع بياف

العامة
بصحة البيانات والمراجع
تصريح عمى الشرؼ
ّ
ّ
المضمنة بالعرض.
َّ

عدد

بيانات حوؿ المحامي

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

التاريخ.

()6

عدد ()7

التزاـ لكؿ محاـ مشارؾ بنيابة الوكالة العقارية لمسكنى
والقياـ بجميع اإلجراءات القانونية في حقو (ىا) والدفاع عدد
ّ

()8

مع بياف التاريخ.
مع بياف التاريخ.

التعريؼ بإمضاء كؿ محاـ مشارؾ

عنو(ىا) لدى المحاكـ وسائر الييئات القضائية

عمى أف يكوف تاريخ التعريؼ باإلمضاء

التعديمية.
التحكيمية واإلدارية و
و
ّ
ّ

وجوبا بعد صدور إعالف طمب
العروض.
طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

المبينة ؿلتجربة العامة لممحامي المباشر
قائمة المراجع ّ
عدد ()9
خالؿ الخمس سنوات األخيرة.
قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعيا

المحامي المباشر

في إطار دورات التكويف

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

عدد () 10

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
يقدـ المحامي المترشح
مع بياف التاريخ ّ ،
نسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة

المستمرالستكمااللخبرةالتي تنظميا الييئة الوطنية

المشاركةفي الدورة المعنية.

لممحاميف بالتنسيؽ مع المعيد األعمى لممحاميف أو في
إطار أنشطة اليياكؿ الدولية لممحاميف.
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الذاتية لممحامي
السيرة
ّ

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

جدوؿ التعيداتفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

عدد ()12

مع بياف التاريخ.

عدد () 11

الذاتية وامضاء
إمضاء صاحب السيرة
ّ
صاحب العرض (في حالة الشركة
المينية لممحاماة) مع بياف التاريخ.

والتي ال تزاؿ منشورة لدى المحاكـ

وسائر الييئات

التعديمية.
التحكيمية واإلدارية و
القضائية و
ّ
ّ

مشروع عقد النيابة المبرـ بيف ا لمحاميوالوكالة العقارية
لمسكنى مف جية ثانية.

طبقا لألنموذج المدرج بالممحؽ

إمضاء صاحب وختمو في آخر الوثيقة

عدد ()13

مع بياف التاريخ.

ٗ 1تقٞح اىَالدق اىَْص٘ص عيٖٞا صية
الحظةٝ :عتثش عذً تقذ ٌٝاىَيذق سقٌ
اىج٘اّة اىفْٞح ٗاىت ٜتْذسج ضَِ تق ٌٞٞاىعشض سثثا ٍِ أسثاب إقصاء اىعشض ٗٝج٘ص
ٗماىح اىعقاسٝح ىيسنْ ٚتششطادتشاً ٍثذأ اىَساٗاج ت ِٞاىَشاسم ِٞأُخطية عْذ االقتضاء
متاتٞا استنَاه تٞاّاخ ٗ ٍستْذاخ ٗ ت٘ضٞذاخ تتعيق تاىعشٗض اىفْٞح ششٝطحأال ٝؤد ٛرىل
إى ٚتغٞٞش فٍ ٜذت٘إا.
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الفصل  :13فتح الظروف:
تحدث لدى الوكالة العقارية لمسكنى لجنة خاصة بفتح وتقييـ العروض يتـ تعيينيا بمقرر مف
الرئيس المدير العاـ لموكالة العقارية لمسكنى.
تجتمع المجنة المذكورة لفتح الظروؼ الخارجية والظروؼ

المحتوية عمى الوثائؽ اإلدارية

الفنية.
والعروض ّ
تكوف جمسة فتح العروض غير عمنية.
المحددة لقبوؿ العروض.
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجاؿ القانونية
ّ
ألي عارض أف يدخؿ عمى عرضو أية تغييرات واال أعتبر ىذا
 ال يمكف ّ
العرض الغيا.

عممية الفتح طبقا لمتسمسؿ الترتيبي لتاريخ الورود وذلؾ بفتح الظرؼ
يتـ الشروع في ّ
 ّالتثبت مف وجود ك ّؿ الوثائؽ اإلدارّية المطموبة.
الخارجي لمعرض و ّ
الفني واالقتصار عمى التصريح بوجود الوثائؽ
 فتح الظرؼ المحتوي عمى العرض ّالمطموبة دوف تعدادىا.

الفني لممشارؾ يمكف ،عند االقتضاء،
وباستثناء الوثائؽ التي تدخؿ في تقييـ العرض ّ
يقدموا ك ّؿ الوثائؽ
لمجنة
كتابيا المشاركيف الذيف لـ ّ
الخاصة بفتح الظروؼ وفرزىا أف تدعو ّ
ّ

المطموبة إلى إتماـ ممفاتيـ في أجؿ ال يتجاوز ّ 07أياـ عمؿ مف تاريخ جمسة فتح الظروؼ
وذلؾ عف طريؽ البريد السريع أو بإيداعيا مباشرة بمكتب ضبط الوكالة العقارية لمسكنى حتى

ال تقصى عروضيـ.
الفصل  : 14ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في
الصفقة:
كتابي ،مقابؿ وصؿ
قدـ تر ّشحو في طمب عروض أف يسحبو بطمب
يمكف لممحامي الذي ّ
ّ
يقدـ مباشرة إلى الوكالة العقارية لمسكنى أو عف طريؽ البريد مع اإلعالـ بالبموغ في
تسميـّ ،
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أجؿ أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما مف تاريخ آخر أجؿ لقبوؿ العروض المعمف عميو مف
قبؿ الوكالة العقارية لمسكنى وذلؾ دوف الحاجة إلى تبرير ىذا االنسحاب.
وبانقضاء ىذا األجؿ ،تؤخذ بعيف االعتبار عروضيـ في أعماؿ التقييـ ،ويبقوا ممزميف بيا.
يقدمو
غير ّأنو ال يمكف سحب ذلؾ العرض بعد انقضاء األجؿ المذكور إال بمطمب معمؿ ّ
المختصة عمى معنى الفصؿ السابع (  )7مف األمر  764لسنة  2014بيدؼ
المتر ّشح لمجنة
ّ

الموافقة عميو.

