
 
 
  TS.18.3.0016 طلب العروض عدد

 
 ةشرك وأ غير متخصصين ين مباشرينمحام تكليفالمتعلق ب 1 كّراس الشروط عدد 

وســـائر دى المحاكم ـــــل يـــــائي التونســــــالمجمع الكيمية ـــــلنياب ماةللمحا مهنية
 2018/2021 واتلسن والتحكيميــة واإلداريــــة والتعديليةة ــالقضـــائي الهيئات

 
  ّة ابــلني ماةللمحا مهنية ةو شركأ متخصص محام تكليفالمتعلق ب 2 عدد اس الشروطكر

ة ــالقضـــائيات ـر الهيئـم وســـائـدى المحاكــل المجمــع الكيميـائي التـونســي
 2018/2021 واتلسن التعديليةكيميــة واإلدارية وـوالتح

  
 ّدة م ترسيمهم باإلستئنافلم تتجاوز مّدة ين محام تكليفالمتعلق ب 3 كّراس الشروط عدد

 وســـائر الهيئاتاكم ـــدى المحـــــلالمجمع الكيميائي التونسي لنيابة  خمس سنوات
     2018/2021 واتلسن والتحكيميــة واإلداريـــة والتعديليةائية القضـــ
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  TS.18.3.0016 /2018 طلب العروض عدد

  
  1كّراس الشروط عدد 

  غير متخصصين ين مباشرينمحام تكليفالمتعلق ب
   ماةللمحا مهنية ةشرك وأ

  يـــــائي التونســــــالمجمع الكيمية ـــــلنياب 
  
  

والتحكيميــة واإلداريــــة ة ــالقضـــائي وســـائر الهيئاتدى المحاكم ـــــل
   والتعديلية

  
  

   2018/2021 واتلسن
 
 

 
 

 HAICOP   جميع الحقوق محفوظة
 

  الجمهوريّة التونسيّة
  رئاسة الحكومة

  الهيئة العليا للطلب العمومي
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  الفــــهرس 
                                                                 موضوع طلب العروض  األول:الفصل 

  شروط المشاركة في الصفقة :2الفصل 
 : توزيع طلب العروض 3الفصل 
  مكونات طلب العروض: 4الفصل 
  سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
  : صلوحية العروض6الفصل 
  : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض7الفصل 
  : الضمانات المالية8الفصل 
  والمهنيّةعن المسؤوليّة المدنيّة  : عقد التأمين9الفصل 
  : طريقة تقديم العروض10الفصل 
  : الوثائق المكّونة للعرض11الفصل 
  فتح الظروف:: 12الفصل 
  ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة :13الفصل 
 العروض تقييم :14الفصل 
   وإسناد األعداد العروض تقييممنهجيّة : 15الفصل 
  اةتعيين المحامي أو الشركة المهنيّة للمحام :16الفصل 
   المهمة والشروع في إمضاء العقد :17الفصل 
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   طلب العروضموضوع  :األّول  الفصل

 اتشركال منو أ مباشرينال نمحاميمن ال )17( عشر سبعة اختيارالعروض في يتمثّل موضوع طلب 
و أو صفاقس أتونس (المجمع الكيميائي التونسي  نيابةلحامين بجدول المالمرّسمين من بين اة للمحام يةمهنال

لقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات ا و )و قفصةأقابس 
المتعلقة القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل 

  . الجبائيّة والجزائيّة والتحكيم باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة و
  ن. يبدقة الحقوق و اإللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقد عقد النيابةن يّ يب و

  : شروط المشاركة في الصفقة: 2الفصل 
 ــــ : فردي ل المشاركة مفتوحة في إطار

 سنوات 5اإلستئناف ألكثر من  المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى 
 التعقيب  المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى 
 لدى التعقيب.01التي يكون بها على األقل محام ( اةشركات المهنية للمحاملل (  

  . نفس الصفقة واحد فيال يمكن للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المشاركة في أكثر من عرض 
أو  (ها) في المشاركة أن يكون محل مخابرته (ة) و الشركة المهنية للمحاماة الراغبأيتعين على المحامي و 

 بالجهة التي يعتزم المشاركة فيها.(ها) مقره 
الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى  الشركات المهنية للمحاماة ال تجوز مشاركة المحامين أو

قرار تأديبي بات أو محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي 
  .1سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

ع ـالمنصوص عليها بالتشرياالت المنع ـــدى حـــي إحـامين الموجودين فــا ال يمكن مشاركة المحــكم
التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين  و

أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي  مدير العام للمجمع الكيميائي التونسيورئيس  المشارك
المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها أو أي مانع يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة 

  من مرسوم المحاماة. 32أخر على معنى الفصل 
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على 

 .الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة
  توزيع طلب العروض  :  3الفصل

و للمحامين  التعقيب سنوات 5لدى اإلستئناف ألكثر من يوجه طلب العروض إلى جميع المحامين المرسمين 
  كما يلي : و للشركات المهنية للمحاماة  المرسمين لدى التعقيب 

(لجنةالفتح  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثبّت من  إن1                                                 
للطلب  بالهيئة العليا للّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات اوللغرض)، الفرز المحدثة و

عدد من األمر 16الفصل  ألحكامالعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764

 .المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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  : مكونات طلب العروض  4 الفصل

  .أنواعهايشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالقضايا بمختلف 
  : سقف األتعاب مدة العقد  5الفصل 

محاماة لل المهنية شركةل يحدد السقف الجملي التقديري، لألتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو
  .بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة)  110 .000ما قدره مائة و عشرة ألف دينار (الواحدة بما 

  : العروضسحب ملف طلب :  6الفصل 
كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التالي:  يسحب

http://www.marchespublics.gov.tn  أو بموقع الهيئة الوطنية للمحاماةhttps://avocat.org.tn/  أو
 أوachat.dmg@gct.com.tnع الكيميائي التونسي التالي :لمجمبطلب يوجه عبر البريد اإللكتروني ل

نهج المملكة العربية 7«بالمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي: إدارة المصالح العامة مباشرة من 
  .بدون مقابل»  تونس بلفدير 1002السعودية 
  صلوحية العروض :  7الفصل  

يوما) ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ  60يلتزم المشاركون بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما (
  .األقصى المحدد لقبول العروض

المشارك في طلب محل مخابرة   الترسيم   عدد المحامين   الجهة   األجزاء
  العروض

  الكبرى تونس      القسط األول
ين أو شركتين يمحام 02

  مهنيتين للمحاماة

التعقيب و بالنسبة لدى  ينمرسم
للشركة المهنية للمحاماة يجب أن 
يكون بها على األقل محامي لدى 

  التعقيب
يجب أن يكون محل مخابرته بتونس 

  الكبرى.
 5اإلستئناف أكثر من  مرسم لدى 01

  سنوات 
   04  صفاقس  الثاني القسط 

  التعقيبلدى  ينمرسم
  يجب أن يكون محل مخابرته بصفاقس

  يجب أن يكون محل مخابرته بقابس   06  قابس          الثالث  القسط
  يجب أن يكون محل مخابرته بقفصة.   04  قفصة   الرابع  القسط
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  اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض :  : 8الفصل 
اإلعالن ) أيام من تاريخ نشر 07( سبعةأقصاه يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل 

  . عن طلب العروض
المطلوبة و اإلستفسارات التي  تيحاضتوالاإلجابات و  ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن

) 10يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ( يطلبها المترشحون و
للمحامي أو للشركة  عن طريق البريد اإللكترونيأيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك 

المبيّن في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  المهنية للمحاماة
 تحاكم و الهيئامدى الاكل العمومية لـنيابة الهيل بتكليف المحامين المتعلق 2014لسنة  764دد ـمن األمر ع 4

  العسكرية و التعديلية و التحكيمية.القضائية و اإلدارية و
كما يجوز، عند اإلقتضاء ، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة 

  المترشحين.

توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط  للمجمع الكيميائي التونسي ويمكن
  العروض. إنتهاء أجل تقديم) أيام قبل 10عشرة ( أدناهيح ملف طلب العروض في أجل قصد مزيد توض

      الضمانات المالية :  : 9الفصل 
  يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.  

  والمهنيّة :عن المسؤوليّة المدنيّة  عقد تأمين  : 10الفصل 
في تأمين المسؤولية  عقدال من نسخة مطابقة لألصليتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم 

  المدنية و المهنية سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
التأمين  عقدتجديد  الصفقة،ة أو الشركة المهنية للمحاماة صاحب صاحب الصفقة كما يجب على المحامي

  د بها.بالحكم المتعلق بآخر قضية متعهّ  مسنويا إلى حين اإلعال
آلخر قضيّة تعّهد بها  يسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم و

 محاماة المعنية.لل المهنية شركةالالمحامي أو 
ق بآخر قضية يتعهد بها اإلعالم بالحكم المتعلّ ضاء أسبوع بداية من يوم نقو يصبح عقد التأمين الغيا بإ

ة من قبل المجمع الكيميائي . و إذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّ المعنيةأو شركة المحاماة  المعني المحامي
لة و مضمونة الوصول مع اإلعالم أعاله و ذلك بمقتضى رسالة معلّ إنقضاء األجل المذكور قبل التونسي 

المعنية أو شركة المحاماة  المعني المحامي وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنّ بالبلوغ أو بأية 
 التعاقدية ، يتم اإلعتراض على إنقضاء عقد التأمين . وفي هذه الحالة ، ال )ا(هبإلتزاماته  تفلم أو / يف لم 

  ي التونسي. يصبح عقد التأمين الغيا إال بشهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائ

  : طريقة تقديم العروض 11الفصل 
  يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة . 

) من هذا الكّراس في 12المبيّنة بالفصل ( و جميع مؤايداتها العرض الفني والوثائق اإلداريّة نيضمّ و 
  عبارة : ويكتب عليه يختم ثالث خارجي  يدرجان في ظرفمختومين و ظرفين منفصلين
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و شركات مهنية أمحامين  بتكليف المتعلق 2018لسنة  TS.18.3.0016 طلب عروض عددال يفتح «
قفصة لدى المحاكم وسائر الهيئات  أو أو قابسالكبرى  ابة المجمع الكيميائي التونسي جهة تونسنإل اةللمحام

  .»  التحكيمية واإلدارية و القضائية
عن طريق البريد مؤايدات الالمحتوية على العروض الفنية و الوثائق اإلدارية و جميع توّجه الظروف 

إلى مكتب الضبط التابع للمجمع الكيميائي الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة  مضمون
  على العنوان التالي :  ، مقابل وصل إيداع، التونسي

  المجمع الكيميائي التونسي «
  المصالح العامةإدارة 

  . »تونس بلفدير 1002نهج المملكة العربية السعودية 07
 ل فيفي مرحلة ثانية تسجّ  ثّم وتسّجل هذه الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض  و
ويعتمد  ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها.حسب ترتيب وصولها  بالصفقات العمومية خاصال السجل

  الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول.ختم مكتب 
  :آليا يقصى 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال. 
   * كّل عرض لم يكن مغلقا

  .أو الشركة المهنية للمحاماة ال يحمل ختم المحامي* كّل عرض 
  وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. 

يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس  و
 الشروط.
  الوثائق المكّونة للعرض::  12الفصل 

  :ما يلي على المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها  يجب أن يحتوي الظرف
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  المشاركواجبات   العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة
  الــــوثــائق اإلداريـــــة 

  كراس الشروط
    

على كّل صفحة تأشير المشارك وختمه   --- 
 " اطلعت ووافقت " مع عبارة: 

وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان 
  التاريخ.

(طبقا لألنموذج المدرج   وثيقة التعّهد
  )1بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  التاريخ.مع بيان 

  
(طبقا لألنموذج المدرج   بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

  )2بالملحق عدد 
ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.
  

نسخة مطابق لألصل من   بطاقة تعريف جبائية
  .بطاقة التعريف الجبائية

 ---  

ي  الحة ف امين ص د للمح شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاع
  تاريخ تقديم العرض 

  
أو نسخة الشهادة  أصل

  .مطابقة لألصل من الشهادة
خص  ل الش ن قب ة م اة ومختوم ممض

  المفّوض له مع بيان التاريخ

يم شهادة  ركة مهنية في ترسيم بجدول المحامين أو قرار ترس الش
  المحامينبجدول المهنية للمحامين 

  
المهنية أو  الشهادة أصل

ها نسخة مطابقة لألصل من
الشركة قرار ترسيم  أو من

  . اةالمهنية للمحام

د أو  ل العمي ن قب ة م اة  ومختوم ممض
رع  يس الف ـة أو رئ ام للهيئ ب الع الكات

  .الجهوي دون سواهم مع بيان التاريخ

بالنسبة صندوق الوطني للضمان االجتماعي (شهادة اإلنخراط بال
وان) اونين و األع دم  للمع رف بع ى الش ريح عل ديم تص أو تق

  االستعانة بمعاونين أو أعوان.
خة ل نس ة لألص ن  مطابق م

  الشهادة.
اء  رئيسإمض تم ال دير  وخ ام الم الع
مان  للصندوق وطني للض اعيال  االجتم

ان  ع بي ه م ّوض ل خص المف ن الش أو م
  التاريخ.

ة   المسؤولية المدنية و المهنية  عن عقد تأمين خة مطابق لنس ن  لألص م
  العقد

ام  دير الع رئيس الم تم ال اء و خ إمض
لشركة التأمين أو من الشخص المفّوض 

  له مع بيان التاريخ
رة  ام مباش تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القي

ي  أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير ف
  مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )3بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا لدى 
المجمع الكيميائي التونسي، أو مضت عن إنقطاعه عن العمل به 

  نوات على األقّل. مدّة خمس س
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
ة   ) 4بالملحق عدد  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائية 
  من كّراس الشروط.  الثانيالمنصوص عليها بالفصل 

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )5بالملحق عدد 

  المشارك مع بيان التاريخ. إمضاء وختم

  الجوانب الفنية و الوثائق التي يتّم إعتمادها في تقييم العروض : 
  .مع بيان التاريخ إمضاء وختم المشارك(طبقا لألنموذج المدرج البيانات و المراجع العامة المضمنة تصريح على الشرف بصّحة 
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   بالعرض
  

 ) 6بالملحق عدد  

 المحامين المباشرين القارين بالمكتب أو* قائمة إسمية في 
  . أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة

(طبقا لألنموذج المدرج 
  ) 7بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ

أعضاء الشركة المهنية و  لكافة  منفرد  مشاركام حمإلتزام لكل 
نسي و القيام بجميع بنيابة المجمع الكيميائي التو للمحاماة

اإلجراءات القانونية في حقه و الدفاع عنه لدى المحاكم و سائر 
  الهيئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

  

(طبقا لألنموذج المدرج  
  )8بالملحق عدد  

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ

ارك  ام مش ل مح اء ك ف بإمض التعري
ى أن  ف عل اريخ التعري ون ت يك

الن  دور إع د ص ا بع اء وجوب باإلمض
  طلب العروض
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ع  ة المراج ةقائم ة  المبين ة العام ر أو للتجرب امي المباش للمح
ة للمحام ركة المهني ين للش امين المنتم ة  اةللمح الل الخمس خ

  السنوات األخيرة
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  ). 9بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
 .مع بيان التاريخ 

  

امي  ا المح ي تابعه ة الت ة المتخصص دورات التكويني ي ال ة ف قائم
ار  اةالمباشر أو المحامين المنتمين للشركة المهنية للمحام ي إط ف

تمر وين المس رة دورات التك تكمال الخب ة  إلس ا الهيئ ي تنظمه الت
امين  ى للمح د األعل ع المعه امين بالتنسيق م ي أو الوطنية للمح ف

  إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين 

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )10بالملحق عدد 

ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق
ديم  اريخ و تق ان الت ة مع بي خة مطابق نس

دور ي ال ة لألصل من شهادة المشاركة ف
  المعنية.

امي ة للمح يرة الذاتيّ ر الس ركة  المباش ين للش امين المنتم و للمح
  المهنية للمحاماة

  
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )11بالملحق عدد 
صاحب السيرة الذاتية و إمضاء إمضاء 

  مع بيان التاريخ. صاحب العرض

ي ال  جدول التعهدات في القضايا موضوع االنابات الجارية و الت
تزال منشورة لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية 

  و التعديلية 
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )12بالملحق عدد 
ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق

  مع بيان التاريخ

د  روع عق ةمش ين النياب رم ب ام المب ركة المح ر أو الش ي المباش
ي  المهنية للمحاماة من جهة و ائي التونس ة المجمع الكيمي ن جه م

  . ثانية
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )13بالملحق عدد 
إمضاء و ختم المحامي المنفرد أو وكيل 
الشركة المهنية للمحاماة في آخر الوثيقة 

  مع بيان التاريخ
وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج  1يعتبر عدم تقديم الملحق رقم مالحظة : 

دأ  رام مب رط احت ي بش ائي التونس ع الكيمي وز للمجم رض ويج اء الع باب إقص ضمن تقييم العرض سببا من أس
ق  يحات تتعل تندات وتوض ات ومس تكمال بيان ا اس اء كتابي د االقتض ب عن اركين أن يطل ين المش اواة ب المس

  يطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.بالعروض الفنية شر
  : فتح الظروف: 13الفصل 

ة و المحتوية على الخارجية و الظروف تفتح الظروف  ة الوثائق اإلداري ة العروض الفنيّ ل اللجن ن قب م
ي،  يتم تعيينهاالتي  تقييمهافتح العروض وبالخاّصة  ائي التونس ع الكيمي ام للمجم دير الع رئيس الم بمقّرر من ال

  وفقا للمقتضيات التالية:
دعوة  ،علنيةتتّم عملية الفتح في جلسة  الن ال وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّدْين بنص إع

  إلى المنافسة.
  ّة ألي باب.  ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجن ن األس بب م س

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.    ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا.   ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.   كما ال يخوَّ
ارجي يتّم الشروع في عمليّ  - رف الخ تح الظ ك بف ورود وذل اريخ ال ي لت ا للتسلسل الترتيب تح طبق ة الف

 للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.
 .فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة  -

اءالوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك، يمكن، عند و   1الملحق عدد  وباستثناء ة االقتض ، للجن
م أن تدعو كتابيّا المشاركين تقييمهاو  الخاّصة بفتح الظروف ذين ل دّموا ال ل  يق ائق  ك ىالوث ة إل ام  المطلوب إتم

 أوالسريع ريق البريد عن ط إما أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف و ذلك 07 ال يتجاوز ملفاتهم في أجل
داعها رة  بإي الي :بمباش وان الت ى العن ي عل ائي التونس ع الكيمي ابع للمجم بط الت ب الض ة  7 " مكت ج المملك نه

  حتى ال تقصى عروضهم. " تونس بلفدير 1002العربية السعودية 
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ا  الي : كم العنوان الت ي ب د اإللكترون ق البري ن طري ائق ع ذه الوث ال ه ن إرس يمك
achat.dmg@gct.com.tn د ع األصولعلى أن تود ق البري ن طري الها ع بط أو إرس ب الض ا، بمكت ، الحق

  السريع.
  و يعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال اإللكتروني.

   : : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة 14الفصل 
دّم ل يمكن ليم، يق ل تس ل وص ابّي، مقاب ب كت حبه بطل لمشارك الذي قدّم ترّشحه في طلب عروض أن يس

اه  رة مباشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ  في أجل أقص ة عش خمس
ن  من تاريخ آخر أجل) يوما 15( ائي لقبول العروض المعل ع الكيمي ل المجم ن قب ه م يعلي ك دون  التونس وذل

  الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
  . ابه ينملزم ،  ويبقوافي أعمال التقييم  معرضهبعين اإلعتبار   ؤخذتوبانقضاء هذا األجل، 

ة  غير أنه يمكن ح للجن ه المترّش ل يقدّم ب معل ذكور إال بمطل ل الم اء األج سحب ذلك العرض بعد إنقض
  بهدف الموافقة عليه.  2014لسنة  764ن األمر عدد م 7المختّصة المنصوص عليها بالفصل 

اركة ام  وفي صورة تراجع المحامي المشارك أو شركة المحاماة المش د إتم ة و بع ن اللجن ازة م دون إج
نتين ( دّة س ة لم ل العمومي ّل الهياك ب، 02عملية الفتح، يحرم من المشاركة في الصفقات التي تنظمها ك ) تحتس

تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ حسب الحالة، من تاريخ 
  ) أيام عمل.10عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة(

  العروض تقييم:  15الفصل 
ة  13بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل  ذه اللجن ولّى ه ّراس، تت من هذا الك

  من هذا الكراس. 16العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة األولى من الفصل  تقييمكذلك 
  وإسناد األعدادالعروض تقييم : منهجيّة  16 الفصل
  : منهجية تقييم العروض1.16

باالعتماد، حصريا، على المقاييس الشركة المهنية للمحامين المحامي أو العروض وترتيبها الختيار تقييم يتّم   
  التاليــة:

  
  العدد األقصى المسند  لتقييممعايير ا  العدد

  نقطة 50  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحامين المراجع العامة  1
  طانق 20  المؤهالت العلميّة للمحامي   2
  نقطة 30  أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العموميّة وعددها حجم المهام الموكولة للمحامي  3

  نقطة 100  المجمــــــوع العـــــام
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  و تقصى وجوبا : 

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -
ال و  الوثائق العروض التي تنقصها - رة اإلمه اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد إنقضاء فت

 من هذا الكراس 12المحددة بالفصل 
 كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. -
 كثر من عرض واحد في نفس الصفقة. العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أ -

في شأنهم عقوبات تأديبية ، فإن إستبعادهم و رفض ترشحاتهم ال يتم  و بخصوص المشاركين الذين صدرت
 2014لسنة  764اللّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين المحدثة بمقتضى األمر عدد  إال من قبل 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2014جانفي  28 مؤّرخ في 

بعد التثبت بدقة في وضعياتهم  التحكيمية التعديلية و المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و
رع الجهوي المختص ، عند المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك رئيس الف

  .2014جانفي  28 مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر  15اإلقتضاء، تطبيقا للفصل 
   . إسناد األعداد2.16

 50( األخيرة الخمسة سنوات المراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحاماة خالل   .أ
  نقطة).

  . كيفية إسناد األعداد 1أ. 
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المهنية للمحاماة خالل 

  تقديم العروض.األقصى لتاريخ قبل السنوات األخيرة ال الخمس
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عيّنة من نصوص 

من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة األحكام بعد معالجتها 
  التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع

  
  .   صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:2أ.

عدد اإلنابات 
  لدى المحاكم

 50و 40ما بين 
 الخمسة إنابة خالل

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 60و 51ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

قة سنوات الساب
لتاريخ طلب 

  العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

إنابة  80و 71ما بين 
سنوات  خالل الخمسة

السابقة لتاريخ طلب 
  العروض

إنابة  81أكثر من 
 خالل الخمسة

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض
العدد المسند 

بعنوان 
المراجع 

  العامة
10  20  30  40  50  
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تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الشرف بصّحة البيانات المتعلّقة بالتجربة العاّمة (الملحق عدد 
  )، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات المصّرح بها.6

التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عامة يتولى تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل 
  المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

  وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.
ات ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعت ة المعطي ظ حماي ة تحف ها بطريق

ا  ى فيه ة تراع ظ إلكترونيّ ائل حف ي وس ذلك ف ة أو ك ة أو ليزريّ راص ممغنط ي أق ي ف ر المهن يّة والّس الشخص
د  ديمها عن ك لتق ال وذل ي المج تعملة ف زات المس ع التّجهي الّضمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم م

  ونسي طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.الطلب من قبل المجمع الكيميائي الت
  ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة تتّم على النّحو التّالي:

 يم رز تقي تح والف ة الف ولّى لجن ي  تت ة ف ات المبيّن اس المعطي ى أس روض عل ب الع وترتي
رف  ى الّش اريح عل حينالتّص ل المترّش ن قب اة م ة الممض يرة الذّاتيّ ق  والّس ة المالح وبقي

روض ب الع ف طل ا بمل وص عليه ّراس  المنص ة بك اييس المعلن ايير والمق ا للمع وطبق
ة  يقوم المجمع الكيميائي التونسي   الشروط. بعد االنتهاء من هذه األعمال بتوجيه الملفات إلى اللّجن

ة بالهيئ ة والمتابع ة للمراقب ة المختّص ة الالّزم راء المراقب ومي إلج ب العم ا للطل ة العلي
ل  ام الفص ا ألحك ا طبق دد  10عليه ر ع ن األم نة  1039م ي  2014لس ؤرخ ف  13الم

ارس  منة 2014م دات المض ب المؤيّ ذكورة طل ة الم ال اللّجن ت أعم ا اقتض . وإذا م
ة ؤهالت العلمي وص الم ه بخص م التصريح ب ا ت ول م افية ح  بالتصاريح أو مؤيدات إض
ائي  ع الكيمي ل المجم ن قب ين م امين المعني ى المح ه إل ب يوّج ذا الطل إّن ه ة، ف والمهني

 .التونسي
  نقاط): 20المؤّهالت العلميّة للمحامي (   .ب

ي  المشاركإضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها  ة الت دورات التكوينيّ دد ال داد بحسب وع تسند األع
  التالي: تلقّاها أو شارك فيها على النحو

ار  مشاركنقاط لكّل  05تسند بصفة آلية  - ي إط ة ف ة متخّصص شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكويني
ة دورات التكوين المستمرّ  د  إلستكمال الخبرة المهنيّ ع المعه يق م ة بالتنس ة الوطني ا الهيئ ي تنظمه الت

 ).10االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (
دة ( - ة واح ند نقط ا 01تس ام به ة ق ي دورة تكوينيّ ة ف اركة ناجح ّل مش ارك) لك طة  المش ار أنش ي إط ف

 .2)10الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (
  

ي  اركة ف هادة المش ن ش ة لألصل م خة مطابق ح نس امي المترش دّم المح دورات، يق ذه ال إلثبات المشاركة في ه
ين االع2                                                  ك، بع ى ذل افة إل ذ، باإلض ار عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخ تب

ة ي دورات تكوينيّ ة  ضمن هذا المعيار الفرع ل الدوليّ ار أنشطة الهياك ي إط امي ف ا مح ام به امي ق ام المح دى إلم للمحامين م
ن،  ة. ويمك ة اإلنجليزي اء اللغ د االقتض د أو عن ي العق ا ف ق عليه ة المتفّ المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغ

ب كذلك، األخذ بعين االعت ة لمكات ة دوليّ ي شبكة مهنيّ اة ف امي أو شركة المحام واء المح اييس، انض ذه المق ى ه افة إل ار إض ب
  محاماة من عدمه.
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  لمعنية.الدورة ا
  

 نقطة ) 30حجم المهام الموكولة للمترشح من قبل الهياكل العموميّة وعددها (  .ت
ى   ار إل ذا المعي امي يهدف ه ون المح ا يك در م ذلك بق ّرغين. ل حين المتف رص للمترّش ر ف اء أكث إعط

ك  العكس وذل وان والعكس ب ذا العن ه به ند إلي دد المس ى المترشح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع الع عل
  النحو التالي :

ومي  - ل عم دة هيك ة، لفائ يّة جاري ّل قض ن ك ة ع ديم  يتّم حذف نصف نقط اريخ تق ي ت دائي ف ور االبت ي الط ف
  نقاط. 10الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

الترّشح في طور االستئناف في تاريخ تقديم  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي -
  نقاط. 10للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

ة ل - يّة جاري ّل قض ن ك ة ع ف نقط ذف نص تّم ح ومي ي ل عم دة هيك ديم فائ اريخ تق ي ت ب ف ة التعقي دى محكم ل
 نقاط. 10الترّشح للمشاركة في طلب العروض على أال يتجاوز 

  :  ينمحامالمهنية للشركة ال: تعيين المحامي أو  17 الفصل
ار  الفتح و التقييمتعدّ لجنة    ايير إختي ول مع را مفّصال ح ي تقري ائي التونس المحدثة لدى المجمع الكيمي

اء بعض  التقييمالمترّشحين ونتائج أعمال  باب إقص حين وأس ب المترّش ة ترتي ه كيفيّ ح في على ضوء ذلك توّض
  العروض إن حصل ذلك.

ر إلى اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة ويوجه المجمع الكيميائي التونسي وجوبا هذا التقري
 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد 7العليا للطلب العمومي  طبقا ألحكام الفصل  

  من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند اإلقتضاء.  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 
  اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى المجمع الكيميائي التونسي  لتنفيذه. وبعد
  : إمضاء العقد والّشروع في المهّمة : 18الفصل 

وان اة محاماليتّم إعالم المحامي أو شركة  ي العن ي ف ائي التونس ع الكيمي ل المجم ن قب اره م ّم اختي الذي ت
ا ألالمبيّن بوثيقة  ة طبق ذا. التعّهد. ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربي احب له وذج المص ن نم و يمك

ع  اط المجم ع نش يات و واق ب مقتض ك حس يحها و ذل رورة توض ا و ض رفين أهميّته رى الط ود ي افة بن إض
  الكيميائي التونسي.
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  المالحق 
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     1 ملحق عدد
  تعّهدالوثيقة 

  التعهد: وثيقة  1ملحق عدد 
  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة :  2ملحق عدد 
  :   تصريح على الشرف بعدم التأثيرفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 3ملحق عدد 
  :  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجمع الكيميائي التونسي  4ملحق عدد 
  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى  :  5ملحق عدد 
  :   تصريح على الشرف بصّحة البيانات والمراجع العاّمة المذكورة في الغرض 6ملحق عدد 
  أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماةالمحامين سميـة في إقائمة  :   7ملحق عدد 

ئات بنيابة المجمع الكيميائي التونسي  لدى المحاكم و سائر الهيأو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة :   إلتزام المحامي 8ملحق عدد   
  القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

السنوات  الخمس خاللالمهنية للمحاماة أو للمحامين المنتمين للشركة :  قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي 9ملحق عدد  
  األخيرة 

 فيأو المحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاماة   المباشر المحامي تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة : 10ملحق عدد  
 الهياكل الدولية أنشطة في إطارو أ للمحامينعلى األ المعهد مع بالتنسيق للمحامين الوطنية الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين  دورات إطار

  للمحامين
  سيـــرة ذاتيـــة :  11ملحق عدد  
 ووسائر الهيئات القضائية في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  :    جدول التعهدات12ملحق عدد 
  ةالتعديليّ  واإلدارية والتحكيميّة 

 و المجمع الكيميائي التونسي أو الشركة المهنية للمحاماة عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر  :13الفصل 
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 .................(االسم واللقب والخطة)..................................................... إني الممضي أسفله -
  ...........................................................................المتصرف باسم ولحساب:................ -
   ................................................................: عدد التقاعد تحتالحيطة و  صندوقب منخرطال -
  ...................)...............................................العنوان بالكامل ذكر( المعيّن محل مخابرته بـ -
  ..........................بصفتي : ..................................................................................... -

اإلدارية الخاصة المتعلقين بإختيار إعالن طلب العروض وعلى كراس الشروط بعد اإلطالع على و
 .  جهة تونس أو صفاقس أو قابس أو قفصة و شركة مهنية للمحامين من قبل المجمع الكيميائيمي مباشر محا

  .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت دّرت علىوبعد أن ق  
  وألتزم بما يلي :  أتعّهد

  جهة ........................................................................) بنيابة المجمع الكيميائي التونسي 1
 ) قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.2 

الثّمن المحدّد ، مقابل أعالهالمذكورة لمقتضيات كراس الشروط وفقا ) انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 3
   في الميدان.ة المعمول بها طبقا للتراتيب القانونيّ 

قبل الجلسة  أيام 07  مدة قدرهاموضوع الصفقة خالل  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم) 4
  اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما المحددة 

  العقد.ن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال) 5
    آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 6
في قانوني. وة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست)التي أشركة ال (أو أنّ لست أنني شهد أ) 7

  مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.العقد بصفة آلية  و أتحمل فسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت 
أو  البنكفتوح بحساب المالإلى ويحولها بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ المجمع الكيميائي التونسي يدفع 

  .)أو البريدية البنكية ذكر الهويّةعدد : .......................... (........................... تحت .: البريد
    

  ......................حرر بـ .................. في                                         
  )مشاركالوختم إمضاء (                                                 

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

  
  

     2  ملحق عدد
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  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  
  

  
  ............................................:................................ اةمحـاملل المهنية شركةالإسم واللقب أو  االسم

  ...........................................................................بتاريخ:....المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد: ...
  .... .......................................................................:......................................... عنوان المقرّ 

  ..................................................................................................: إن وجدموقع الواب  عنوان
   ........................................................................................................................... :لهاتفا

  .........................................................................: أو شركة المحاماة  اإللكتروني للمحامي العنوان
  ............................................................................................:.............. المعّرف الجبائيرقم 

  .................................................... خطة)االسم واللقب وال( إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
  
  
  
  

  ......................ر بـ .................. فيحرّ                                          
  )وختم المشارك إمضاء (                                                 
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  3ملحق عدد   

  
  تصريح على الشرف بعدم التأثير

  في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  ................................... .........................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين...................................

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  ...................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)................

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
  

أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 
  الصفقة لفائدتي.  قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

  
  .................................حّرر بـ .............. في                                         

  ) (إمضاء وختم المشارك                                                                  
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  4ملحق عدد 

  
   التونسيالمجمع الكيميائي تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

  صاحب طلب العروض
  
  

  .......................................................................................... واللّقب) االسمإنّي الممضي أسفله (
  ..... ......................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين....................................

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  ......................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل).............................................

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
  و لم أكن من أعوانه المجمع الكيميائي التونسيلست عونا من أعوان ي نأصّرح على شرفي أنّ 

  على إنقطاعي عن العمل به مدّة خمس سنوات على األقّل. يمضي لم أو
 
  

                                      
 

  ............................في ............................. حّرر بـ                                             

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
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  5ملحق عدد 
  

  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل    إحدىتصريح على الشرف بعدم الوجود في 
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  ..... ......................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  .................................................................................. المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
ع  االت المن دى ح ي إح د ف امين ال نوج ن المح دّخل م ق المت اء الفري ة أعض ي وكافّ رفي أنّ ى ش ّرح عل أص

  المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.
ل كما أصّرح أنّنا ال نوجد في ن الفص رة م الفقرة األخي ا ب وص عليه االت المنص اني إحدى الح راس  الث ن ك م

  . طلب العروض و أنني لست بصدد إنابة منشأة عمومية أو هيكل عمومي  شروط
  ............................ في.............................  حّرر بـ                                        

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
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  6ملحق عدد 

    
  تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
  والمراجع العاّمة المذكورة في الغرض

  
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  ..... ......................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  ....................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)...............................

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
  اّمة التي قدّمتها في هذا العرض.أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الع

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة عدم ثبوت صّحة البيانات والمراجع العاّمة أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة 
    ا من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.هالمكلّفة بالفرز لما يثبت

  
  ............................في ............................. حّرر بـ                                         

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



22 
 

   7عدد  ملحق
  

  المحامين سميـة في إقائمة 
  ماةأو أعضاء الشركة المهنيّة للمحا

  
  

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها الترسيم بالهيئةتاريخ 
    

 
1 

    
 

2 
    

 
3 

    
 

4 
    

 
5 

    
 

6 
    

 
7 

    
 

8 
    

 
9 

    
 

10  .... 
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ                                               

  (إمضاء وختم المشارك)                              
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  8 عـدد ملحق

 أعضاء الشركة المهنية للمحاماة بنيابة المجمع الكيميائي التونسي و المحامي إلتزام   
  لدى المحاكم و سائر الهييئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

  
أقّر بأّن الفريق …….............................................………… (اإلسم واللّقب) إني الممضي أسفله

ن السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ( ألتزم) بإنجاز المهّمة. كما أقّر بصحة كافّة المتدخل والمتكّون م
  المعلومات الواردة بهذا العرض:

  غير قار قار قب اللسم واإل  
 المحكمة المرسم بها  

  

  1معرف به المحامي إمضاء
 

  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
...  
 