وفي صورة تراجع المحامي بعد إتماـ عممية الفتح ،يحرـ مف

المشاركة في الصفقات التي

لمدة سنتيف (  )02تحتسب ،حسب الحالة ،مف تاريخ تراجعو
تنظميا ك ّؿ اليياكؿ العمومية ّ
الرد مف
الكتابي بعد األجؿ
المحدد لذلؾ في الفقرة األولى مف ىذا الفصؿ أو مف تاسٝخ عدـ ّ
ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )10أياـ عمؿ.
رد ّ
طرفو عمى إعالمو بقبولو النيائي الذي بقي دوف ّ

الفصل:15تقييم العروض
الكراس ،تتولّى
بعد فتح العروض مف قبؿ المّجنة
ّ
الخاصة المشار إلييا بالفصؿ  13مف ىذا ّ
المنيجيات المدرجة بالفصؿ
ىذه المجنة كذلؾ تقييـ العروض المقبولة وترتيبيا وفقا إلحدى
ّ

 16مف ىذا الكراس.

منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل: 16
ّ
منهجية تقييم العروض:
: 1.16
ّ
المينية لممحاميف باالعتماد،
يتـ تقييـ العروض وترتيبيا الختيار المحامي أو الشركة
ّ
ّ
حصريا ،عمى المقاييس التاليػػة:
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

1

المينية لممحاميف
المراجع العامة لممحامي أو ألعضاء الشركة
ّ

 50نقطة

2

العممية لممحامي
المؤىالت
ّ

 20نقطة

3

العمومية وعددىا
حجـ المياـ الموكولة لممحامي مف قبؿ اليياكؿ
ّ

 30نقطة
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 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

وتقصى وجوبا :
تتضمف إحدى الوثائؽ المعتمدة لمتقييـ الفني .
 العروض التي لـّ
 العروض التي تنقصيا الوثائؽ اإلدارية المطموبة لممشاركة في الصفقة بعد انقضاءالمحددة في الفصؿ  13مف ىذا الكراس.
فترة اإلمياؿ و ّ
مزورة.
 كؿ عرضّ
تضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائؽ ثبت أنيا ّ

 العروض التي يتولّى أحد المشاركيف فييا تقديـ أكثر مف عرض واحد في نفسالصفقة.

فإف استبعادىـ ورفض
وبخصوص المحاميف الذيف صدرت في شأنيـ عقوبات
ّ
تأديبيةّ ،
يتـ إال مف قبؿ لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة
تر ّشحاتيـ ال ّ

مؤرخ في  24جانفي  2014يتعمؽ بضبط شروط واجراءات تكميؼ المحاميف بنيابة
ّ 2014
اليياكؿ العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية ،
وضعياتيـ المينية بالتنسيؽ مع مف لو النظر في الييئة الوطنية
التثبت بدقّة في
ّ
بعد ّ
المختص عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات
لممحاميف أو كذلؾ مع رئيس الفرع الجيوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
الفصؿ  15مف األمر عدد  764لسنة ّ 2014

 : 2.1.16إسناد األعداد:
أ -المراجع العامة لممحامي خالل الخمس سنوات األخيرة( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداىا المحامي خالؿ الخمس سنوات األخيرة
الممتدة بيف غرة جانفي 2013إلى تاريخ تقديـ العروض.
أي مف الفترة
ّ
عينة مف
وبيدؼ احتساب العدد المسند بعنواف المراجع
المصرح بيا ،فيتـ اعتماد نسخ مف ّ
ّ
نصوص األحكاـ بعد معالجتيا مف قبؿ المتر ّشح بغاية حجب أسماء األطراؼ وتقديميا بشكؿ
إمكانية التعرؼ عمى األشخاص المذكوريف بيذه األحكاـ والمراجع.
يحوؿ دوف
ّ
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عدد

ما بين  40و45

ما بين  46و50

ما بين  51و55

ما بين  56و60

أكثر من 60

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

اإلنابات

إنابة خالل

المحاكم

السابقة لتاريخ

لدى

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

إنابة خالل

السابقة لتاريخ

العدد

المسند
بعنوان

10

30

20

40

50

المراجع
العامة

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .صيغ تقديم ّ
الخصوصية
بصحة البيانات المتعمّقة بالتجربة
تبعا إلمضاء المتر ّشح لمتصريح عمى الشرؼ
ّ
ّ
العامة (الممحؽ عدد  ،)6ال يدعى ،في مرحمة أولى ،المتر ّشح المعني إلى تأييد عرضو
و ّ
المصرح بيا.
بالمؤيدات
ّ
ّ

عينة اإلنابات أو رسائؿ التكميؼ حسبما يراه المترشح المشارؾ في طمب العروض.
تعتمد ّ
وبصفة عامة يتولى المحامي تقديـ كؿ وثيقة تثبت إنجاز العمؿ موضوع اإلنابة.
تـ رفضيا شكال.
وال يدخؿ ضمف احتساب التجربة القضايا التي ّ