    
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ                                                          

   
 (إمضاء وختم المشارك)                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
 

مع التعريف باإلمضاء بالنسبة للمحامين  صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ  1                                                 
  وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروضعلى أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء 



24 
 

  9عـدد  ملحق
محامين المنتمين للشركة للالعامة للمحامي المباشر أو المبينة للتجربة المراجع قائمة   

  السنوات األخيرة  الخمسةخالل  اةالمهنية للمحام
  العروض تقديمالتي تسبق تاريخ 

  
  
  
  
 تأليفي للمراجع العاّمةجدول   

  الطور
 

  موضوع اإلنابة    المحكمة  
  عدد االنابات 

 2013 سنةلتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
     
     
     

 2014سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا  
    
     
     
 2015سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
    
     
  2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
     
     
  2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
     
     
  لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات العدد الجملي .........................     

                                                    
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ 

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                    
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   جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
  

  الطور  المهّمة بداية وانتهاء تاريخ
 عدد القضيّة 

    المحكمة  
  اإلنابةموضوع 

 
 الخاص الشخص  أوالهيكل العمومي 

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
        

       
       
       
     

  
 

     
  
 

     
  
        

       
       

  
  ............................في............................. حّرر بـ

  (إمضاء وختم المشارك) 
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   10 ملحق عـدد

 المحامين المنتمين أو المباشر المحامي تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة  
 الوطنية الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين  دورات إطار في اةللشركة المهنية للمحام

 الهياكل الدولية أنشطة إطار فيو أ للمحاميناألعلى  المعهد مع بالتنسيق للمحامين
  للمحامين

  
  

  السنة  المحور  ع ر
  الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل التكوينية و شهادات استكمال الخبرة ت  الدورا

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

  الدولية الهياكل أنشطةّ ر اطا في للمحامين التكوينيةّ  الدورات
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
  
  
  
  
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ  

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                        
  
  

  .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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   11عدد  ملحق
  

  سيـــرة ذاتيـــة
  ............................................................................................................... واللقب:  اإلسم*     

  ...............................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: .......................
  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة  : *
  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف : *

  ........................................................بقسم التعقيب : .....................................* تاريخ الترسيم 
  : التي تحصل عليها المترشح العلميــةالشـهــائد     ...................................................................* عنوان موقع الواب إن وجد : ...........................

  
 العلميّة الشهـادة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـرّ 

   
    
    
    
    

  المحاماة :في  العاّمة ملّخص الخبرة
  

 المنجزةنتائج األعمال النتائج المحّققة أو   

 األعمال تاريخ إنجاز هذه   
 بنيابتهاالمحامي أو شركة المحاماة القطاع الخاص التي قام الهيكل أو الشركة الناشطة في  ميدان النزاع  

    
     
     
     

  -  الدراسات والبحوث
-  
- 
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شاطه في العالقة بالمهّمة نالمعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -
 المترّشح إليها:

 في اللغات.  نالتكوي 
  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  اللغة

          
          
          
          
 

 قبل الترسيم في المحاماة نمعي نالخبرة في ميدا 
-  
-  
- 
  اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة: 
-  
-  
                                                                               ............................ في.............................  حّرر بـ                                                                                                 إمضاء صاحب السيرة الذاتية      -

 (إمضاء وختم المشارك)                                                       
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات    12عدد  ملحق
واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 

  ةوالتعديليّ 
  
    

إلنتهاء اإلنابات اآلجال التقريبية   اإلنابات الجارية
  الجاريّة

والتوضيحية التي يراها المالحظات اإلضافية 
لتحديد جدول  لذكرهاالمترشح أنّها ضروريّة 

  التعهدات
  القضاياالمحاكم أو الهيئات المنشورة أمامها   موضوع اإلنابات  عدد اإلنابات

  
    

  
      

          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  
  
  
  
  
  

  إمضاء وختم المترشح        
  ............................في............................. حّرر بـ                                                                       
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   13عدد  ملحق
 

  عقد النيابة المبرممشروع 
  أو  المباشر المجمع الكيميائي التونسي والمحاميبين 

  اةالمهنية للمحام الشركة
  بيــــــن :

، نهج 7دينارا تونسيا، مقرها اإلجتماعي الكائن بـ  476.084,064المجمع الكيميائي التونسي،  شركة خفية اإلسم رأس مالها 
، رقم التعريف  B133611997تونس البلفيدير، المدرجة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد  1002المملكة العربية السعودية، 

  .العام أو الرئيس المدير العام بصفته الكاتب ...............والممثلة في شخص السيد  L/A/M/000  003876الجبائي
  من جهة أولى

 واألستاذ ...المرسم بالهيئة الوطنية للمحامين تحت ...  بتاريخ ... المعين محل مخابرته بـ ... صاحب المعرف الجبائي عدد .......
شكل الشركة: تجاري(خفية اإلسم أو ذات مسؤولية محدودة) رأس  –أو الشركة المهنية للمحامين ( بيان  التسمية اإلجتماعية 

  في شخص ممثلها القانوني ...   -مالها متبوع بعبارة...  أو مدني  
 ثانية من جهة

  الفصل األّول : تعريف المهّمـة :
في القيام بجميع اإلجراءات القانونيّة  هذا العقدللمحامين) طبق  الشركة المهنيةتتمثّل مهمة األستاذ ....... (أو 

لدى جهة تونس أو صفاقس أو قابس أو قفصة  المجمع الكيميائي التونسي مصالح المستوجبة  للدفاع عن
تشريعية الجاري المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام ال

في ،  بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم
 .فيها إنابتهالقضايا والملفات التي تطلب منه / منها 

 : التشريع والتراتيب المنطبقة على العقد : 2الفصل 
 إلى التشريع و أعوانه صاحب الصفقة كما يخضع .التراتيب الجاري بها العمل و تخضع هذه الصفقة للتشريع

  .ن الجبائي والضمان اإلجتماعيفي الميدا الساري المفعول
  :األتعــاب : 3الفصل 
بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك  أتعاب المحاماةتضبط 

والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع الجبائية و الصادر عن وزير العدل 
  .و المصاريف المكتبية  معاليم تسجيل األحكام

    : االلتزامات الموضوعة على كاهل المجمع الكيميائي التونسي :  4الفصل 
ي أو/ الشركة المحامبتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المجمع الكيميائي التونسي يلتزم   .أ

ولهذا الغرض، يتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا  مهّمته/ها.المهنية للمحاماة 
مقابل وصل تسلّم ممضى من  التي تطلب من المحامي وتضمينها مع رسالة التكليف
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أو  المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات
 .حسب الحالة مع الكيميائي التونسيالمج دفوعات

المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو  للمحاماة منتمكين المحامي أو/ الشركة المهنية   .ب
بأسبوع من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، 

 على األقل.
المجمع  نيابة والمؤيدات التي قدّمها في إطار صاحب الصفقةعدم نشر أو توزيع تقارير   .ت

 الكيميائي التونسي
ال يمكن للمجمع الكيميائي التونسي كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة   .ث

المتعاقد معها طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل   اة بالمحامي أو بالشركة المهنية للمحام
المتعلّق بضبط شروط  2014جانفي  28المؤّرخ في   2014نة لس 764من األمر عدد  14

الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية  إلنابةوإجراءات تكليف المحامين 
  واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

  :المحامي المتعاقد أو الشركة المهنية للمحاماة المتعاقدة: طرق خالص  5الفصل 
  . مينللمحامي أو الشركة المهنية للمحاعن طريق تحويل إلى الحساب الجاري  صاحب الصفقةص يتّم خال

 يتولى الخالص : 
o  اإلدارة الماليّة المركزية بالنسبة لجهة تونس o و قفصة قابس صفاقس و اتواإلدارات المالية بالنسبة لجه. 

) يوما من تاريخ إيداع 30في أجل أقصاه ثالثون ( لصاحب الصفقةيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة 
  بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.الفاتورة 

و تلك المشورة ( بإستثاء القضايا في طور التعقيب وتحمل على المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول التنفيذ 
لمحكمة العقارية و المحكمة الإلدارية التي يتحمل فيها المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة معاليم تسليم لدى ا

  الوثائق و المؤيدات) 
وعدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية  على المجمع الكيميائي التونسيو تحمل 

  وتسجيل األحكام. 
الكيميائي التونسي مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى كما يتحّمل المجمع 

أريانة ) بالنسبة لجهة تونس أو خارج مراكز الواليات بالنسبة لجهة  منوبة و بن عروس و (والية تونس و
 كة المحاماةأو أعضاء شرصفاقس وقابس وقفصة، وذلك عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

في حدود حاالت التنقل الفعلية و الثابتة للحامي شخصيا أو ألعضاء الشركة المهنية  كلم 30لهذا الغرض  
  .للمحامين المتعهدين بملف اإلنابة

بتحّمل مصاريف التنقّل المجمع الكيميائي التونسي وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل 
  حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع. واإلقامة حصريّا في

وفي كل الحاالت، تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق كتابي منفرد 
  و ذلك بصرف النظر عن اإلتفاقية المتعلقة باألتعاب. ومسبق بين الطرفين

صاريف من قبل المحامي أو شركة المهنية للمحاماة ، يتولى المجمع الكيميائي إالّ أنّه وفي صورة تسبقة الم
التونسي خالصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع 

  اإلسترجاع  وذلك اثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
  : اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة: 6الفصل 

  يلي:يلتزم المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة بما 
ته له أمام المحاكم أو الهياكل أو إناببذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح المجمع الكيميائي التونسي عند  -

 الهيئات المختصة.
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سه أو بواسطة مساعديه من المحامين، عند اإلقتضاء، وإعالم المجمع الكيميائي حضور كل الجلسات بنف -
 من تاريخ إنعقادها. ) أيام03ثالثة (التونسي كتابيا بمآلها في أجل ال يتجاوز 

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المجمع الكيميائي التونسي أو  -
 .فيهابدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي 

طريق الفاكس أو البريد  ولهذا الغرض، يتولى المجمع الكيميائي التونسي دعوته كتابيا سواء عن
  لحضور هذه اإلجتماعات وذلك قبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول. اإللكتروني

 حسب الحالة ،أو التقريرتمكين المجمع الكيميائي التونسي، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة  -
ا. وفي صورة عدم إبداء بدي رأيه فيهيالمزمع تقديمها بمناسبة كل جلسة أو االستشارة قبل إمضائها حتى 

مالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل  من تاريخ تسلمها من قبله، لالمجمع الكيميائي التونسي 
 فيعدّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

معاليم الضمان اإلجتماعي وخالص معاليم تمكين المجمع الكيميائي التونسي من شهادة في خالص  -
 وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.  مسؤوليته المدنيّة إنخراطه في صندوق التأمين  وما يفيد قيامه بتأمين

اإلجابة عن إستشارات و تساؤالت المجمع الكيميائي التونسي بخصوص القضايا المكلف بها في أجل  -
 معقول.
  : العقد: مّدة  7الفصل 
  بـثالث سنوات تبدأ من ......... وتنتهي في ....................................... العقدتضبط مدّة 

وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة 
مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة ،  فيتولى  والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي

وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين المجمع الكيميائي التونسي من نّص الحكم الصادر 
  فيها.

  : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى  صاحب الصفقةيلتزم 

  .دون سواه العلمي والتجربة المهنيّة
إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة إعالم المجمع 

المتخلين عن المهّمة بمن لهم نفس  المحامي أو المحامينالكيميائي التونسي بذلك كتابيا مسبّقا وتغيير 
والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك، بموافقة المجمع  العلميةالمؤهالت 

يتم عرضه مسبقا على الكيميائي التونسي كتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين 
  .للمتابعة و المراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومياللجنة المختصة 

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم على 
أو في صورة عدم موافقة المجمع الكيميائي التونسي على المترّشح المقترح، فله حّق  المتعاقدأساسه إختيار 

د إصدار تنبيه في الغرض للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة عن طريق عدل منفذ وإمهاله عقد بعالفسخ 
) يوما لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع 15( ة عشربأجل إضافي أقصاه خمس

  العرض المقدّم من قبله.
  : فسخ العقد:9الفصل

  في الحاالت التالية : ، يفسخ هذا العقد ، آليا، 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 
 بإنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -
    .أو اإلحالة على عدم المباشرة أو حل الشركة المهنية للمحاماة بوفاة المحامي -
في هذه الصورة يوجه له المجمع الكيميائي التونسي  التعاقدية. وبالتزاماته  صاحب الصفقة اءفعدم إي -

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال يقّل عن عشرة 
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وبانقضاء هذا األجل، يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون  .التنبيهأيام ابتداء من تاريخ تبليغ 
  أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.  أّي إجراء آخر

و إهدار حق المجمع الكيميائي  بالتزامه صاحب الصفقةإذا ثبت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخالل   -
مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير  التونسي في التقاضي أو ثبت قيامه

  .في مختلف إجراءات إبرام العقد و انجازه
 ويتولى المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من

   طلبها كتابيّا من قبل المجمع الكيميائي التونسي. تاريخ
  :10الفصل  

دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة  صاحب الصفقةفي صورة قرار المجمع الكيميائي التونسي تغيير 
لذلك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام 

 20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40الفصل الثالث من هذا العقد وذلك عمال بأحكام الفصل 
  . والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة 2011أوت 

    :  فّض النزاعات المتعلقة بهذا العقد : 11الفصل 
تأويل أحكام هذا العقد ، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى  حولفي حالة نشوب خالف 

مؤّرخ  2014لسنة  764من األمر عدد  7بة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل  مكاتالمجمع الكيميائي التونسي 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانفي  28في  

  والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي وبإنقضاء أجل شهر دون فصل الخال

  يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
    : مصـاريف التسجيل :12الفصل 

  .صاحب الصفقةتحمل مصاريف التسجيل على 
  : صحة العقد : 13الفصل 

الممثل القانوني للمجمع الكيميائي  قبلإمضاءه من  مصادقة مجلس اإلدارة و ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد
  .التونسي
  : دخول العقد حيز التنفيذ: 14الفصل 

  الطرفين.بعد إمضائه من قبل هذا العقد حيز التنفيذ  ليدخ
  : محّل المخـابرة :15الفصل 

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى 
  . التنفيذرسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم بواسطة عدل 

  حــّرر بـ......... في ..................
  

  اإلمضــاءات
  

  المحـــــــــامي                                              ئي التونسيالمجمع الكيميا
  اةأو شركة المهنية  للمحــامــ                                                                           
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   TS.18.3.0016 /2018 طلب العروض عدد

  
  2عدد اس الشروطكرّ  

   ماةللمحا مهنية ةو شركأ متخصص محام تكليفالمتعلق ب
  المجمــع الكيميـائي التـونســيابة ــلني

  
  
  

كيميــة ـة والتحــالقضـــائيات ـر الهيئـم وســـائـدى المحاكــل
  التعديلية واإلدارية و

  
   2018/2021 واتلسن

 
  
  
  
  
  

 HAICOP   جميع الحقوق محفوظة
  
  

  الجمهوريّة التونسيّة
  رئاسة الحكومة

  الهيئة العليا للطلب العمومي
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  هرســــــالف
                                                                 الفصل األول : موضوع طلب العروض 

  شروط المشاركة  : 2الفصل 
  كيفية المشاركة : 3الفصل 
 : توزيع طلب العروض 4الفصل 
  مكونات طلب العروض: 5الفصل 
   : سقف األتعاب مدة العقد 6الفصل 
  سحب ملف طلب العروض: 7الفصل 
  : صلوحية العروض8الفصل 
  : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض9الفصل 
  : الضمانات المالية10الفصل 
  المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّةعن  : عقد التأمين11الفصل 
  : طريقة تقديم العروض12الفصل 
  : الوثائق المكّونة للعرض13الفصل 
  فتح الظروف: 14الفصل 
  ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة :15الفصل 
 العروض تقييم :16الفصل 
  األعداد و إسنادالعروض  تقييممنهجيّة : 17الفصل 
  : تعيين المحامي 18الفصل 
  و الشروع في المهمةإمضاء العقد  :19الفصل 
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   طلب العروضموضوع  :األّول  الفصل
 اة من بين للمحام يةمهن ةشرك )01( وأ م مباشرمحا )01(اختيارالعروض في يتمثّل موضوع طلب 

لقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه والدفاع االمجمع الكيميائي التونسي  نيابةلالمرّسمين بجدول المحامين 
األحكـام  التعديليّة وفق ما تقتضيه التحكيميّة واإلدارية و عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية و

الجبائيّة  التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة و
   والجزائيّة والتحكيم

  ن. يبدقة الحقوق و اإللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقد عقد النيابةن يّ يب و
  : شروط المشاركة في الصفقة: 2الفصل 

التي  اةشركات المهنية للمحامو للفردي لكافة المحامين المباشرين لدى التعقيب  مفتوحة في إطار المشاركة
  ) لدى التعقيب.01يكون بها على األقل محام (

  .واحد في نفس الصفقةال يمكن للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المشاركة في أكثر من عرض 
 اأو مقره الراغب في المشاركة أن يكون محل مخابرته اةللمحامو الشركة المهنية أيتعين على المحامي 

  .بتونس الكبرى
لإليقاف عن المباشرة  واتعّرض نالذيالمهنية للمحاماة  اتأو الشرك نالمحامي   ال يجوز قبول مشاركة:

ما لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة ى بالنفاذ العاجل بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّ 
المختّصة وذلك خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى آخر أجل لقبول 

الموجود في إحدى حاالت المنع المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة   .1 العروض
بالتشريع و التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب المنصوص عليها 

المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي والرئيس المدير العام  تضارب
للمجمع الكيميائي التونسي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة  أو تلك التي 

أي دعوى ضدّ جهة اماة قد قبل حيكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنية للم
 . من مرسوم المحاماة  32تعمل لديها أو أي مانع آخر على معنى الفصل 

ال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين و األساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم  و
  من ترسيمهم بجدول المحاماة.

  كيفية المشاركة  : 3 الفصل
للشركات المهنية للمحاماة التي و المشاركة مفتوحة في إطار فردي لكافة المحامين المباشرين لدى التعقيب 

  ) لدى التعقيب.01يكون بها على األقل محام (

(لجنة الفتح  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثبّت من  إن 1                                                 
بالهيئة العليا للطلب  للّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات اوللغرض)، الفرز المحدثة و

عدد  من األمر 15الفصل  ألحكامالعمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
ط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المتعّلق بضب 2014 جانفي 24مؤّرخ في ال 2014لسنة  764

 .التحكيمية التعديلية و المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و
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  توزيع طلب العروض  : 4الفصل 
دى التعقيب ــن لــدول المحاميــى المحامين المرسمين بجـإله ـد موجـن قسط وحيـم روضــون طلب العــيتك

متخصص (ة) في قانون  ) لدى التعقيب01و للشركات المهنية للمحاماة التي يكون بها على األقل محام (
  .بتونس الكبرى (ها) محل مخابرتهالبحري و التجارة البحرية و يكون 

  : مكونات طلب العروض  5 الفصل
  .يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالقضايا بمختلف أنواعها

  : سقف األتعاب مدة العقد  6الفصل 
ما شركة المحاماة الواحدة بما لليحدد السقف الجملي التقديري، لألتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو 

  .بدون اعتبار األداء على القيمة المضافة)  110 .000قدره مائة و عشرة ألف دينار (
  : سحب ملف طلب العروض:  7الفصل 
كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التالي:  يسحب

http://www.marchespublics.gov.tn  أو بموقع الهيئة الوطنية للمحاماةhttps://avocat.org.tn/  أو
 أوachat.dmg@gct.com.tnتونسي التالي :لمجمع الكيميائي البطلب يوجه عبر البريد اإللكتروني ل

نهج المملكة العربية 7«بالمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي: إدارة المصالح العامة مباشرة من 
  .بدون مقابل»  تونس بلفدير 1002السعودية 
  صلوحية العروض :  8الفصل  

يوما) ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ  60يلتزم المشاركون بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما (
  األقصى المحدد لقبول العروض.

  : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض  : 9الفصل 
اإلعالن عن ) أيام من تاريخ نشر 07( سبعة يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه

  . طلب العروض
طلوبة و اإلستفسارات التي يطلبها الم تيحاضتوالاإلجابات و  ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن

) أيام 10يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ( و ،المترشحون 
للمحامي أو للشركة المهنية  ك عن طريق البريد اإللكترونيقبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذل

من  4المبيّن في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  للمحاماة
نيابة الهياكل العمومية لدى ل علق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامينتالم 2014لسنة  764األمر عدد 

  القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية. تحاكم و الهيئامال
  ، تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحين.اإلقتضاء، عند كما يجوز

  
توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط قصد  للمجمع الكيميائي التونسي ويمكن

  .العروض إنتهاء أجل تقديم) أيام قبل 10عشرة ( أدناهمزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل 
      الضمانات المالية :  : 10الفصل 

  بتنظيم الصفقات العموميّة.  يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة 
  : عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة عقد تأمين  : 11الفصل 

في تأمين المسؤولية المدنية لعقد ن اــمنسخة مطابقة لألصل يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم 
  و المهنية سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.



5 
 

التأمين سنويا  عقدتجديد  الصفقة،ة أو الشركة المهنية للمحاماة صاحب صاحب الصفقة كما يجب على المحامي
  بالحكم المتعلق بآخر قضية متعهد بها. مإلى حين اإلعال

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد بها المحامي أو 
 .)ة( شركة المحاماة المعني

ضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها يصبح عقد التأمين الغيا بإنق و
و إذا تم إعالم شركة التأمين المعنية من قبل المجمع الكيميائي  المعني (ة).المحامي أو شركة المحاماة 

و مضمونة الوصول مع اإلعالم ة تضى رسالة معللّ أعاله و ذلك بمقإنقضاء األجل المذكور قبل التونسي 
 محاماةلل المهنية شركةالالمحامي أو  بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأن

التعاقدية ، يتم اإلعتراض على إنقضاء عقد التأمين . وفي هذه  )ا(ه بإلتزاماته يف (لم تف)لم المعني(ة) 
  الغيا إال بشهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائي التونسي. يصبح عقد التأمين  الحالة ، ال

  طريقة تقديم العروض:  21الفصل 
  يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة . 

) من هذا الكّراس في ظرفين 13المبيّنة بالفصل ( و جميع مؤايداتها العرض الفني والوثائق اإلداريّة نيضمّ و 
  عبارة : ويكتب عليه يختم ثالث خارجي  ظرفيدرجان في مختومين و منفصلين

مهنية  ةشرك أو محام متخصص تكليفب المتعلق 2018 لسنة TS.18.3.0016" ال يفتح طلب عروض عدد 
  ." المجمع الكيميائي التونسي ابةنإل اةللمحام

 البريد مضمونعن طريق  المحتوية على العروض الفنية و الوثائق اإلدارية و جميع مؤايداتهاتوّجه الظروف 
إلى مكتب الضبط التابع للمجمع الكيميائي التونسي الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة 

  :  على العنوان التالي ، مقابل وصل إيداع،
  المجمع الكيميائي التونسي «

  إدارة المصالح العامة
 . »تونس بلفدير 1002نهج المملكة العربية السعودية 07

 
 السجلّ  ل فيفي مرحلة ثانية تسجّ  ثموتسّجل هذه الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض 

  ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها.حسب ترتيب وصولها  بالصفقات العمومية خاصال
  ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول.

  :آليا يقصى 
  * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

   * كّل عرض لم يكن مغلقا
  أو الشركة المهنية للمحاماة. ال يحمل ختم المحامي* كّل عرض 

  وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
 .يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروطو 

 الوثائق المكّونة للعرض::  31 الفصل
  :ما يلي على المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها  يجب أن يحتوي الظرف

   
   



6 
 

  واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة
  الــــوثــائق اإلداريـــــة 

  كراس الشروط
    

على كّل صفحة تأشير المشارك وختمه   --- 
 " اطلعت ووافقت "مع عبارة: 

وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان 
  التاريخ.

  وثيقة التعّهد
  

(طبقا لألنموذج المدرج  
  )1بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ.

  
  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

  
(طبقا لألنموذج المدرج 

  )2بالملحق عدد 
ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.
  

نسخة مطابق لألصل من   بطاقة تعريف جبائية
  .بطاقة التعريف الجبائية

 ---  

ي  الحة ف امين ص د للمح شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاع
  تاريخ تقديم العرض 

  
أو نسخة الشهادة  أصل

  .مطابقة لألصل من الشهادة
ة  اة ومختوم خص ممض ل الش ن قب م

  المفّوض له مع بيان التاريخ

يم شهادة  ركة مهنية في ترسيم بجدول المحامين أو قرار ترس الش
  بجدول المحامينالمهنية للمحامين 

  
المهنية أو  الشهادة أصل

ها نسخة مطابقة لألصل من
الشركة قرار ترسيم  أو من

  . اةالمهنية للمحام

ة اة  ومختوم د أو  ممض ل العمي ن قب م
رع  يس الف ـة أو رئ ام للهيئ ب الع الكات

  .الجهوي دون سواهم مع بيان التاريخ

بالنسبة صندوق الوطني للضمان االجتماعي (شهادة اإلنخراط بال
أو تقديم تصريح على الشرف بعدم تشغيل  للمعاونين و األعوان)

  معاونين أو أعوان
خة ل نس ة لألص ن  مطابق م

  الشهادة.
اء  رئيسإمض تم ال دير  وخ ام الم الع
مان  للصندوق وطني للض اعيال  االجتم

ان  ع بي ه م ّوض ل خص المف ن الش أو م
  التاريخ.

ن   عقد تأمين عن المسؤولية المدنية و المهنية ل م ة لألص خة مطابق نس
  العقد

ام  دير الع رئيس الم تم ال اء و خ إمض
لشركة التأمين أو من الشخص المفّوض 

  له مع بيان التاريخ
رة  ام مباش تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القي
ي  أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير ف

  مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )3بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ.

على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا لدى  تصريح
المجمع الكيميائي التونسي، أو مضت عن إنقطاعه عن العمل به 

  مدّة خمس سنوات على األقّل. 
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
ة   ) 4بالملحق عدد  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.
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تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائية 
  من كّراس الشروط.  نيالثاالمنصوص عليها بالفصل 

  
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )5بالملحق عدد 
  إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ.

  الجوانب الفنية و الوثائق التي يتّم إعتمادها في تقييم العروض : 
و البيانات و المراجع العامة تصريح على الشرف بصّحة 

   المضمنة بالعرضالخصوصية 
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
 ) 6بالملحق عدد  

  .مع بيان التاريخ إمضاء وختم المشارك

ب أو ارين بالمكت رين الق امين المباش ي المح مية ف ة إس  * قائم
  . أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة

  
(طبقا لألنموذج المدرج 

  ) 7بالملحق عدد 
ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ

أعضاء الشركة المهنية إلتزام على الشرف لكل مشارك و  لكافة 
بنيابة المجمع الكيميائي التونسي و القيام بجميع  للمحاماة

سائر اإلجراءات القانونية في حقه و الدفاع عنه لدى المحاكم و 
  الهيئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

  
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )8بالملحق عدد  

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ

ارك  ام مش ل مح اء ك ف بإمض التعري
ف  اريخ التعري ون ت ى أن يك عل
الن  دور إع د ص ا بع اء وجوب باإلمض

  طلب العروض
ع  ة المراج ة يالمبقائم ة العام ة للتجرب ر أو ن امي المباش للمح

س سنوات  اةللمحامين المنتمين للشركة المهنية للمحام الل خم خ
  األخيرة

  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  ). 9بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
مع بيان التاريخ مع تقديم المؤيّدات ذات 

 الصلة.
  

يةقائمة المراجع المبينة للتجربة  ر الخصوص امي المباش أو  للمح
الل  اةمحامين المنتمين للشركة المهنية للمحاملل سخ سنوات  خم

  في مجال التجارة البحرية و القانون البحري .  األخيرة
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  ). 10بالملحق عدد 
ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق

  .مع بيان التاريخ
ة   خة مطابق ح نس امي المترش دم المح يق

دورة  ي ال لألصل من شهادة المشاركة ف
 .المعنية

   
امي  ا المح ي تابعه ة الت ة المتخصص دورات التكويني ي ال ة ف قائم
ار  المباشر أو المحامين المنتمين للشركة المهنية للمحامين في إط

وين  تمردورات التك رة  المس تكمال الخب ة  إلس ا الهيئ ي تنظمه الت
امين  ى للمح د األعل ع المعه امين بالتنسيق م ي أو الوطنية للمح ف

  إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين 

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )11بالملحق عدد 

ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق
دات ذات  ديم المؤيّ اريخ و تق مع بيان الت

  الصلة.

امي ة للمح يرة الذاتيّ ر الس ركة  المباش ين للش امين المنتم و للمح
  المهنية للمحاماة

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )12بالملحق عدد 

صاحب السيرة الذاتية و إمضاء إمضاء 
  مع بيان التاريخ. صاحب العرض

ي ال  جدول التعهدات في القضايا موضوع االنابات الجارية و الت
تزال منشورة لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية 

  و التعديلية 
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )13بالملحق عدد 
ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق

  مع بيان التاريخ

د  روع عق ةمش ين النياب رم ب ركة  المب ر أو الش امي المباش المح
ي  المهنية للمحاماة من جهة و ائي التونس ة المجمع الكيمي ن جه م

  . ثانية
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )14بالملحق عدد 
إمضاء و ختم المحامي المنفرد أو وكيل 
الشركة المهنية للمحاماة في آخر الوثيقة 

  مع بيان التاريخ
وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي  1عدم تقديم الملحق رقم  يعتبرمالحظة:
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 احترام بشرطتندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز للمجمع الكيميائي التونسي 
تتعلق  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ 

 .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها أال شريطةبالعروض الفنية 
 فتح الظروف::  41الفصل 

بمقّرر من الرئيس  يتم تعيينها وتقييم العروضفتح بلجنة خاّصة  لمجمع الكيميائي التونسيتحدث لدى ا
  . المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي

العروض الوثائق اإلدارية و المحتوية على الخارجية و الظروف فتح الظروف تجتمع اللجنة المذكورة ل
علنية . وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّدْين بنص تتّم عملية الفتح في جلسة و  .الفنيّة

  إعالن الدعوة إلى المنافسة. 
 ن األ بب م ة ألّي س باب. ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجن س

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.    ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا.   ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.   كما ال يخوَّ
تح طب - ة الف ي عمليّ روع ف تّم الش ارجي ي رف الخ تح الظ ك بف ورود وذل اريخ ال ي لت ل الترتيب ا للتسلس ق

 للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.
  .فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة  -

اءالوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك، يمكن، عند و  1الملحق عدد  وباستثناء ة االقتض ، للجن
م أن تدعو كتابيّا المشاركينوتقييمها  الخاّصة بفتح الظروف ذين ل دّموا ال ل  يق ائق  ك ىالوث ة إل ام  المطلوب إتم

ك 07 ال يتجاوز ملفاتهم في أجل ا أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف و ذل ن طر إم د ع ق البري ريع ي الس
الي :بمباشرة  بإيداعها أو وان الت ى العن ي عل ائي التونس ع الكيمي ابع للمجم بط الت ة  7" مكتب الض ج المملك نه

  حتى ال تقصى عروضهم. تونس بلفدير" 1002العربية السعودية 
الي :  العنوان الت ي ب د اإللكترون ق البري ن طري  achat.dmg@gct.com.tnيمكن إرسال هذه الوثائق ع

  على أن تودع األصول ، الحقا، بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع. 
  و يعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال اإللكتروني.

   : : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة 51الفصل 
دّم ل يمكن ليم، يق ل تس ل وص ابّي، مقاب ب كت حبه بطل ب عروض أن يس ي طل حه ف دّم ترّش ذي ق ارك ال لمش

رة  مباشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ  في أجل أقصاه خمسة عش
ن ) يوما من تار15( ائي اليخ آخر أجل لقبول العروض المعل ع الكيمي ل المجم ن قب ه م يعلي ك دون  تونس وذل

  الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
  . ابهين ملزم وا،  ويبقأعمال التقييم في عروضهم اإلعتبار ؤخذ  بعينتوبانقضاء هذا األجل، 

اء غير أنه ال يمكن ة  سحب ذلك العرض بعد إنقض ح للجن ه المترّش ل يقدّم ب معل ذكور إال بمطل ل الم األج
  بهدف الموافقة عليه.  2014لسنة  764األمر عدد  من 7المختّصة المنصوص عليها بالفصل 

ع ورة تراج امي  وفي ص ارك المح اركةالمش اة المش ة و أو شركة المحام ن اللجن ازة م ام  دون إج د إتم بع
نتين (، يحرم من المشاركة في عملية الفتح دّة س ة لم ب، 02الصفقات التي تنظمها كّل الهياكل العمومي ) تحتس

ن  ذا الفصل أو م ن ه ى م رة األول ي الفق ذلك ف دّد ل ل المح د األج ابي بع ه الكت اريخ تراجع حسب الحالة، من ت
  ل.) أيام عم10تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة(

  العروض تقييم:  61 الفصل
ا بالفصل  ار إليه ة المش ة الخاّص ة  14بعد فتح العروض من قبل اللّجن ذه اللجن ولّى ه ّراس، تت ذا الك ن ه م
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  سمن هذا الكرا 17العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة األولى من الفصل  تقييمكذلك 
  وإسناد األعدادالعروض تقييم منهجيّة :  71 الفصل

  منهجية تقييم العروض : .  71.1
تّم  يم ي ار تقي ا الختي روض وترتيبه امي أو الع امين المح ة للمح ركة المهني ى الش ريا، عل اد، حص باالعتم

  المقاييس التاليــة:

  و تقصى وجوبا : 
 العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -
ال و الوثائق العروض التي تنقصها  - رة اإلمه اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد إنقضاء فت

 من هذا الكراس 14المحددة بالفصل 
 مزّورة. ثبت أنها أو معلومات خاطئة أو وثائقكل عرض تضّمن تصريحات  -
 العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة.   -

حاتهم ال  ض ترش تبعادهم و رف إن إس و بخصوص المشاركين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبية ، ف
ل  ن قب تم إال م دد  ي ر ع ى األم ة بمقتض امين المحدث ة المح ة نياب ة ومتابع ة لمراقب ة المختّص نة  764اللّجن لس

ي  2014 ؤّرخ ف انفي  28 م ل  2014ج ة الهياك امين بنياب ف المح راءات تكلي روط وإج بط ش ق بض المتعلّ
ة التعديلية و العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و ت بدقّبع ،التحكيمي ي د التثب ة ف

وي وضعيّ  رع الجه يس الف ذلك رئ امين أو ك ة للمح ة الوطني ي الهيئ ر ف ه النظ ن ل ع م يق م ة بالتنس اتهم المهني
  .2014جانفي  28 مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر  15، تطبيقا للفصل المختص ، عند اإلقتضاء 

  
  إسناد األعداد المبدأ العام في  . 71.2

 50سنوات األخيرة ( الخمس الالمراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنية للمحاماة خالل   .أ   
 نقطة)

الل  اة خ ة للمحام ركة المهني اء ش امي أو أعض داها المح ي أس ات الت دد اإلناب ب ع ع بحس داد المراج ند أع تس
  الخمس السنوات األخيرة قبل التاريخ األقصى لتقديم العروض.