و يكوف المحامي مدعو إلى جمعيا وتخزينيا حسب السنوات وحسب طبيعتيا بطريقة تحفظ

السر الميني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلؾ في وسائؿ
حماية المعطيات
ّ
الشخصية و ّ
الفنية الستغالليا طبؽ مواصفات تتالءـ مع التّجييزات
حفظ
الضمانات ّ
إلكترونية تراعى فييا ّ
ّ
المستعممة في المجاؿ وذلؾ لتقديميا عند الطمب لموكالة العقارية لمسكنى طبؽ المواصفات

المبينة لمغرض في كراس الشروط.
الفنية ّ
ّ
تتـ عمى
عممية التقييـ وترتيب العروض مف الناحية ّ
أف ّ
ويجب اإلشارة لممتر ّشحيف ّ
الفنية ّ
النحو التّالي:
ّ
 تتولّى لجنة الفتح والفرز تقييـ وترتيب العروض عمى أساس المعطيات
اتية الممضاة مف قبؿ
السيرة ال ّذ ّ
ّ
المبينة في التّصاريح عمى ال ّشرؼ و ّ
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المتر ّشحيف وبقية المالحؽ المنصوص عمييا بممؼ طمب العروض وطبقا
بكراس الشروط.
لممعايير والمقاييس المعمنة ّ

 يقوـ الييكؿ بعد االنتياء مف ىذه األعماؿ بتوجيو الممفات إلى المّجنة
المختصة لممراقبة والمتابعة بالييئة العميا لمطمب العمومي إلجراء المراقبة
ّ

الالّزمة عمييا طبقا ألحكاـ الفصؿ

 10مف األمر عدد

 1039لسنة

 2014المؤرخ في  13مارس  .2014واذا ما اقتضت أعماؿ المّجنة
المؤيدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حوؿ ما
المذكورة طمب
ّ

فإف ىذا الطمب
تـ التصريح بو بخصوص المؤىالت العممية والمينيةّ ،
يوجو إلى المحاميف المعنييف مف قبؿ الوكالة العقارية لمسكنى.
ّ

العممية لممحامي ( 20نقطة):
المؤهالت
ب-
ّ
ّ
ييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد العدد األمثؿ مف المتدخميف لمقياـ باإلنابة وباالستناد إلى
المتميزة في الميداف المطموب مف قبؿ الوكالة العقارية لمسكنى مف ناحية والى
الخبرة
ّ
المؤىالت العممية لممترشح مف ناحية أخرى ،وذلؾ حسب ترسيميـ بقسـ االستئناؼ.
تحصؿ عمييا المحامي تسند األعداد بحسب
العممية التي
إضافة إلى الشيادات
ّ
ّ
التكوينية التي تمقّاىا أو شارؾ فييا عمى النحو التالي:
عدد الدورات
ّ
 -تسند بصفة آلية

 05نقاط لك ّؿ محاـ شارؾ فعميا أو تابع بنجاح دورة تكوينية

المينيةالتي تنظميا
المستمرإلستكماؿ الخبرة
متخصصة في إطار دورات التكويف
ّ
ّ
ّ
الييئة الوطنية بالتنسيؽ مع المعيد االعمى لممحاميف ويبمغ سقؼ النقاط بيذا العنواف
خمسة (.)10
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تكوينية قاـ بيا محامي في
 تسند نقطة واحدة (  )01لك ّؿ مشاركة ناجحة في دورةّ
الدولية لممحاميف .ويبمغ سقؼ النقاط بيذا العنواف عشرة
إطار أنشطة اليياكؿ
ّ
1

(. )10

يقدـ المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصؿ مف
 إلثبات المشاركة في ىذه الدوراتّ ،شيادة المشاركة في الدورة المعنية.

1
عْذٍا ٝتعيّق األٍش تتنيٞف ٍذاٍ ٜتقضاٝا ف ٜاىخاسج ٍِ قثو اىٖٞامو اىعٍَّ٘ٞحٝ ،ؤخز ،تاإلضافح إى ٚرىل ،تعِٞ
االعتثاس ضَِ ٕزا اىَعٞاس اىفشع ٜدٗساخ تنّْ٘ٞٝح قاً تٖا ٍذاٍ ٜف ٜإطاس أّشطح اىٖٞامو اىذٗىّٞح ىيَذاٍٍ ِٞذ ٙإىَاً
اىَذاٍ ٜاىَتش ّشخ تيغح اىَذنَح اىَْش٘سج أٍاٍٖا اىقضّٞح أٗ اىيغح اىَتفّق عيٖٞا ف ٜاىعقذ أٗ عْذ االقتضاء اىيغح اإلّجيٞضٝح.
َٗٝنِ ،مزىل ،األخز تع ِٞاالعتثاس إضافح إىٕ ٚزٓ اىَقاٞٝس ،اّض٘اء اىَذاٍ ٜأٗ ششمح اىَذاٍاج ف ٜشثنح ٍّْٖٞح دٗىّٞح
ىَناتة ٍذاٍاج ٍِ عذٍٔ.
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العمومية وعددها
ج -حجم المهام الموكولة لممحامي من قبل الهياكل
ّ

( 30نقطة)

المتفرغيف .لذلؾ بقدر ما يكوف
ييدؼ ىذا المعيار إلى إعطاء أكثر فرص لممتر ّشحيف
ّ
لمميمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليو بيذا العنواف والعكس
متفرغا
المحامي المترشح ّ
ّ
بالعكس وذلؾ عمى النحو التالي:

قضية جارية ،لفائدة ىيكؿ عمومي في الطور االبتدائي
يتـ حذؼ نصؼ نقطة عف ك ّؿ ّ
 ّفي تاريخ تقديـ التر ّشح لممشاركة في طمب العروض عمى أالتتجاوز  15نقطة.
قضية جارية لفائدة ىيكؿ عمومي في طور االستئناؼ في
يتـ حذؼ نصؼ نقطة عف ك ّؿ ّ
 ّتاريخ تقديـ التر ّشح لممشاركة في طمب العروض عمى أالتتجاوز  15نقطة.
الفصل :17تعيين المحامي:
مفصال حوؿ معايير
ّ
تعد لجنة الفتح والتقييـ المحدثة لدى الوكالة العقارية لمسكنى تقري ار ّ
كيفية ترتيب المتر ّشحيف
توضح فيو ّ
اختيار المتر ّشحيف ونتائج أعماؿ التقييـ عمى ضوء ذلؾ ّ

وأسباب إقصاء بعض العروض إف حصؿ ذلؾ.

المختصة لممتابعة والمراقبة
وتوجو الوكالة العقارية لمسكنى وجوبا ىذا التقرير إلى المجنة
ّ
ّ
 7مف األمر عدد  764لسنة
المحدثة بالييئة العميا لمطمب العمومي طبقا ألحكاـ الفصؿ
المؤرخ في  24جانفي  2014إلجراء مراقبتيا عمييا طبقا لمقتضيات الفصؿ  8مف
 2014و ّ
األمر السالؼ الذكر واعادة النظر فييا ،عند االقتضاء.
توجو المجنة المذكورة قرارىا إلى الوكالة العقارية لمسكنى
وبعد االنتياء مف ىذه األعماؿّ ،
لتنفيذه.
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المهمة:
شروع في
الفصل  :18إمضاءالعقد وال ّ
ّ
المبيف بوثيقة
تـ اختياره مف قبؿ الوكالة العقارية لمسكنىفي العنواف ّ
يتـ إعالـ المحامي الذي ّ
ّ
التعيّد .ويجب عميو إمضاء العقد المحرر بالمغة العربية طبؽ النموذج المصاحب ليذا.
أىميتيا وضرورة توضيحيا وذلؾ حسب مقتضيات وواقع
ويمكف إضافة بنود يرى الطرفيف ّ
نشاط الوكالة العقارية لمسكنى.

وعمى إثر المصادقة عمى العقد وامضائو ،يتـ إعالـ المحامي ليتولى اتخاذ كؿ اإلجراءات
الميمة بمجرد تسمـ اإلذف بذلؾ.
الضرورية لضماف إنطالؽ
ّ
إال ّأنو ،في صورة نكوؿ المحامي الذي وقع إختياره نيائيا لإلنابة

يحرـ مف المشاركة في

الرد
لمدة سنتيف (  )02تحتسب مف تاسٝخ عدـ ّ
الصفقات التي تنظميا ك ّؿ اليياكؿ العمومية ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )10أياـ عمؿ.
رد ّ
مف طرفو عمى إعالمو بقبولو النيائي الذي بقي دوف ّ
س
س

امالحقس
س

ملدق غدد : 1وثٌكة ّ
التػهد
ملدق غدد  :2بطالة ارشادات غامة خول المشارك
ملدق غدد  :3تصرًح غلى الشرف بػدم التاثٌر في مختلف اجراءات التػٌٌن ومراخل اهجاز ّ
المهمة
ملدق غدد  :4تصرًح غلى الشرف بػدم مباشرة الػمل لدى الوكالة الػكارًة للشكوى صاخب طلب
الػروض
ملدق غدد  :5تصرًح غلى الشرف بػدم الوجود في اخدى الداالت اال ّ
لصائٌة الموصوص غلٌها بالفصل 2
من ّكراس الشروط
ملدق غدد  :6تصرًح غلى الشرف ّ
بصدة البٌاهات والمراجع ّ
ّ
الخصوصٌة المذكورة في
الػامة و /او
الػرض
ملدق غدد  :7بٌاهات خول المدامي
ّ
الكضائٌة والتدكٌمٌة
ملدق غدد  :8التزامبوٌابةالوكالة الػكارًة للشكوى لدى المداكم و صائر الهٌائت
واالدارًّة والتػدًلٌة
ملدق غدد  :9لائمة المراجع ّ
المبٌوة للتجربة الػامة للمدامي المباشر خالل الخمس صووات االخٌرة
ملدق غدد  :10لائمة الدورات التكوًوٌة المتخصصة التي تابػها ا لمدامي في اطار دورات التكوًن
المشتمر التي توظمها الهٌئة الوطوٌة للمدامٌن بالتوشٌق مع المػهد االغلى للمدامٌن او في اطار اهشطة
الهٌاكل الدولٌة للمدامٌن.
17

ملدق غدد  :11صٌ ــرة ذاتٌ ــة
ملدق غدد  :12جدول التػهداتفي الكضاًا موضوع االهابات الجارًة والتي ال تزال موشورة لدى المداكم
ّ
ّ
والتػدًلٌة
والتدكٌمٌة واالدارًة
وصائر الهٌائت الكضائٌة
ملدق غدد  :13غكد الوٌابة المبرم بٌن المداميوالوكالة الػكارًة للشكوى
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ممحق عدد 1

تعهد
وثيقة ال ّ

إني الممضي أسفمو (االسـ والمقب والخطة).........................................................1
المتصرؼ باسـ ولحساب. ..........................................................................:

اؿمنخرط بصندوؽ الحيطة و التقاعد تحت عدد.................................................... :
المعيف محؿ مخابرتو بػ(ذكر العنواف بالكامؿ)........................................................
ّ
بصفتي......................................................................................... :

2
المكونة ؿممؼ طمب العروض المتعمّؽ بإنابة
وبعد االطالع عمى جميع الوثائؽ اآلتي ذكرىا و ّ
المحامي لموكالة العقارية لمسكنى :

)(1ممؼ طمب العروض

تثّؿ وثيقة االلت ازـ
( )2وثيقة التعيد اؿتي م

التعاقدية)
( )3كراس الشروط اإلدارية الخاصة (البنود
ّ

ؽدرت عمى مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازىا.
وبعد أف ّ
أتعيّد وألتزـ بما يمي:

الميمة موضوع طمب العروض المسندة لي دوف تحفّظ.
 )1قبوؿ
ّ
المحددة
القانونية المطموبة وفقا لمشروط اؿمبينة بالوثائؽ المذكورة أعاله ،مقابؿ األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميداف.
طبؽ التراتيب
ّ
موضوع الصفقة خالؿ مدة قدرىا

(تحددىا الوكالة

الخاصة باإلنابات لدى المحاكـ
 )3تسميـ التقارير
ّ
تحدده الوكالة العقارية لمسكنى) وفقا لما تنص عميو كراس الشروط
العقارية لمسكنى) منتاريخ ّ ( ...........
اإلدارية الخاصة.

تكوف جزءا مف العقد.
 )4تطبيؽ جميع اؿبنود اؿمدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء عمى شروط ىذا التعيدمدة (تحددىا الوكالة العقارية لمسكنى)  ...يوما ابتداء مف اليوـ الموالي
آلخر أجؿ محدد لقبوؿ العروض.

أي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالؼ ذلؾ  ،فإنو
 )6أشيد أنني لست في حا ةؿ تضارب مصالح أو ّ
يتـ فسخ العقد بصفة آلية وأتحمؿ مسؤوليتي القانونية المترتبة عف ذلؾ.

1

في صورة ،تقديـ العرض مف قبؿ مجمع ،تدرج عبارة "إني الممضي أسفمو بصفتي وكيؿ المجمع (ذكر المجمع)" دوف

إدراج البيانات المتعمقة النخراط لدى صندوؽ الحيطة والتقاعد.
2
يمكف إضافة وثائؽ أخرى عند االقتضاء

19

تدفع الوكالة العقارية لمسكنىالمبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويميا إلى اؿحساب الـ فتوح بالبنؾ أو
البريد ............................................. :تحت عدد................................ :

اليويةالبنكية أو البريدية)
(ذكر
ّ

حرر بػ  ..................في......................

(إمضاء وختـ اؿمشارؾ)

(يكتب اؿمشارؾ بخط اليد عبارة " صالح لممشاركة في طمب العروض")
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ممحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسـ والمقب........................................................................................:

تاريخ الترسيـ في المحاماة...........................................................................:

المقر........................................................................................:
عنواف ّ

عنواف موقع الواب إذا كاف لممحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونية................................:

الياتؼ..............................................................................................:
العنواف اإلىنتشّٗ ٜىيَذاٍ........................................................................: ٜ

المعرؼ الجبائي.................................................................................:
رقـ
ّ
الشخص المفوض إلمضاء وثائؽ العرض(اإلسـ و المقب و الخطة)....................................:
حرر بػ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختـ المشارؾ)
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ممحق عدد 3
س

س

تصريح عمى الشرف بعدم التأثير

المهمة س
في مختمف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز
ّ
إ ّنً الممضً أسفله (اإلسم واللّقب)

س

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

المسجّل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد ...........................................................بتارٌخ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المسمّى فٌما ٌلً "المشارك"
أصرّح على شرفً بعدم قٌامً وألتزم بعدم القٌام مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتقدٌم وعود أو
عطاٌا أو هداٌا قصد التؤثٌر فً مختلؾ إجراءاتإسناد الصفقة لفائدتً.
دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك) س
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ممحق عدد 4
تصريح عمى الشرف بعدم مباشرة العمل لدى الوكالة العقارية لمسكنى
صاحب طمب العروض

س
إ ّنً الممضً أسفله (اإلسم واللّقب)

س
..................................................................................................................

المسجّل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد .........................................................بتارٌخ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المسمّى فٌما ٌلً "المشارك"
أصرّح على شرفً أ ّنً لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات الوكالة العقارٌة للسكنىس
أو مضت عن إنقطاعه عن العمل بها م ّدة خمم سنوات على ااق ّل.
(وفً صورة القٌام بإعالم الوكالة العقارٌة للسكنى طبق أحكام اامر عدد

 1875لسنة

 ،1998فترفق نسخة من مكتوب اإلعالم مإ ّ
شر علٌه من قبل الهٌكل ٌوضّح بدقّة تارٌخ ذلك
أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء).

دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك)س
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ممحق عدد 5
تصريح عمى الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية المنصوص عميها بالفصل  2من ّ

س

إ ّنً الممضً أسفله (اإلسم واللّقب)

س

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

المسجّل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد ...................................................بتارٌخ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المسمّى فٌما ٌلً "المشارك"
ّ
المنظم
أصرّح على شرفً أ ّنً ال أوجد فً إحدى حاالت المنع المنصوص علٌها بالمرسوم
لمهنة المحاماة.
كما أصرّح أ ّننً ال أوجد فً إحدى الحاالت المنصوص علٌها بالفقرة ااخٌرة من الفصل
الثانً من كرام شروط طلب العروض.
دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك)س س
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ممحق عدد 6

س

بصحة البيانات
تصريح عمى الشرف
ّ
الخصوصية المذكورة في العرض
العامة و /او
والمراجع
ّ
ّ

س

إ ّنً الممضً أسفله (االسم واللّقب)

س
.........................................................................................................................