اب وص  وبهدف احتس ن نص ة م ن عيّن خ م اد نس تم اعتم ا، في ّرح به ع المص وان المراج ند بعن دد المس الع
ة  ول دون إمكانيّ كل يح ديمها بش راف وتق ماء األط ب أس ة حج ح بغاي ل المترّش ن قب ا م د معالجته ام بع األحك

 التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 
  

  العدد األقصى المسند  لتقييممعايير ا  العدد
  نقطة 40  اةالمراجع العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنيّة للمحام  1
انون   2 اص : ق اة ( اختص ة للمحام ركة المهني تجربة الخصوصية للمحامي أو ألعضاء الش

  البحري و قانون التجارة البحرية  )   
  طانق 20

  نقطة  10  المؤهالت العلميّة للمحامي  3
  نقطة 30  حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهياكل العموميّة وعددها  4

  نقطة 100  المجمــــــوع العـــــام
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خالل الخمسة  في اإلنابات الخصوصية تجربة المحامي أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة   .ب

  نقطة) 20(  (اختصاص : قانون البحري و قانون التجارة البحرية) السنوات األخيرة
ارة  تسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق دان التج ي مي ا ف للمشارك التعهد به

ي خالل  الخمس سنوات السابقة لتاريخ طلب العروض  البحرية و القانون البحري ين ف و ذلك على النحو المب
  الجول الموالي: 

  
  صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:     .ت

العاّمة (الملحق  الخصوصية و تبعا إلمضاء المترشّح للتصريح على الشرف بصّحة البيانات المتعلّقة بالتجربة
  )، ال يدعى، في مرحلة أولى،  المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات المصّرح بها . 6عدد 

ة  فة عام ب العروض. وبص ي طل تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك ف
  العمل موضوع اإلنابة.يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز 

  وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال
ارك ون المش ة  و يك ظ حماي ة تحف ا بطريق ب طبيعته نوات وحس ب الس ا حس ا وتخزينه ى جمعه دعو إل م

ى  المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيّة تراع
ديمها  ك لتق ال وذل ي المج تعملة ف زات المس فيها الّضمانات الفنيّة إلستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهي

  عند طلب المجمع الكيميائي التونسي طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.
تح و تقييم العروض عملية الفتح و تقييم وترتيب العروض على أساس تتولى لجنة الف   و تتم عمليّة التقييم وترتيب العروض على النّحو التّالي:

المعطيات المبيّنة في التّصاريح على الّشرف والّسيرة الذّاتيّة الممضاة من قبل المترّشحين 
 وطبقا للمعايير والمقاييس المحدّدة في هذا الكراس. 

عدد اإلنابات 
  لدى المحاكم

 50و 40ما بين 
 الخمسإنابة خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 60و 51ما بين 
 الخمس  إنابة خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 70و 61ما بين 
الخمس  إنابة خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

إنابة  80و 71ما بين 
خالل الخمس سنوات 
السابقة لتاريخ طلب 

  العروض

إنابة  81كثر من أ
الخمس خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض
العدد المسند 

بعنوان 
المراجع 

  العامة
10  20  30  40  50  

عدد اإلنابات 
  لدى المحاكم

 10و 05ما بين 
 ةالخمسإنابة خالل 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 15و 11ما بين 
 خالل الخمسةإنابة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 20و 16ما بين 
 خالل الخمسةإنابة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

إنابة  25و 21ما بين 
  خالل الخمسة

سنوات السابقة 
  لتاريخ طلب العروض

إنابة  25أكثر من 
  خالل الخمسة

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض
العدد المسند 

بعنوان 
المراجع 

  الخصوصية
05  10  15  18  20  
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 بتوجيه الملفات إلى اللّجنة  ويقوم المجمع الكيميائي التونسي بعد اإلنتهاء من هذه األعمال
المختّصة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي  إلجراء المراقبة الالّزمة عليها طبقا 

 . 2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  746من األمر عدد  6ألحكام الفصل  
ريح أو مؤيدات إضافية حول ما تم وإذا ما إقتضت أعمال اللّجنة المذكورة طلب المؤيّدات المضمنة بالتصا

بواسطة المجمع الكيميائي  التصريح به بخصوص المؤهالت العلمية والمهنية، فإّن  هذا الطلب يوّجه
  المحامين المعنيين.  التونسي

 نقطة)  10ضاء الشركة المهنية للمحاماة ( عالمؤهالت العلمية للمحامي أو أ    .ث
الدورات  عددحسب بتسند األعداد العلمية التي تحصل عليها المشارك ،  إضافة إلى الشهائد 

  :على النحو التالي أو شارك فيهاالتي تلقّاها التكوينيّة 
شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة  مشاركنقاط لكّل  05تسند بصفة آلية  •

 للمحامين التي تنظمها الهيئة الوطنية إلستكمال الخبرة المهنية في إطار دورات التكوين المستمرّ 
 )05( خمسةويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  .على للمحامينبالتنسيق مع المعهد األ

في إطار تابعها فعليا المشارك لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة  )01ة (تسند نقط  •
  .)05( خمسةأنشطة الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقدّم المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة 
  المعنية.

 نقطة ) 30حجم المهام الموكولة للمترشح من قبل الهياكل العموميّة وعددها (  .ج
المترشح  المشاركإعطاء أكثر فرص للمترّشحين المتفّرغين. لذلك بقدر ما يكون يهدف هذا المعيار إلى 

 متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي :
 في تاريخ   في الطور اإلبتدائي يتّم حذف نصف  نقطة عن كّل قضيّة جارية،  لفائدة هيكل عمومي

في طور اإلستئناف  في تاريخ تقديم  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي  نقاط. 10على أال تتجاوز  الترّشح للمشاركة في طلب  العروضتقديم 
ائدة هيكل عمومي لدى محكمة  التعقيب في تاريخ تقديم يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لف  نقاط. 10على أال تتجاوز  الترّشح للمشاركة في طلب  العروض
 نقاط. 10على أال تتجاوز  الترّشح للمشاركة في طلب  العروض

  :  ينمحامالمهنية للشركة التعيين المحامي أو :  81 الفصل
 المحدثة لدى المجمع الكيميائي التونسي تقريرا مفّصال حول معايير إختيار الفتح و التقييمتعدّ لجنة 

على ضوء ذلك توّضح فيه كيفيّة ترتيب المترّشحين وأسباب إقصاء بعض  لتقييماالمترّشحين ونتائج أعمال 
 العروض إن حصل ذلك.

ويوجه المجمع الكيميائي التونسي وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة 
 2014جانفي  28والمؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر عدد  7ألحكام الفصل  العليا للطلب العمومي  طبقا

  من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها، عند اإلقتضاء.  8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 
  .ي  لتنفيذهوبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى المجمع الكيميائي التونس
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  : إمضاء العقد والّشروع في المهّمة : 91الفصل 
الذي تّم اختياره من قبل المجمع الكيميائي التونسي في العنوان المبيّن اة محامالإعالم المحامي أو شركة يتّم 

إضافة  و يمكننموذج المصاحب لهذا. بوثيقة التعّهد. ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبقا أل
بنود يرى الطرفين أهميّتها و ضرورة توضيخها و ذلك حسب مقتضيات و واقع نشاط المجمع الكيميائي 

  التونسي. 
ليتولى اتخاذ كل  المحاماةشركة  ممثل وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه، يتم إعالم المحامي أو

  بذلك.اإلجراءات الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن 
فيحرم من المشاركة  نهائيا لإلنابة االتي وقع إختياره المحاماةإال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة 

) تحتسب من تاريخ عدم الردّ من طرفه على 02في الصفقات التي تنظمها كل الهياكل العمومية لمدة سنتين (
  ) أيام عمل . 10إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة (
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  المالحق 
  : وثيقة التعهد 1ملحق عدد 
  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة :  2ملحق عدد 
  في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة :   تصريح على الشرف بعدم التأثير 3ملحق عدد 
  :  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجمع الكيميائي التونسي  4ملحق عدد 
  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى  :  5ملحق عدد 
  المذكورة في الغرض و الخصوصية :   تصريح على الشرف بصّحة البيانات والمراجع العاّمة 6ملحق عدد 
  المحامين سميـة في إقائمة  :   7ملحق عدد 

ئات بنيابة المجمع الكيميائي التونسي  لدى المحاكم و سائر الهي أو أعضاء الشركة المهنية للمحاماة المحامي :   إلتزام8ملحق عدد   
  القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

  السنوات األخيرة  الخمس خالل شارك:  قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للم9ملحق عدد  
  السنوات األخيرة الخمس خالل مشاركلل الخصوصيةقائمة المراجع المبينة للتجربة   : 10ملحق عدد 
 الوطنية الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين  دورات إطار في المشارك تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة : 11ملحق عدد  

  .للمحامين الهياكل الدولية أنشطة في إطارو أ للمحاميناألعلى  المعهد مع بالتنسيق للمحامين
  سيـــرة ذاتيـــة :  12ملحق عدد  
وسائر الهيئات القضائية في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  :    جدول التعهدات13ملحق عدد 
  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة 

 و المجمع الكيميائي التونسيالنيابة المبرم بين المحامي المباشر  :  عقد14الفصل 
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     1 ملحق عدد

  تعّهدالوثيقة 
  

  
  
 .................(االسم واللقب والخطة)..................................................... إني الممضي أسفله -
  ...........................................................................ولحساب:................المتصرف باسم  -
   ................................................................: عدد التقاعد تحتالحيطة و  صندوقب منخرطال -
  ...................)...............................................العنوان بالكامل ذكر( المعيّن محل مخابرته بـ -
  ...............................................................................................................:  بصفتي -

إعالن طلب العروض وعلى كراس الشروط اإلدارية الخاصة المتعلقين بإختيار بعد اإلطالع على و
 .من قبل المجمع الكيميائي و شركة مهنية للمحاماةمباشر  ممحا

  .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت دّرت علىوبعد أن ق  
  وألتزم بما يلي :  أتعّهد

  .) بنيابة المجمع الكيميائي التونسي 1
 قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ. )2 

المحدّد  األجرةا، مقابل أعالهالمذكورة لمقتضيات كراس الشروط وفقا ) انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 3
   في الميدان.طبقا للتراتيب القانونيّة المعمول بها 

قبل الجلسة  أيام 07  مدة قدرهاالصفقة خالل  موضوع الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمالتقارير تسليم) 4
  اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتوفقا لما المحددة 

  ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال) 5
    آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 6
في قانوني. وة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح مثلها ليست)التي أشركة ال (أو أنّ لست أنني شهد أ) 7

  العقد بصفة آلية  و أتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فسخ  فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت 
فتوح حساب المالإلى ويحولها بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ المجمع الكيميائي التونسي يدفع 

  .)أو البريدية البنكية ذكر الهويّةعدد : .......................... (........................... تحت .: أو البريد البنكب
                                      

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

    )مشاركالوختم إمضاء (                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")مشارك يكتب ال(  
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     2  ملحق عدد
  

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  
  

  
  
  

  ............................................:................................ اةمحـاملل المهنية شركةالإسم واللقب أو  االسم
  .................................................................................................تاريخ الترسيم في المحاماة :..

  .... .......................................................................:......................................... المقرّ عنوان 
  ..................................................................................................: إن وجدموقع الواب  عنوان

   ........................................................................................................................... :لهاتفا
  .........................................................................: أو شركة المحاماة  اإللكتروني للمحامي العنوان

  ............................................................................................:.............. المعّرف الجبائيرقم 
  .................................................... خطة)االسم واللقب وال( إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
  
  
  
  

  ......................ر بـ .................. فيحرّ                                          
  )وختم المشارك إمضاء (                                                 
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  3ملحق عدد   

  
  تصريح على الشرف بعدم التأثير

  في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
  

  
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  ................................... ............................................................اة ممثّل الشركة المهنيّة للمحام

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  ...................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)................

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
  

أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا 
  الصفقة لفائدتي.  قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

  
  .................................حّرر بـ .............. في                                         

  ) (إمضاء وختم المشارك                                                       
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  4ملحق عدد 
  

   التونسيالمجمع الكيميائي تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
  صاحب طلب العروض

  
  

  
  

  .......................................................................................... واللّقب) االسمإنّي الممضي أسفله (
  ..... ..........................................................................................اةممثّل الشركة المهنيّة للمحام

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  ...................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)................................

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
على مضت  أو  و لم أكن من أعوانه المجمع الكيميائي التونسيلست عونا من أعوان ي نأصّرح على شرفي أنّ 

   إنقطاعي عن العمل به مدّة خمس سنوات على األقّل.
  

                                      
 

  حّرر بـ ............................. في ............................                                            
  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
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    5ملحق عدد 
  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل    تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

  
  
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  ..... ......................................................................................... للمحامين ممثّل الشركة المهنيّة

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  .................................................................................. عنوان الكامل)المعيّن محّل مخابرته بـ (ال

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
امين ن المح دّخل م ق المت رحين  أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفري االت  ال المقت دى ح ي إح د ف نوج

  المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.
ن الفصل  رة م الفقرة األخي ا ب وص عليه االت المنص اكما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الح راس  نيالث ن ك م

  . طلب العروض شروط
  ...... في ............................حّرر بـ .......................                                        

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
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  6ملحق عدد 
    

  تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
  المذكورة في الغرض و الخصوصية والمراجع العاّمة

  
  

  
  .......................................................................................... واللّقب) إنّي الممضي أسفله (اإلسم

  ..... ......................................................................................... ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين
  .................................................... بتاريخ  عدد .............................المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت 

  ....................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)...............................
  المسّمى فيما يلي "المشارك"

  العاّمة التي قدّمتها في هذا العرض. الخصوصية و الّشرف بصّحة البيانات والمراجعأصّرح على 
لما  تقييمأو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بال خالف ذلك  وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة عدم ثبوت

    ا من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.هيثبت
  

  حّرر بـ ............................. في ............................                                        
  (إمضاء وختم المشارك)                                                                 
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   7عدد  ملحق
  
  

  المحامين سميـة في إقائمة 
  ماةأعضاء الشركة المهنيّة للمحاأو 

  
  

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة
    

 
1 

    
 

2 
    

 
3 

    
 

4 
    

 
5 

    
 

6 
    

 
7 

    
 

8 
    

 
9 

    
 

10  .... 
حّرر بـ ............................. في ............................                                                                                                       

  وختم المشارك)(إمضاء                                                                               
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  8 عـدد ملحق

    
 أعضاء الشركة المهنية للمحاماة بنيابة المجمع الكيميائي التونسي و المحامي إلتزام 

  لدى المحاكم و سائر الهييئات القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية
  
  

أقّر بأّن الفريق ….............................................………… …(اإلسم واللّقب) إني الممضي أسفله
المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ( ألتزم) بإنجاز المهّمة. كما أقّر بصحة كافّة 

  المعلومات الواردة بهذا العرض:
 قب اللو سماال  

 غير قار    قار
  المحكمة المرسم بها 

المحامي  إمضاء  
  1معرف به

 
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    

  
  

حّرر بـ ............................. في ............................                                                                                                                
   

 (إمضاء وختم المشارك)                                                                       
  

يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي  كما.صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1                                                 
  مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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  9عـدد  ملحق
العامة للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة المبينة للتجربة المراجع قائمة   

  العروض تقديمالتي تسبق تاريخ السنوات األخيرة  الخمسةخالل  اةالمهنية للمحام
  

  جدول تأليفي للمراجع العامة 
                                                  

  الطور
 

  موضوع اإلنابة    المحكمة  
  االنابات عدد 

 2013سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    
     
     
     

 2014 سنةلتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا  
    
     
     
 2015سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
    
     
  2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
     
     
  2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا     
     
     
     
     ........................  
  خالل الخمس سنوات العدد الجملي لإلنابات المصرح بها 
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  جدول تفصيلي للمراجع العامة

  
  

  
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ 

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                           
  
 
 
  
  
  
  
  

  المهّمة إنتهاءتاريخ 
 

    المحكمة    عدد القضية  الطور المهّمةبداية تاريخ 
  موضوع اإلنابة

 الهيكل العمومي 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

      ...  
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  10 عدد  ملحق
  
 

المنتمين  لمحامينا وأ لمباشرا محاميللللتجربة الخصوصية  قائمة المراجع المبينة
  التي تسبق تاريخ فتح العروض األخيرةسنوات الخمس خالل للشركة المهنية للمحاماة 

  البحري و قانون التجارة البحريةقانون : إختصاص 
  
  

  الخصوصيةجدول تأليفي للمراجع 
  
  
  

  الطور
 

  موضوع اإلنابة    المحكمة  
  عدد القضايا 

 2013سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيةلتجربة ا
    
     
     
     

 2014سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا  
    
     
     
 2015سنة للمحامي المباشر أو المحامين الخصوصيّة لتجربة ا     
     
    
     
  2016سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا     
     
     
     
  2017سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا     
     
     
     
  خالل الخمس سنوات العدد الجملي لإلنابات المصرح بها ...........................     
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  جدول تفصيلي للمراجع الخصوصية 
    

  

  
  

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

  
  
  
  
  
  

  المهّمة إنتهاءتاريخ 
 

    المحكمة    عدد القضية  الطور المهّمةبداية تاريخ 
  موضوع اإلنابة

 الهيكل العمومي 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

      ...  
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   11 ملحق عـدد

    
 المحامين المنتمين أو المباشر المحامي تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة

 الوطنية الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين  دورات إطار في اةللشركة المهنية للمحام
 الهياكل الدولية أنشطة إطار فيو أ للمحاميناألعلى  المعهد مع بالتنسيق للمحامين

  للمحامين
  
  

  السنة  المحور  ع ر
  المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين و شهادات استكمال الخبرة الدورات التكوينية

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

  الدولية الهياكل أنشطةّ ر اطا في للمحامين التكوينيةّ  الدورات
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
  
  
  
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ  

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                        
  
  

    يقدم المشارك نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية 
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   12عدد  ملحق

  
  سيـــرة ذاتيـــة

  ............................................................................................................... واللقب:  اإلسم*     
  ...............................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: .......................

  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة  : *
  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف : *

  ........................................................بقسم التعقيب : .....................................خ الترسيم * تاري
  : التي تحصل عليها المترشح العلميــةالشـهــائد     ...................................: ........................... وفقا لإلجراءات القانونية  * عنوان موقع الواب إن وجد

  
 العلميّة الشهـادة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـرّ 

   
    
    
    
    

  المحاماة :في  العاّمة ملّخص الخبرة
  

 المنجزةنتائج األعمال النتائج المحّققة أو   

 األعمال تاريخ إنجاز هذه   
 بنيابتهاالمحامي أو شركة المحاماة القطاع الخاص التي قام الهيكل أو الشركة الناشطة في  ميدان النزاع  

    
     
     
     

  -  الدراسات والبحوث
-  
-          
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    )قانون البحري و قانون التجارة البحرية( المحاماة مهنة في الخصوصيّة ملّخص الخبرة

 المنجزةنتائج األعمال النتائج المحّققة أو   

 األعمال إنجاز هذهتاريخ   
 المحاماة بنيابتهاالتي قام المحامي أو شركة الناشطة في القطاع الخاص الهيكل العمومي أو الشركة  ميدان النزاع  

    
     
     
     

 
شاطه في العالقة بالمهّمة نالمعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 المترّشح إليها:
 في اللغات.  نالتكوي 

  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  اللغة
          
          
          
          
 

 قبل الترسيم في المحاماة نمعي نالخبرة في ميدا 
-  
-  
- 
  اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة: 
-  
-  
                                                                               ............................ في.............................  حّرر بـ                                                                                                 إمضاء صاحب السيرة الذاتية      -

 (إمضاء وختم المشارك)                                                       
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات    13عدد  ملحق
واإلدارية والتحكيميّة وسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 

  ةوالتعديليّ 
  
    

التي يراها المترشح أنّها ضروريّة اإلضافية والتوضيحية المالحظات   اإلنابات الجاريّةاآلجال التقريبية إلنتهاء   اإلنابات الجارية
  لذكرها لتحديد جدول التعهدات

موضوع   عدد اإلنابات
  اإلنابات

المحاكم أو الهيئات المنشورة 
    أمامها القضايا

    

          
          
          
          
          
          
          
          

  
  إمضاء وختم المترشح        

  ............................في............................. حّرر بـ                                                                       
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   14عدد  ملحق

 
  عقد النيابة المبرم

  أو  المباشر المجمع الكيميائي التونسي والمحاميبين 
  اةالمهنية للمحام الشركة

  
  بيــــــن :

دينارا تونسيا، مقرها   476.084,064المجمع الكيميائي التونسي،  شركة خفية اإلسم رأس مالها 
تونس البلفيدير، المدرجة بالسجل  1002، نهج المملكة العربية السعودية، 7اإلجتماعي الكائن بـ

 L/A/M/000  003876، رقم التعريف الجبائي B133611997التجاري بتونس تحت عدد 
  .الكاتب العام أو الرئيس المدير العامبصفته   ...............والممثلة في شخص السيد 

  من جهة أولى
واألستاذ ...المرسم بالهيئة الوطنية للمحامين تحت ...  بتاريخ ... المعين محل مخابرته بـ ... صاحب 

 المعرف الجبائي عدد .......
شكل الشركة: تجاري(خفية اإلسم أو ذات  –التسمية اإلجتماعية   أو الشركة المهنية للمحامين ( بيان

  في شخص ممثلها القانوني ...   -مسؤولية محدودة) رأس مالها متبوع بعبارة...  أو مدني  
   ثانية من جهة

 

  الفصل األّول : تعريف المهّمـة :
في القيام بجميع اإلجراءات  العقدهذا للمحامين) طبق  تتمثّل مهمة األستاذ ....... (أو الشركة المهنية

لدى المحاكم وسائر  همصالح لدفاع عنا في حق المجمع الكيميائي التونسي والقانونيّة المستوجبة 
التعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها  التحكيميّة واإلدارية و الهيئات القضائية و

،  والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيمالعمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة 
  فيها، اآلتي ذكرها : إنابتهفي القضايا والملفات التي تطلب منه / منها 

- ... 
- ... 
- ... 

 التراتيب المنطبقة على العقد : : التشريع و 2الفصل 
المحامي المتعاقد أو شركة  كما يخضع .التراتيب الجاري بها العمل و تخضع هذه الصفقة للتشريع
  .ن الجبائي والضمان اإلجتماعيفي الميدا الساري المفعول المحاماة المتعاقدة و أعوانهما

  : األتعــاب : 3الفصل 
بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك اة تضبط أتعاب المحام

الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع 
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المصاريف  مبلغ تأمين أحكام اإلستئناف أو التعقيب و و تسجيل األحكام طوابيع الجبائية و معاليم
  .بيةالمكت

    : االلتزامات الموضوعة على كاهل المجمع الكيميائي التونسي :  4الفصل 
  

ي أو/ بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامالمجمع الكيميائي التونسي يلتزم   -أ
ولهذا الغرض، يتولى خاصة توفير كل أصول  مهّمته/ها.الشركة المهنية للمحاماة 

وتضمينها مع أو/ الشركة المهنية للمحاماة  مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي
أو/ ممثل الشركة  مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي باإلنابة رسالة التكليف

. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف المهنية للمحاماة
 .حسب الحالة المجمع الكيميائي التونسي أو دفوعات وطلبات

المعطيات المطلوبة سواء من طرفه  للمحاماة منالشركة المهنية  تمكين المحامي أو/  -ب
أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، 

 .بأسبوع على األقل
والمؤيدات التي قدّمها أو/ الشركة المهنية للمحاماة  عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي  -ت

 الكيميائي التونسيالمجمع  نيابة في إطار
ال يمكن للمجمع الكيميائي التونسي كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة   -ث

طبقا ألحكام الفقرة األولى من  )هاه (المتعاقد مع اةبالمحامي أو بالشركة المهنية للمحام
ق المتعلّ  2014جانفي  28المؤّرخ في   2014لسنة  764من األمر عدد  14الفصل  

الهياكل العمومية لدى المحاكم  بنيابةبضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين 
  والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

  :المحامي المتعاقد أو الشركة المهنية للمحاماة المتعاقدة: طرق خالص   5الفصل 
تحويل إلى الحساب عن طريق المتعاقدة  مينللمحاالمحامي المتعاقد أو الشركة المهنية يتّم خالص 

  . اةمللمحامي أو الشركة المهنية للمحاالجاري 
 اإلدارة الماليّة المركزية بالنسبة لجهة تونس و يتولى الخالص 

في أجل أقصاه ثالثون للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة 
بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم ) يوما من تاريخ إيداع الفاتورة 30(

  صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وتحمل على المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول التنفيذ وعدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف 

  ة العقارية. الترسيم بإدارة الملكي
كما يتحّمل المجمع الكيميائي التونسي مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس 

أريانة ) ، وذلك عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها  منوبة و بن عروس و الكبرى (والية تونس و
في حدود حاالت التنقل الفعلية و الثابتة  كلم 30لهذا الغرض   أو أعضاء شركة المحاماةالمحامي 

  .للحامي شخصيا أو ألعضاء الشركة المهنية للمحامين المتعهدين بملف اإلنابة
بتحّمل مصاريف المجمع الكيميائي التونسي وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل 
  بما فيها يومي الذهاب والرجوع.التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها 

وفي كل الحاالت، تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق كتابي 
  و ذلك بصرف النظر عن اإلتفاقية المتعلقة باألتعاب. منفرد ومسبق بين الطرفين
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لمهنية للمحاماة ، يتولى المجمع إالّ أنّه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي أو شركة ا
الكيميائي التونسي خالصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين 

  باألعمال موضوع اإلسترجاع  وذلك اثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
  نية للمحاماة:: اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المه 6الفصل 

  يلي:يلتزم المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة بما 
كم أو أو له أمام المحا نيابتهبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح المجمع الكيميائي التونسي عند  -

 .الهيئات القضائية و التعديلية و التحكيمية 
حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه من المحامين، عند اإلقتضاء، وإعالم المجمع  -

أو اإلعالن  من تاريخ إنعقادها ) أيام03ثالثة (الكيميائي التونسي كتابيا بمآلها في أجل ال يتجاوز 
 .عنها من الجهة المتعّهدة

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المجمع الكيميائي التونسي أو  -
 .هافيبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي 

كس أو البريد طريق الفا ولهذا الغرض، يتولى المجمع الكيميائي التونسي دعوته كتابيا سواء عن
  لحضور هذه اإلجتماعات وذلك قبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول. اإللكتروني

أو التقرير ،حسب تمكين المجمع الكيميائي التونسي، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة  -
بدي رأيه فيها. وفي يالمزمع تقديمها بمناسبة كل جلسة أو االستشارة قبل إمضائها حتى الحالة،

مالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل  من لصورة عدم إبداء المجمع الكيميائي التونسي 
أو للشركة  تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي

 بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون. المهنية للمحاماة
جمع الكيميائي التونسي من شهادة في خالص معاليم الضمان اإلجتماعي وخالص معاليم تمكين الم -

وذلك وجوبا قبل خالص   مسؤوليته المدنيّة إنخراطه في صندوق التأمين  وما يفيد قيامه بتأمين
 االتعاب.

اإلجابة عن إستشارات و تساؤالت المجمع الكيميائي التونسي بخصوص القضايا المكلف بها في  -
 جل معقول.أ

  : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
  تضبط مدّة اإلتفاقية  بـثالث سنوات تبدأ من ......... وتنتهي في .......................................

وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنية للمحاماة 
،  فيتولى مواصلة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي 

ري، دون سواه، وتمكين هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجا
  المجمع الكيميائي التونسي من نّص الحكم الصادر فيها.

  : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
يلتزم المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض 

  .دون سواه من حيث العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة
إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة إعالم 

المتخلين عن المهّمة بمن لهم  المحامي أو المحامينالمجمع الكيميائي التونسي بذلك كتابيا مسبّقا وتغيير 
 مسبقا، عدد السنوات على أن يحظى ذلك،والمهنيّة ونفس التجربة من حيث  العلميةنفس المؤهالت 

يتم بموافقة المجمع الكيميائي التونسي كتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين 
  .عرضه مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة و المراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
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وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم 
أو في صورة عدم موافقة المجمع الكيميائي  مع المجمع الكيميائي التونسي المتعاقدعلى أساسه إختيار 

أو الشركة  عقد بعد إصدار تنبيه في الغرض للمحاميالالتونسي على المترّشح المقترح، فله حّق فسخ 
) يوما لم يقع على 15( ة عشروإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس تنفيذالمهنية للمحاماة عن طريق عدل 

  إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من قبله.
  : فسخ العقد: 9الفصل 

  في الحاالت التالية :  ، يفسخ هذا العقد ، آليا،9مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 
 أعاله. الثامنإنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل   -
  وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة -
في هذه الصورة يوجه  التعاقدية. و (ها) المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة بالتزاماته عدم إيفاء  -

يميائي التونسي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام له المجمع الك
بانقضاء هذا  و .التنبيهفي أجل محدّد ال يقّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  (ها) بالتزاماته

األجل، يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون أّي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه 
  حسب اإلجراء الذي يراه مالئما. 

و (ها)  بالتزامه اةالمحامي أو الشركة المهنية للمحامإذا ثبت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخالل  -
مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم  إهدار حق المجمع الكيميائي التونسي في التقاضي أو ثبت قيامه

  .وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد و انجازه
في أجل أقصاه خمسة  (ها) ويتولى المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة إرجاع الوثائق التي بحوزته

   نسي.طلبها كتابيّا من قبل المجمع الكيميائي التو تاريخ عشر يوما من
  :10الفصل  

دون وجود  اةالمحامي أو الشركة المهنية للمحامفي صورة قرار المجمع الكيميائي التونسي تغيير 
في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا  مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك ،

من  40أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذا العقد وذلك عمال بأحكام الفصل 
  . والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79المرسوم عدد 

    قة بهذا العقد:  فّض النزاعات المتعل 11الفصل 
في حالة نشوب خالف تأويل أحكام هذا العقد ، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى 

 2014لسنة  764من األمر عدد  7مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل  المجمع الكيميائي التونسي 
المحامين بنيابة الهياكل المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2014جانفي  28مؤّرخ في  

  العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبإنقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية 

  التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة.
    مصـاريف التسجيل : 12الفصل 

  .صاحب (ة) الصفقة اةأو الشركة المهنية للمحام المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 
  : صحة العقد  13الفصل 

 و إمضاءه من قبل الممثل القانوني للمجمع الكيميائي التونسي ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد
  .مجلس اإلدارةعليه من طرف مصادقة ال
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   العقد حيز التنفيذدخول : 14الفصل 
  الطرفين.بعد إمضائه من قبل هذا العقد حيز التنفيذ  ليدخ

  : محّل المخـابرة 15الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك 
بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق إعالم 

  ذ .يفتنبواسطة عدل 
  

  حــّرر بـ......... في ..................
  
  

  اإلمضــاءات
  
  المحـــــــــامي                                                الكيميائي التونسيالمجمع      

                          أو شركة المهنية  للمحــامـــاة                                                                              
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  الفــــــهرس        
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  شروط المشاركة  : 2الفصل 
 : توزيع طلب العروض 3الفصل 
  مكونات طلب العروض: 4الفصل 
  سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
  صلوحية العروض: 6الفصل 
  اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 7الفصل 
  الضمانات المالية: 8الفصل 
  عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة عقد التأمين :9الفصل 
  طريقة تقديم العروض: 10الفصل 
  الوثائق المكّونة للعرض :11الفصل 
  فتح الظروف: :12الفصل 
  ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة :13الفصل 
 تقييم العروض :14الفصل 
  و إسناد األعدادمنهجيّة تقييم العروض : 15الفصل 
  تعيين المحامي  :16الفصل 
  و الشروع في المهمة: إمضاء العقد  17الفصل 
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   طلب العروضموضوع  :األّول  الفصل

و الذين ال  المرّسمين بجدول المحامين من بين  ينمحامي) 02( اختيارالعروض في يتمثّل موضوع طلب 
لقيام ا و ) و قفصةأقابس ( المجمع الكيميائي التونسي  نيابةلسنوات  خمستتجاوز مدة ترسيمهم باإلستئناف 

بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية 
والمدنيّة والتعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة 

  . والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم
  ن. يبدقة الحقوق و اإللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقد عقد النيابةن يّ يب و

  : شروط المشاركة: 2الفصل 
تتجاوز مدّة بجدول المحامين لدى االستئناف والذين لم للمحامين المرسمين فردي  المشاركة مفتوحة في إطار

  ) سنوات، دون سواهم.5ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس (
  . واحد في نفس الصفقةال يمكن للمحامي المشاركة في أكثر من عرض 

يتعين على المحامي الراغب في المشاركة أن يكون محل مخابرته أو مقره بالجهة التي يعتزم المشاركة و 
  فيها.

التراتيب  الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع وكما ال يمكن مشاركة المحامين 
الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ورئيس 

ن فيها أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكو المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي
  من مرسوم المحاماة. 32على معنى الفصل  أخرمانع  أي أو المحامي قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم 
  من ترسيمهم بجدول المحاماة.

  توزيع طلب العروض  :  3الفصل 
و الذين لم تتجاوز مدة  لدى اإلستئناف المحامينبجدول  إلى جميع المحامين المرسمين  يوجه طلب العروض

  : كما يلي  ) سنوات05ترسيمهم باإلستئناف مدّة خمس (
  

  
  مكونات طلب العروض  : 4 الفصل

ذلك بإستثناء بالمسائل المتعلقة بإستصدار األذون على العرائض و يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة 
  .لقة أو المرتبطة بقضايا أداء مالتلك المتع

  

  محل مخابرة المحامي  الترسيم   عدد المحامين   الجهة   األجزاء
لدى اإلستئناف و ال   ينمرسم  محام 01  قابس  1القسط 

تتجاوز مدة ترسيمه باإلستئناف 
دون  ) سنوات05مدّة خمس (

  سواهم

  يجب أن يكون محل مخابرته بقابس

  يجب أن يكون محل مخابرته بقفصة.  محام 01  قفصة  2القسط 
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  : سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 
كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التالي:  يسحب

http://www.marchespublics.gov.tn  أو بموقع الهيئة الوطنية للمحاماةhttps://avocat.org.tn/  بطلب يوجه عبر أو
بالمجمع إدارة المصالح العامة مباشرة من  أوachat.dmg@gct.com.tnلمجمع الكيميائي التونسي التالي :البريد اإللكتروني ل

  .بدون مقابل»  تونس بلفدير 1002نهج المملكة العربية السعودية 7«لتالي: الكيميائي التونسي على العنوان ا
  صلوحية العروض :  6لفصل  ا

للتاريخ يوما) ابتداءا من اليوم الموالي  60المشاركون بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما ( يلتزم
  .محدد لقبول العروضاألقصى ال

  ومالحق ملف طلب العروض : توضيحاتال  : 7الفصل 
) أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن 07( سبعة أقصاهيمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل 

  . طلب العروض
ظات ـالحـالمـة بـالمتصل تاـيحضتوالات و ـابـاإلج نـتضمّ ـب العروض يـلف طلـق لمــداد ملحــّم إعـويت

يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل  و ،المترشحونو اإلستفسارات التي يطلبها 
 ) أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عن طريق البريد اإللكتروني10ال يتجاوز عشرة (

من  4فصل اس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الالمبيّن في اإلستمارة اإللكترونية لسحب كرّ للمحامي 
نيابة الهياكل العمومية لتكليف المحامين المتعلق ب 2014جانفي  28المؤرخ في  2014لسنة  764األمر عدد 

  القضائية و اإلدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية. تحاكم و الهيئاملدى ال
تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة  ،، عند اإلقتضاءكما يجوز
  المترشحين. 

توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط  للمجمع الكيميائي التونسي ويمكن
  .العروض إنتهاء أجل تقديم) أيام قبل 10عشرة ( أدناهقصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل 

      الضمانات المالية :  : 8الفصل 
  الصفقات العموميّة.   بتنظيميعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة 

  : عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة  عقد تأمين  : 9الفصل 
العقد في تأمين المسؤولية يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم نسخة مطابقة لألصل من 

  المدنية و المهنية سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلق تجديد  الصفقة،كما يجب على المحامي صاحب 

  بآخر قضية متعّهد بها.
آلخر قضيّة تعّهد بها  اإلعالم بالحكممن يوم بداية عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع  يسريو

 المحامي.
و يصبح عقد التأمين الغيا بإنقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية يتعهد بها 
المحامي المعني. و إذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل المجمع الكيميائي التونسي قبل إنقضاء األجل 

اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى  المذكور أعاله و ذلك بمقتضى رسالة معلّلة و مضمونة الوصول مع
التعاقدية ، يتم اإلعتراض على إنقضاء  ف بإلتزاماتهيتعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأّن المحامي المعني لم 
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يصبح عقد التأمين الغيا إال بشهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائي  ال الحالة،في هذه  عقد التأمين . و
  التونسي. 

  : طريقة تقديم العروض  : 10ل الفص
  يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة . 

) من هذا الكّراس في 11و يضّمن العرض الفني والوثائق اإلداريّة و جميع مؤايداتها المبيّنة بالفصل (
  ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة :  ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف

بتكليف محامين لم تتجاوز مدّة  المتعلق 2018لسنة  TS.18.3.0016ال يفتح طلب عروض عدد « 
قفصة لدى المحاكم  أو ترسيمهم  باإلستئناف خمس سنوات إلنابة المجمع الكيميائي التونسي جهة قابس

  » .وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واإلدارية
و جميع المؤايدات عن  توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية و الوثائق اإلدارية

الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع  طريق البريد مضمون
  على العنوان التالي :  ، مقابل وصل إيداع، للمجمع الكيميائي التونسي

  المجمع الكيميائي التونسي «
  إدارة المصالح العامة

 . »تونس بلفدير 1002نهج المملكة العربية السعودية 07
 تسّجل هذه الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثّم في مرحلة ثانية تسّجل في السجلّ  

الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها. ويعتمد ختم مكتب 
  الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول.

  يقصى آليا :
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال. 

  .* كّل عرض لم يكن مغلقا 
  .* كّل عرض ال يحمل ختم المحامي

    ال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. و
  .طو يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشرو

  
  الوثائق المكّونة للعرض::  11 الفصل

  :ما يلي على المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها  أن يحتوي الظرف يجب
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  واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة
  الــــوثــائق اإلداريـــــة 

  كراس الشروط
    

فحة تأشير المشارك وختمه   ---  على كّل ص
 مع عبارة: 

 " اطلعت ووافقت "
ان  ع بي ة م ر الوثيق ي آخ اؤه ف وإمض

  التاريخ.
  

  وثيقة التعّهد
  

طبقا لألنموذج المدرج (
  )1بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ.

  
  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك

  
(طبقا لألنموذج المدرج 

  )2بالملحق عدد 
ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.
  

نسخة مطابق لألصل من   بطاقة تعريف جبائية
  .بطاقة التعريف الجبائية

 ---  

ي  الحة ف امين ص د للمح شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاع
  تاريخ تقديم العرض 

  
أو نسخة الشهادة  أصل

  .مطابقة لألصل من الشهادة
اة  خص ممض ل الش ن قب ة م ومختوم

  المفّوض له مع بيان التاريخ

المهنية أو  الشهادة أصل  .مهنية في ترسيم بجدول المحامين شهادة 
  .ها نسخة مطابقة لألصل من

د أو  ل العمي ن قب ة م اة  ومختوم ممض
يس  ذلك رئ ـة أو ك ام للهيئ ب الع الكات
ان  ع بي واهم م وي دون س رع الجه الف

  .التاريخ
بالنسبة صندوق الوطني للضمان االجتماعي (بال شهادة اإلنخراط

تشغيل  متصريح على الشرف بعد تقديم أو للمعاونين و األعوان)
  معاونين أو أعوان.

خة ل نس ة لألص ن  مطابق م
  الشهادة.

اء  رئيسإمض تم ال دير  وخ ام الم الع
مان  للصندوق وطني للض اعيال  االجتم

ان  ع بي ه م ّوض ل خص المف ن الش أو م
  التاريخ.

ة   عقد تأمين المسؤولية المدنية و المهنية  خة مطابق لنس ن  لألص م
  العقد

ام  دير الع رئيس الم تم ال اء و خ إمض
لشركة التأمين أو من الشخص المفّوض 

  له مع بيان التاريخ
رة  ام مباش تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القي

ي أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قص د التأثير ف
  مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة.

  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )3بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا لدى 
المجمع الكيميائي التونسي، أو مضت عن إنقطاعه عن العمل به 

  مدّة خمس سنوات على األقّل. 
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
ة   ) 4بالملحق عدد  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف

  مع بيان التاريخ.
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في إحدى الحاالت اإلقصائية تصريح على الشرف بعدم الوجود 
  من كّراس الشروط.  الثاني المنصوص عليها بالفصل

  
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )5بالملحق عدد 
  

  إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ.

  الجوانب الفنية و الوثائق التي يتّم إعتمادها في تقييم العروض : 
العامة المضمنة البيانات و المراجع تصريح على الشرف بصّحة 

   بالعرض
(طبقا لألنموذج المدرج 

 ) 6بالملحق عدد  
  مع بيان التاريخ إمضاء وختم المشارك

(طبقا لألنموذج المدرج   . * قائمة إسمية في المحامين المباشرين القارين بالمكتب 
  ) 7بالملحق عدد 

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  مع بيان التاريخ

بنيابة المجمع الكيميائي مشارك  محام الشرف لكلإلتزام على 
التونسي و القيام بجميع اإلجراءات القانونية في حقه و الدفاع 

التحكيمية  الهيئات القضائية و عنه لدى المحاكم و سائر
  اإلدارية و التعديليةو
  

(طبقا لألنموذج المدرج 
  )8بالملحق عدد  

ة  ر الوثيق ي آخ إمضاء وختم المشارك ف
  ان التاريخمع بي

ارك  ام مش ل مح اء ك ف بإمض التعري
ف  اريخ التعري ون ت ى أن يك عل
الن  دور إع د ص ا بع اء وجوب باإلمض

  طلب العروض
ع  ة المراج ة قائم ة العام ة للتجرب ر المببن امي المباش الل للمح خ

  السنوات األخيرة.الخمس 
(طبقا لألنموذج المدرج 

  ). 9بالملحق عدد 
ر  ي آخ ة إمضاء وختم المشارك ف الوثيق

مع بيان التاريخ مع تقديم المؤيّدات ذات 
 الصلة.

  
امي  ا المح ي تابعه ة الت ة المتخصص دورات التكويني ي ال ة ف قائم

التي  إلستكمال الخبرة المباشر في إطار دورات التكوين المستمر
ى  د األعل ع المعه يق م امين بالتنس ة للمح ة الوطني ا الهيئ تنظمه

  في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين أو للمحامين 

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )10بالملحق عدد 

ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق
ديم  اريخ و تق ان الت ة مع بي خة مطابق نس

دورة  ي ال لألصل من شهادة المشاركة ف
  .المعنية

  . المباشر السيرة الذاتيّة للمحامي
  

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )11بالملحق عدد 

  مع بيان التاريخ.المشارك إمضاء 

ي ال  جدول التعهدات في القضايا موضوع االنابات الجارية و الت
تزال منشورة لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية 

  و التعديلية 
درج  وذج الم ا لألنم (طبق

  )12بالملحق عدد 
ة  إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق

  بيان التاريخمع 

د  روع عق ةمش ين النياب رم ب ة  المب ن جه ر م امي المباش        المح
  ثانية.من جهة المجمع الكيميائي التونسي  و

درج  وذج الم ا لألنم (طبق
  )13بالملحق عدد 

فقةإمضاء و ختم المحامي   صاحب الص
  .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

  
وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن  1عدم تقديم الملحق رقم  يعتبر مالحظة :

تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز للمجمع الكيميائي التونسي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن 
تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في  كتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات يطلب عند االقتضاء

  محتواها.
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  : فتح الظروف: 12الفصل 
روف  تح الظ روف تف ة و الظ ى الخارجي ة عل ة و المحتوي ائق اإلداري ة الوث ل اللجن ن قب ة م روض الفنيّ الع

ي،  يتم تعيينهاالتي  تقييمهافتح العروض وبالخاّصة  ائي التونس ع الكيمي ام للمجم دير الع رئيس الم بمقّرر من ال
  وفقا للمقتضيات التالية:

  ة ي جلس ان تتّم عملية الفتح ف اريخ والمك ي الت روض ف تح الع ة ف د جلس ة وتعق علني
ة ألّي   .المحدّدْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة ال اللجن ير أعم ي س دّخل ف اركين بالت رين المش مح للحاض ن ال يس بب م س

ال أّي  هم أو إدخ ديل عروض ن تع نهم م ب تمكي م طل ل له وَّ ا ال يخ باب. كم األس
رض   ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.   إضافات عليها.  ذا الع ر ه رات وإال أعتب ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغيي

  الغيا.
رضيتّم الشروع في  -   عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود و ذلك بفتح الظرف الخارجي للع

 و التثبت من وجود كّل الوثائق اإلدارية المطلوبة .
 .فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي و االقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة -

د و  1الملحق عدد  وباستثناء ن، عن اءالوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك، يمك ة االقتض ، للجن
م أن تدعو كتابيّا المشاركين تقييمهاو  الخاّصة بفتح الظروف ذين ل دّموا ال ل  يق ائق  ك ىالوث ة إل ام  المطلوب إتم

 أوالسريع ريق البريد عن ط إما أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف و ذلك 07 ال يتجاوز ملفاتهم في أجل
نهج المملكة العربية  7«مكتب الضبط التابع للمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي : بمباشرة  بإيداعها

   حتى ال تقصى عروضهم. »تونس بلفدير 1002السعودية 
الي :  العنوان الت ي ب د اإللكترون ق البري ن طري ائق ع ذه الوث     achat.dmg@gct.com.tnيمكن إرسال ه

  ، الحقا، بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع.ع األصولعلى أن تود
  و يعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال اإللكتروني. 

   : : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة 13الفصل 
ن اميلل يمك دّم  مح ليم، يق ل تس ل وص ابّي، مقاب ب كت حبه بطل روض أن يس ب ع ي طل حه ف دّم ترّش ذي ق ال

اه  رةمباشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ  في أجل أقص ة عش  خمس
ن تار قبل) يوما 15( هيخ آخر أجل لقبول العروض المعل ي علي ائي التونس ع الكيمي ل المجم ن قب ك دون  م وذل

  الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
  . ابه ينملزم وا،  ويبقأعمال التقييم في عروضهم اإلعتبار بعين  تؤخذوبانقضاء هذا األجل، 

ة  ح للجن ه المترّش ل يقدّم ب معل ذكور إال بمطل ل الم اء األج د إنقض غير أنه ال يمكن سحب ذلك العرض بع
  بهدف الموافقة عليه. 2014لسنة  764عدد من األمر  07المختصة على معنى الفصل 

اركة بعد إتمام عملية الفتح دون إجازة من اللجنة و المشارك المحامي وفي صورة تراجع ن المش رم م ، يح
نتين ( ه 02في الصفقات التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمدّة س اريخ تراجع ن ت ة، م ب الحال ب، حس ) تحتس

لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه الكتابي بعد األجل المحدّد 
  .) أيام عمل10بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة(

  العروض تقييم:  14 الفصل
ا بالفصل  ار إليه ة المش ة الخاّص ل اللّجن ة  12بعد فتح العروض من قب ذه اللجن ولّى ه ّراس، تت ذا الك ن ه م

  من هذا الكراس. 15العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة األولى من الفصل  تقييمكذلك 
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  وإسناد األعداد العروضتقييم منهجيّة :  15الفصل
  العروضتقييم منهجيّة :  1.15

  باالعتماد، حصريا، على المقاييس التاليــة:المحامي العروض وترتيبها الختيار تقييم يتّم 

  و تقصى وجوبا : 
 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -
ددة الوثائق العروض التي تنقصها  - ال و المح رة اإلمه اء فت د إنقض فقة بع ي الص اركة ف اإلدارية المطلوبة للمش

 من هذا الكراس 12بالفصل 
 كثر من عرض واحد في نفس الصفقة. العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أ -
 

و بخصوص المشاركين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبية ، فإن إستبعادهم و رفض ترشحاتهم 
لسنة  764المحدثة بمقتضى األمر عدد  اللّجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين ال يتم إال من قبل 

ضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل المتعلّق ب 2014جانفي  28 مؤّرخ في 2014
بعد التثبت بدقة في  ،التحكيمية التعديلية و العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و

وضعياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك رئيس الفرع الجهوي 
  .2014جانفي  28 مؤّرخ في  2014لسنة  764من األمر  15المختص ، عند اإلقتضاء ، تطبيقا للفصل 

  : إسناد األعداد :     2.15  
  نقطة): 50(الخمسة سنوات األخيرةخالل المراجع العامة للمحامي   -أ

  : كيفية إسناد األعداد  .   1أ.
  

 قبل سنوات األخيرة ال لخمساالتي أسداها المحامي خالل عداد المراجع بحسب عدد اإلنابات تسند أ
  .تقديم العروضل األقصى تاريخال

و بهدف إحتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها ، يتم إعتماد نسخ من عيّنة  من نصوص 
أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة جب حاألحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية 
  . التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام

  

  العدد األقصى المسند  لتقييممعايير ا  العدد
  نقطة 50  المراجع  العامة  للمحامي   1
  طةنق 20  المؤهالت العلميّة للمحامي   2
  نقطة 30  حجم المهام الموكولة للمحامي من قبل الهياكل العموميّة وعددها  3

  نقطة 100  المجمــــــوع العـــــام
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عدد اإلنابات 
  لدى المحاكم

 45و 40ين ما ب
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 50و 46ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

 55و 51ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

  العروض

إنابة  60و 56ما بين 
خالل الخمسة  
سنوات السابقة 

  لتاريخ طلب العروض

إنابة  60أكثر من 
خالل الخمسة  
سنوات السابقة 

لتاريخ طلب 
  العروض

العدد المسند 
بعنوان 
المراجع 

  العامة
10  20  30  40  50  

  
  صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:  .  2أ.

دد  ق ع ة (الملح ة العاّم ة بالتجرب ات المتعلّق ّحة البيان رف بص )، ال 6تبعا إلمضاء المترّشح للتصريح على الش
  يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات المصّرح بها.

تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عامة يتولى 
  المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

  القضايا التي تّم رفضها شكال.وال يدخل ضمن احتساب التجربة 
ات  ة المعطي ظ حماي ة تحف ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريق
ا  ى فيه ة تراع ظ إلكترونيّ ائل حف ي وس ذلك ف ة أو ك ة أو ليزريّ راص ممغنط ي أق ي ف ر المهن يّة والّس الشخص

د الّضمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتال ديمها عن ك لتق ال وذل ي المج تعملة ف زات المس ع التّجهي ءم م
  الطلب من قبل المجمع الكيميائي التونسي طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.
  ويجب اإلشارة للمترّشحين أّن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة تتّم على النّحو التّالي:

  ى تتولّى اريح عل ي التّص ة ف ات المبيّن اس المعطي ى أس روض عل يم الع تح و تقي لجنة الف
ا  وص عليه ة المالحق المنص حين وبقي الّشرف والّسيرة الذّاتيّة الممضاة من قبل المترّش

ة  بعد االنتهاء المجمع الكيميائي التونسييقوم    بملف طلب العروض وطبقا للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط. من هذه األعمال بتوجيه الملفات إلى اللّجن
ة  ة الالّزم راء المراقب ومي إلج ب العم ا للطل ة العلي ة بالهيئ ة والمتابع ة للمراقب المختّص

مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  10عليها طبقا ألحكام الفصل 
اريح أو إذا ما اقتضت أعمال اللّجنة المذكورة طلب المؤيّدات  . و2014 المضمنة بالتص

مؤيدات إضافية حول ما تم التصريح به بخصوص المؤهالت العلمية والمهنية، فإّن هذا 
 .الطلب يوّجه إلى المحامين المعنيين من قبل المجمع الكيميائي التونسي

  
  نقاط): 20(  المؤّهالت العلميّة للمحامي   -ب

ارك ،  ا المش ل عليه ي تحص ة الت هائد العلمي ى الش افة إل داد إض ند األع ب بتس ددحس دورات  ع ال
  :على النحو التالي أو شارك فيهاالتي تلقّاها التكوينيّة 

في إطار نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة  05تسند بصفة آلية  •
بالتنسيق مع المعهد التي تنظمها الهيئة الوطنية  إلستكمال الخبرة المهنية مرّ دورات التكوين المست

 . .)10عشرة (ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان  على للمحاميناأل
في إطار أنشطة قام بها المشارك لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة  )01( ة واحدةتسند نقط  •

  .)10عشرة (الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 
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وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقدّم المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة 
  المعنية.
 نقطة ) 30حجم المهام الموكولة للمترشح من قبل الهياكل العموميّة وعددها (     -ج
ى   ار إل ذا المعي امي يهدف ه ون المح ا يك در م ذلك بق ّرغين. ل حين المتف رص للمترّش ر ف اء أكث إعط

ى  ك عل العكس وذل وان والعكس ب ذا العن ه به ند إلي دد المس المترشح متفّرغا للمهّمة بقدر ما يرتفع الع
  النحو التالي :

  ي ومي ف ل عم دة هيك اريخ يتّم حذف نصف  نقطة عن كّل قضيّة جارية،  لفائ ي ت دائي  ف ور اإلبت الط
ديم  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي  .نقطة 15يتجاوز  على أن ال تقديم الترّشح للمشاركة في طلب  العروض في طور اإلستئناف  في تاريخ تق

  .نقطة 15يتجاوز  على أن ال الترّشح للمشاركة في طلب  العروض
  : : تعيين المحامي 16 الفصل

ار  الفتح و التقييمتعدّ لجنة    ايير إختي ول مع را مفّصال ح ي تقري ائي التونس المحدثة لدى المجمع الكيمي
اء بعض  لتقييماالمترّشحين ونتائج أعمال  باب إقص حين وأس ب المترّش على ضوء ذلك توّضح فيه كيفيّة ترتي
  العروض إن حصل ذلك.