المسجّل بالهٌئة الوطنٌّة تحت عدد .........................................................بتارٌخ

المعٌّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المسمّى فٌما ٌلً "المشارك"
أصرّح على ال ّ
شرؾ بصحّة البٌانات والمراجع الخصوصٌّة والعامّة التً ق ّدمتها فً هذا
العرض.
وأتحمّل مسإولٌّتً القانونٌّة فً صورة ثبوت خالؾ ذلك أو تبعا لعدم تقدٌمً للّجنة المكلّفة
بالفرز لما ٌثبتها من وثائق بعد طلبها م ّنً لم ّدة تتجاوز عشرة أٌّام.

دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك)
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ممحق عدد 7

س

بيانات حول المحامي

عسر

السمو القن

اشفادةس امحهزسعليفا

تاريخس الهسيتسباافيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك) س

س
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ممحق عـدد8

التزامالمحامي

بنيابة الوكالة العقارية لمسكنى

اإلدارية والتعديمية
القضائية والتحكيمية و
لدى المحاكم وسائر الهيئات
ّ
ّ
إنً الممضً أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………………….............................................أقرّ
بؤنّ الفرٌق المتدخل والمتكوّ ن من السٌّدات والسادة اآلتً ذكرهم ٌلتزم

(ألتزم)بإنجاز المهمّة .كما أقرّ

بصحة كا ّفة المعلومات الواردة بهذا العرض:
س
الستسو ال نس

دشّس تـ  .............................فٜ

س
ار

س
غيهس ار

امححمةس امهسّمتسبفاس البيهس
إنس انسخبيه سمحليّماسالدس
امحا تس

س

إمضاءس امحامتسمعهرس
1

به س

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

(إمضاءسوخلتس امشارك) س

ٝ1تع ِّٞعي ٚم ّو اىَتذخي ِٞاىَعْ ِٞٞاإلٍضاء ف ٜاىخاّح اىَخ ّ
صصح ىنوّ ٗادذ ٌٍْٖ .مَا ٝجة اىتعشٝف تاإلٍضاء ىنو
ٍذاٍٍ ٜشاسك عي ٚأُ ٝنُ٘ تاسٝخ اىتعشٝف تاإلٍضاء ٗج٘تا تعذ صذٗس إعالُ طية اىعشٗض.
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ممحق عـدد 9

المبينة للتجربة العامة لممحامي المباشر خالل الخمس سنوات األخيرة
قائمة المراجع
ّ
(من  1جانفي2014إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
جدول تأليفي لممراجع
ّ
علدس اقضاياس

س
امححمةس
س

موضوعس إلاابةس

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2014

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2015

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2016

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2017

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2018

28

اطورس

العامة
جدول تفصيمي لممراجع
ّ
افيحلس اعمومتس وس ه ةس اقطاعس موضوعس إلاابةس
الاص

س
امححمةس
س

علدس اقضيّمة

تاريخسبل يةسو الفاءس
امفمّمةس

اطورس

دشّس تـ  .............................فٜ

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

(إمضاءسوخلتس امشارك)س

29

ممحق عـدد 10

قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي في إطار دورات التكوين
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية لممحامين بالتنسيق مع المعهد األعمى
لممحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية لممحامين.

عسر

اسفة

امحور

ألعلىسالمحامين
س
الور تس الحويفيةوس فاد تس سلحمالس البهة امفظمةسمنس بلس افيئةس اوطفيةسباالفسيقسمعس امعفلس
1
2
3
4
5
6
7

الور تس الحويفيةسالمحامينسفتس طارس اشطةس افيا لس الواية
1
2
3
4
5
6
7

حسّس تـ  .............................فٜ

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

يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنية( .إمضاءسوخلتس امشارك) س
ّ
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ممحق عدد 11

سي هةس تي ةس
اإلسموالمقب:

س

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

تاريخ الوالدة ومكانيا:

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

الوطنية :
تاريخ الترسيـ بالييئة
ّ
تاريخ الترسيـ بقسـ اإلستئناؼ................................................................................................................... :
..................................................................................................................

تاريخ الترسيـ بقسـ التعقيب:

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

ءاتالقانونية:
عنواف موقع الوابإف وجد وفقا لإلجر
ّ

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

س

صل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة المتح ّ
الشهـادة العلميّة

المؤسسة الجامعية
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سنة التـخـرّ ج

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
-
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النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

ّ
ملخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ( ذكر
المطلوبة)
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام المحامي أو
شركة المحاماة بنيابتها

ميدان النزاع

االختصاص ان وجد أو المادّة

تاريخ إنجاز هذه األعمال

-المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

نشاطه في العالقة

بالمه ّمة المتر ّ
شح إليها:

 التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد
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جيد جدا

ممتاز

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دول ّية لمكتب محاماة
إمضاءس احنس اسيهةس ال تيةس

س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحهرسب  .............................فت
ّم

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

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس(إمضاءسوخلتس امشارك) س
س
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ممحق عدد 12

جدول التعهداتفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال
منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيم ّية واإلدارية
والتعديل ّية
س

اإلنابات الجارية
عدد
اإلنابات

موضوع اإلنابات

المحاكم أو الهٌئات
المنشورة أمامها القضاٌا

اآلجال التقريبية النتهاء
اإلنابات الجار ّية

المالحظات اإلضافية والتوضيحية
التي يراها المترشح أ ّنها ضرور ّية
لذكرها لتحديد جدول التعهدات

إمضاءسسوخلتس امله حس
س

حهرسب  .............................فت
ّم
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............................

ممحق عدد 13

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر والوكالة
العقارية لمسكنى

األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
ّ
تتمثل مهمة:
ااستاذ ..........................................................................................
طبق هذه االتفاقٌة فً نٌابة الوكالة العقارٌة للسكنى والقٌا م بجمٌع اإلجراءات القانونٌّة فً
حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهٌئات القضائٌة والتحكٌمٌّة واإلدارٌة والتعدٌلٌّة.
الفصل : 2التشريع والتراتيب المط ّبقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشرٌعو التراتٌب الجاري بها العمل  .كما ٌخضع صاحب العقد وأعوانه
إلى التشرٌع الساري المفعول فً المٌدان الجبائً والضماناإلجتماعً.
الفصل  : 3األتعــاب :
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إلٌها بالفصل ااوّ ل أعاله طبق أحكام القرار
المشترك الصادر عن وزٌر العدل والوزٌر المكلؾ بالتجارة والتً تشمل أٌضا معالٌم نشر
القضاٌا والطوابع الجبائٌةومعالٌم طوابع تسجٌل االحكامومبلػ تؤمٌن أحكام اإلستئناؾ
أوالتعقٌب والتً ٌتكفل بها المحامً.
الفصل : 4اإللتـزامات الموضوعة على كاهل الوكالة العقارية للسكنى :
أ  -تلتزم الوكالة العقارٌة للسكنى بتوفٌر الظروؾ المالئمة إلنجاز المحامً لمهمّته.
ولهذا الؽرض ،تتولى خاصة توفٌر كل أصول مإٌدات القضاٌا التً تطلب من
المحامً رفعها تضمّن مع رسالة التكلٌؾ مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامً.
كما ٌضمّن الملؾ وجوبا بمذكرة توضٌحٌة تلخص معطٌات الملؾ وطلبات الوكالة
العقارٌة للسكنى.
ب  -تمكٌن المحامً من المعطٌات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرؾ المحكمة أو
الهٌئة أو الوكالة العقارٌة للسكنى قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بؤسبوع على
ااقل.
ت  -عدم نشر أو توزٌع تقارٌر المحامً والمإٌدات التً ق ّدمها فً إطار نٌابة الوكالة
العقارٌة للسكنى.
ث -ال ٌمكن للوكالة العقارٌة للسكنى كشؾ المعطٌات المالٌّة والمإٌدات العلمٌّة المتعلّقة
بالمحامً المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة ااولى من الفصل  15من اامر عدد  764لسنة
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مؤرخ في  24جانفي  2014المتعمّؽ بضبط شروط واجراءات تكميؼ المحاميف بنيابة
ّ 2014
اليياكؿ العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية .
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
ٌت ّم خالص المحامً عن طرٌق صك تصدره إدارة الشإون المالٌة للوكالة العقارٌة
للسكنى
)30

ٌت ّم إصدار اامر بصرؾ المبالػ الراجعة لصاحب الصفقة فً أجل أقصاه ثالثون (
ٌوما من تارٌخ إٌداع الفاتورة بعد صدور الحكم .
وتحمل على الوكالة العقارٌة للسكنى أجرة عدول التنفٌذ (باستثناء القضاٌا فً طور التعقٌب
وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارٌة والمحكمة اإلدارٌة التً ٌتحمل فٌها المحامً معالٌم
تسلٌم الوثائق والمإٌدات).
وتحمل على الوكالة العقارٌة للسكنى أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصارٌؾ الترسٌم
بإدارة الملكٌة العقارٌة.
كما تتحمّل الوكالة العقارٌة للسكنى مصارٌؾ التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة
تونم الكبرى أو خارج مراكز الوالٌات عندما تتجاوز مسافة التنقل التً ٌقطعها المحامً أو
أعضاء شركة المحاماة لهذا الؽرض  30كلم فً حدود حاالت التنقل الفعلٌّة والثابتة
للمحامً ،شخصٌّا.
إال ّ أ ّنه وفً صورة تسبقه المصارٌؾ من قبل المحامً  ،تتولى الوكالة العقارٌة للسكنى
خالصها على أسام فاتورا ت مثبتة لهذه ااعمال مسلّمة من المعنٌٌن القائمٌن بااعمال
موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلً إلنجاز المهمّة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:
ٌلتزم المحامً بما ٌلً:
 بذل العناٌة الالزمة للدفاع عن مصالح الوكالة العقارٌة للسكنى عند نٌابته له أمامالمحاكم أو الهٌئات القضائٌّة و التعدٌلٌة والتحكٌمٌة.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعدٌه ،عند االقتضاء ،وإعالم الوكالةالعقارٌة للسكنى كتابٌا بمآلها فً أجل أقصاه ثالثة أٌام من تارٌخ انعقادهاأو اإلعالن
عنها من الجهة المتعهّدة.
 حضور االجتماعات المخصّصة للنظر فً المسائل المتعلقة بنزاعات الوكالة العقارٌةللسكنى أو بدراسة الملفات التً وقع تكلٌفه بها قصد إبداء رأٌه فٌها أو إحاطة الهٌكل
العمومً فٌها .وتتولى الوكالة العقارٌة للسكنى دعوته كتابٌا سواء عن طرٌق الفاكم أو
البرٌد اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفً حٌّز زمنً معقول.
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-

-

-

-

تمكٌن الوكالة العقارٌة للسكنى مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العرٌضة قبل إمضائها
حتى تبدي رأٌها فٌها .وفً صورة عدم إبداء الوكالة العقارٌة للسكنى بمالحظات حولها
فً أجل أقصاه أربعة أٌام عمل من تارٌخ تسلمها من قبله ،فٌع ّد ذلك موافقة ضمنٌة منه
على محتواها وإذن للمحامً بمواصلة اإلجراءات التً ٌقتضٌها القانون.
تمكٌن الوكالة العقارٌة للسكنى من شهادة فً خالص معالٌم الضمان االجتماعً
مسإولٌته المدنٌّة
وخالص معالٌم انخراطه فً صندوق التؤمٌن وما ٌفٌد قٌامه بتؤمٌن
وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.
ببذل العناٌة الالزمة واتخاذ جمٌع التدابٌر القانونٌة لحماٌة حقوق الوكالة والدفاع على
مصالحها  ,وإعالم مصالح الوكالة العقارٌة للسكنى بمآل القضاٌا التً ٌباشرها فً
آجالها وم ّدها بالتقارٌر المنجزة فً الؽرض وإستخراج نسخ ااحكام الصادرة فً جمٌع
تلك القضاٌا على أن تتولى الوكالة خالص معالٌمالتامبر والتسجٌل .
تحمّل كامل المسإولٌة عن ك ّل خطؤ إجرائً شكلً ٌتعلق بالقضاٌا التً ٌباشرها وللوكالة
العقارٌة للسكنى خصم ااجرة المعٌنة فً الؽرض مع حفظ حقها فٌما زاد عن ذلك .

الفصل  : 7م ّدة اإلتفــاقية :
تضبط م ّدة االتفاقٌة بسنتٌنتبدأ من  .....................وتنتهً فً ....................
وفً صورة وجود قضاٌا جارٌة فً هذا التارٌخ ااخٌر ولم ٌتم تعٌٌن محامً من قبل اللجنة
المختصّة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهٌئة العلٌا للطلب العمومٌفٌتولى مواصلة هذه القضاٌا
وفق قواعد العناٌة المهنٌّة وذلك إلى حٌن انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكٌن
الوكالة العقارٌة للسكنى من نصّ الحكم الصادر فٌها.
الفصل : 8فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضٌات الفقرة ااخٌرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقٌة ،آلٌا فً الحاالت
التالٌة،:
 انتهاء م ّدة التكلٌؾ المشار إلٌها بالفصل السابع أعاله. وفاة المحامً أو اإلحالة على عدم المباشرة. عدم إٌفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدٌة .وفً هذه الصورة توجه له الوكالةالعقارٌة للسكنى تنبٌها بواسطة رسالة مضمونة الوصول ٌدعوه فٌها إلى القٌام
بالتزاماته فً أجل مح ّدد ال ٌق ّل عن عشرة أٌام ابتداء من تارٌخ تبلٌػ التنبٌه.
وبانقضاء هذا ااجلٌ ،مكن للوكالة العقارٌة للسكنى فسخ العقد دون أيّ إجراء آخر
أو تكلٌؾ من ٌتولى إنجاز ه حسب اإلجراء الذي ٌراه مالئما.
 إذا ثبت لدى الوكالة العقارٌة للسكنىإخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقها فًالتقاضً أو ثبت قٌام ه مباشرة أو بواسطة الؽٌر بتقدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا قصد
التؤثٌر فً مختلؾ إجراءات إبرام العقد وانجازه.
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ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها
كتاب ّيا من قبل الوكالة العقارية للسكنى .
الفصل :9
فً صورة قرار الوكالة العقارٌة للسكنى تؽٌٌر المحامً دون وجود مبررات قانونٌّة أو
واقعٌة ثابتة لذلك  ،فً قضٌّة ال زالت جارٌة ،ففً هذه الحالة ،تصرؾ له وجوبا أتعابه
كاملة التً تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقٌة وذلك عمال بؤحكام الفصل
 40من المرسوم عدد  79لسنة  2011المإرّخ فً  20أوت  2011والمتعلّق بتنظٌم مهنة
المحاماة.
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 10
ّ
فً حالة نشوب خالؾ فً تؤوٌل أحكام هذه االتفاقٌة ،تبجّل ،وجوبا ،المساعً الصلحٌة.
ولهذا الؽرض تتولى الوكالة العقارٌة للسكنى مكاتبة اللّجنة المح ّدثة بمقتضى الفصل(  )7مف
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعمّؽ بضبط شروط واجراءات
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
تكميؼ المحاميف بنيابة اليياكؿ العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديمية والتحكيمية.
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالؾ ودٌّا ،فٌمكن للطرؾ ااحرص مواصلة اإلجراءات
القانونٌة التً ٌراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختصّة.
الفصل  : 11مصـاريف التسجيل :
تحمل مصارٌؾ التسجٌل على المحامً صاحب الصفقة.
الفصل  :12صحة العقد:
ال يكون هذا العقد صحٌحا إال بعدإمضائه من قبل الرئٌم المدٌر العام للوكالة العقارٌة
للسكنى .
الفصل  :13محل ّ المخـابرة:
عٌّن كل طرؾ محل مخابرته فً عنوانه المذكور أعاله .ؼٌر أ ّنه ٌمكن احد الطرفٌن تؽٌٌر
عن
ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرؾ اآلخر أو كذلك
نفٌذ.
طرٌق إعالم بواسطة عدل الت

حــرر بـ .................في ..............................
ّ
اإلمضــاءات
المحـــــــامي

الوكالة العقارية للسكنى
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