ائي التو ع الكيمي ه المجم ة ويوج ة المحدث ة والمراقب ة للمتابع ة المختّص ى اللجن ر إل ذا التقري ا ه ي وجوب نس
ا ل ة العلي ل بالهيئ ام الفص ا ألحك ومي  طبق ب العم دد  7لطل ر ع ن األم نة  764م ي  2014لس ؤّرخ ف  28والم

ا، 8إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  2014جانفي  ر فيه ادة النظ ذكر وإع الف ال  من األمر الس
  عند اإلقتضاء. 

  .وبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى المجمع الكيميائي التونسي  لتنفيذه
  : : إمضاء العقد والّشروع في المهّمة 17الفصل 

ة يتّم  يّن بوثيق وان المب ي العن ي ف ائي التونس د. إعالم المحامي الذي تّم اختياره من قبل المجمع الكيمي التعّه
ا أل ة طبق ة العربي د المحرر باللغ ذا. ويجب عليه إمضاء العق احب له وذج المص رى نم ود ي افة بن ن إض و يمك

  الطرفين أهميّتها و ضرورة توضيحها و ذلك حسب مقتضيات و واقع نشاط المجمع الكيميائي التونسي.
ولى  امي ليت الم المح تم إع ائه، ي د وإمض ى العق ادقة عل ر المص ى إث رورية وعل راءات الض ل اإلج اذ ك اتخ

  لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي  نكول المحامي التي وقع إختيارهإال أنّه، في صورة 

) تحتسب من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله 02تنظمها كّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين (
  ) أيام عمل.10(النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة 
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  المالحق 
  : وثيقة التعهد 1ملحق عدد 
  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة :  2ملحق عدد 
  مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة:   تصريح على الشرف بعدم التأثيرفي  3ملحق عدد 
  :  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجمع الكيميائي التونسي  4ملحق عدد 
  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى  :  5ملحق عدد 
  على الشرف بصّحة البيانات والمراجع العاّمة المذكورة في الغرض:   تصريح  6ملحق عدد 
  المحامين سميـة في إقائمة  :   7ملحق عدد 

  التعديليةقضائية و التحكيمية و اإلدارية والئات :   إلتزام المحامي بنيابة المجمع الكيميائي التونسي  لدى المحاكم و سائر الهي8ملحق عدد   
  السنوات األخيرة  الخمس قائمة المراجع المبينة للتجربة العامة للمحامي خالل:  9ملحق عدد  
 الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين  دورات إطار في المباشر المحامي تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة : 10ملحق عدد  

  للمحامين الهياكل الدولية أنشطة إطار فيو أ للمحاميناألعلى  المعهد مع بالتنسيق للمحامين الوطنية
  سيـــرة ذاتيـــة :  11ملحق عدد  
وسائر الهيئات القضائية في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  :    جدول التعهدات12ملحق عدد 
  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة 

 و المجمع الكيميائي التونسي:  عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر 13الفصل 
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     1 ملحق عدد
  تعّهدالوثيقة 

  
 .................(االسم واللقب والخطة)..................................................... إني الممضي أسفله -
  ...........................................................................ولحساب:................المتصرف باسم  -
   ................................................................: عدد التقاعد تحتالحيطة و  صندوقب منخرطال -
  ...................)...............................................العنوان بالكامل ذكر( المعيّن محل مخابرته بـ -
  ..........................بصفتي : ..................................................................................... -

المتعلقين بإختيار  إعالن طلب العروض وعلى كراس الشروط اإلدارية الخاصةبعد اإلطالع على و
 .  جهة تونس أو قابس أو قفصة من قبل المجمع الكيميائيمي مباشر محا

  .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت دّرت علىوبعد أن ق  
  وألتزم بما يلي :  أتعّهد

  ........................................................................) بنيابة المجمع الكيميائي التونسي جهة 1
 ) قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.2 

المحدّد  األجرة، مقابل أعالهالمذكورة لمقتضيات كراس الشروط وفقا ) انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة 3
   .في الميدانطبقا للتراتيب القانونيّة المعمول بها 

قبل الجلسة  أيام 07  مدة قدرهاموضوع الصفقة خالل  التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم) 4
  .اإلدارية الخاصة نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  المحددة

  ن جزءا من العقد.التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال) 5
    آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 60 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 6
 فإنه يتم ،ذلك خالفصورة ثبوت في قانوني. وة تضارب مصالح أو أّي حجر لافي حلست أنني شهد أ) 7

  العقد بصفة آلية  و أتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك. فسخ 
أو  البنكفتوح بحساب المالإلى ويحولها بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ المجمع الكيميائي التونسي يدفع   

  .)أو البريدية البنكية ذكر الهويّةعدد : .......................... (........................... تحت .: البريد
    

  ......................حرر بـ .................. في                                         
  )مشاركالوختم إمضاء (                                                 

  
  
  
  
  
 
   بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")مشارك يكتب ال(  
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     2  ملحق عدد
  

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  
  

  
  ..............................................................................................................واللقب. االسم

  ...............................................................:تاريخ الترسيم في الهيئة الوطنية للمحاماة 
  .... .......................................................................:......................................... عنوان المقرّ 

  ..................................................................................................: إن وجدموقع الواب  عنوان
   ........................................................................................................................... :لهاتفا

  ................................................................................................:اإللكتروني للمحامي العنوان
  ............................................................................................:.............. المعّرف الجبائيرقم 

  .................................................... خطة)االسم واللقب وال( إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال
  
  
  
  

  ......................ر بـ .................. فيحرّ                                          
  )وختم المشارك إمضاء (                                                 
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  3ملحق عدد   

  
  تصريح على الشرف بعدم التأثير

  في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
  

  .......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................

  ...................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)................
  المسّمى فيما يلي "المشارك"

  
غير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة ال

  الصفقة لفائدتي.  قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد
  

  .................................حّرر بـ .............. في                                         
  ) ضاء وختم المشارك(إم                                                                  
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  4ملحق عدد 
  

   التونسيالمجمع الكيميائي تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
  صاحب طلب العروض

  
  

  ..........................................................................................واللّقب) االسمإنّي الممضي أسفله (
  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................

  ......................................المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل).............................................
  يما يلي "المشارك"المسّمى ف

أو  أعوانهضمن أعمل و لم أكن  المجمع الكيميائي التونسيلست عونا من أعوان ي نأصّرح على شرفي أنّ 
  .على إنقطاعي عن العمل به مدّة خمس سنوات على األقلّ  يمضي لم أو إطاراته

 
  

                                      
 

  ............................في ............................. حّرر بـ                                             

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



17 
 

  5ملحق عدد 
  

  من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل    في إحدىتصريح على الشرف بعدم الوجود 
  

    
  ......................................................................................... إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................
  .................................................................................. المعيّن محّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

  المسّمى فيما يلي "المشارك"
ق المت اء الفري ة أعض ي وكافّ رفي أنّ ى ش ّرح عل ع أص االت المن دى ح ي إح د ف امين ال نوج ن المح دّخل م

  المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.
ن الفصل  رة م الفقرة األخي ا ب وص عليه االت المنص انيكما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الح راس  الث ن ك م

  . طلب العروض شروط
  ............................ في.............................  حّرر بـ                                        

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                  
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  6ملحق عدد 

    
  تصريح على الشرف بصّحة البيانات 
  والمراجع العاّمة المذكورة في الغرض

  
  

  .......................................................................................... الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)إنّي 
  .................................................... بتاريخ  المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .............................

  ....................................................مخابرته بـ (العنوان الكامل)...............................المعيّن محّل 
  المسّمى فيما يلي "المشارك"

  أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع العاّمة التي قدّمتها في هذا العرض.
ا هلما يثبت تقييمأو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بال خالف ذلكوأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت 

    من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.
  

  ............................في ............................. حّرر بـ                                         

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                 
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   7عدد  ملحق

  
  المحامين سميـة في إقائمة 

  
  

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة
    

 
1 

    
 

2 
    

 
3 

    
 

4 
    

 
5 

    
 

6 
    

 
7 

    
 

8 
    

 
9 

    
 

10  .... 
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ                                               

  (إمضاء وختم المشارك)
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  8 عـدد ملحق

لدى المحاكم و سائر الهييئات  المحامي بنيابة المجمع الكيميائي التونسي إلتزام   
  القضائية و التحكيمية و اإلدارية و التعديلية

  
أقّر بأّن الفريق …….............................................………… (اإلسم واللّقب) إني الممضي أسفله

السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم ( ألتزم) بإنجاز المهّمة. كما أقّر بصحة كافّة المتدخل والمتكّون من 
  المعلومات الواردة بهذا العرض:

  قار قب اللسم واإل  
 غير قار   

 المحكمة المرسم  بها  
  

  1المحامي إمضاء
 معرف به 

  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
  
 

    
...  
 

    
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ                                                          

   
 (إمضاء وختم المشارك)                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  

مع التعريف باإلمضاء بالنسبة للمحامين  صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ  1                                                 
  إلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروضعلى أن يكون تاريخ التعريف با
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  9عـدد  ملحق

  العامة للمحامي المباشر المبينة للتجربة المراجع قائمة   
  خالل الخمسة السنوات األخيرة التي تسبق تاريخ فتح العروض

  
  جدول تأليفي للمراجع العاّمة

  الطور
 

  اإلنابةموضوع     المحكمة  
  االنابات عدد 

 2013سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا
    
     
     
     

 2014سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا  
    
     
     
 2015سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا     
     
    
     
  2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا     
     
     
     
  2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر ا     
     
     
     
  العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات ..................     

  
                                                    

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

  
  



22 
 

  
   جدول تفصيلي للمراجع العاّمة

  
  الطور  المهّمة بداية وانتهاء تاريخ

 عدد القضيّة 
    المحكمة  

  اإلنابةموضوع 
 

 الهيكل العمومي

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
 

     
  
        

       
       
       
     

  
 

     
  
 

     
  
        

       
       

  
  ............................في............................. حّرر بـ

  (إمضاء وختم المشارك) 
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   10 ملحق عـدد
 دورات إطار في المباشر المحامي تابعها التي المتخصصة الدورات التكوينية قائمة  

األعلى  المعهد مع بالتنسيق للمحامين الوطنية الهيئة تنظمها يالمستمر التالتكوين 
  للمحامين الهياكل الدولية أنشطة إطار فيو أ للمحامين

  
  

  السنة  المحور  ع ر
  المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين و شهادات استكمال الخبرة الدورات التكوينية

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

  الدولية الهياكل أنشطةّ ر اطا في للمحامين التكوينيةّ  الدورات
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
  
  
  
  
                                                                                   ............................ في.............................  حّرر بـ  

  (إمضاء وختم المشارك)                                                                        
  
  

  .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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   11عدد  ملحق
  

  سيـــرة ذاتيـــة
  ............................................................................................................... واللقب:  اإلسم*     

  ...............................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: .......................
  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة  : *
  ...........................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف : *

  : التي تحصل عليها المترشح العلميــةالشـهــائد     ............................................................: . وفقا لإلجراءات القانونية  * عنوان موقع الواب إن وجد
  

 العلميّة الشهـادة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـرّ 
   
    
    
    
    

  المحاماة :في  العاّمة ملّخص الخبرة
  

 المنجزةنتائج األعمال النتائج المحّققة أو   

 األعمال تاريخ إنجاز هذه   
 المحامي بنيابتهاالقطاع الخاص التي قام الهيكل أو الشركة الناشطة في  ميدان النزاع  

    
     
     
     

  الدراسات والبحوث
-  
-  
-         



25 
 

شاطه في العالقة بالمهّمة نالمعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -
 المترّشح إليها:

 في اللغات.  نالتكوي 
  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  اللغة

          
          
          
          
 

 قبل الترسيم في المحاماة نمعي نالخبرة في ميدا 
-  
-  
- 
  اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة: 
-  
-  
                                                                               ............................ في.............................  حّرر بـ                                                                                                 إمضاء صاحب السيرة الذاتية      -

 (إمضاء وختم المشارك)                                                       
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال  جدول التعهدات    12عدد  ملحق
 واإلدارية والتحكيميّة  ووسائر الهيئات القضائية منشورة لدى المحاكم 

  ةالتعديليّ 
  
عدد   جدول التعهداتيراها المترشح أنّها ضروريّة لذكرها لتحديد المالحظات اإلضافية والتوضيحية التي   اإلنابات الجاريّةاآلجال التقريبية إلنتهاء   اإلنابات الجارية  

  اإلنابات
موضوع 
  اإلنابات

المحاكم أو الهيئات المنشورة 
  أمامها القضايا

           
          
          
          
          
          
          
          

  
  

  إمضاء وختم المترشح        
  ............................في............................. حّرر بـ                                                                       
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   13عدد  ملحق
 

  عقد النيابة المبرم
لم تتجاوز مّدة  المجمع الكيميائي التونسي والمحاميبين 

  مّدة خمس سنواتترسيمه باالستئناف 
  

  بيــــــن :
  

، نهج 7دينارا تونسيا، مقرها اإلجتماعي الكائن بـ  476.084,064المجمع الكيميائي التونسي،  شركة خفية اإلسم رأس مالها 
، رقم التعريف  B133611997تونس البلفيدير، المدرجة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد  1002المملكة العربية السعودية، 

  .الكاتب العام أو الرئيس المدير العام بصفته ...............والممثلة في شخص السيد  L/A/M/000  003876الجبائي
  من جهة أولى

  
 واألستاذ ...المرسم بالهيئة الوطنية للمحامين تحت ...  بتاريخ ... المعين محل مخابرته بـ ... صاحب المعرف الجبائي عدد .......

   ثانية من جهة

  الفصل األّول : تعريف المهّمـة :
 جهة قابس أو قفصة المجمع الكيميائي التونسينيابة  في ذا العقدــهطبق ............تتمثّل مهمة األستاذ ....... 

لدى المحاكم وسائر الهيئات  همصالح لدفاع عنفي حقه و ا القيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة و
في القضايا ، التعديليّة وفق ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل  التحكيميّة واإلدارية و القضائية و

 .فيها إنابتهوالملفات التي تطلب منه 
 : التشريع والتراتيب المنطبقة على العقد : 2الفصل 

 إلى التشريع و أعوانه قةصاحب الصف كما يخضع .التراتيب الجاري بها العمل و تخضع هذه الصفقة للتشريع
  .ن الجبائي والضمان اإلجتماعيفي الميدا الساري المفعول

  : األتعــاب : 3الفصل 
بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار المشترك  أتعاب المحاماةتضبط 

الجبائية وابع ــنشر القضايا والط الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم
  و المصاريف المكتبية. و مبلغ تأمين أحكام اإلستئناف تسجيل األحكام طوابع و معاليم
    : االلتزامات الموضوعة على كاهل المجمع الكيميائي التونسي :  4الفصل 

  
. ولهذا لمهمته يبتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامالمجمع الكيميائي التونسي يلتزم   -أ

الغرض، يتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي وتضمينها 
مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة  مع رسالة التكليف

حسب  المجمع الكيميائي التونسي أو دفوعات توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات
 .الحالة
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المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو  منتمكين المحامي   -ب
 بأسبوع على األقل.الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، 

 نيابة والمؤيدات التي قدّمها في إطار صاحب الصفقةالمحامي عدم نشر أو توزيع تقارير   -ت
 المجمع الكيميائي التونسي

للمجمع الكيميائي التونسي كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة ال يمكن   -ث
لسنة  764مر عدد من األ 14طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل    بالمحامي المتعاقد معه

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين  2014جانفي  28 المؤّرخ في 2014
ة والتعديلية ــات القضائية واإلدارية والعسكريــدى المحاكم والهيئــل الهياكل العمومية إلنابة

  التحكيمية. و
  :المحامي المتعاقد: طرق خالص  5الفصل 

  .  صاحب الصفقة للمحاميعن طريق تحويل إلى الحساب الجاري  صاحب الصفقةيتّم خالص 
 .و قفصةأ قابس تياإلدارات المالية لجهيتولى الخالص و 

) يوما من تاريخ إيداع 30في أجل أقصاه ثالثون ( لصاحب الصفقةيتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة 
  بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.الفاتورة 

بإستثناء القضايا المنشورة لدى المحكمة العقارية  (وتحمل على المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول التنفيذ 
  . و المحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق و المؤيدات )

أجرة عدول اإلشهاد و الخبراء و مصاريف الترسيم بإدارة الملكية كما يتحّمل المجمع الكيميائي التونسي 
مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مراكز الواليات ائي التونسي العقارية. كما يتحمل المجمع الكيمي

في حدود  كلم 30وقفصة، وذلك عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض  /أقابس تي لجه
  .حامي شخصيا المتعهد بملف اإلنابةمحاالت التنقل الفعلية و الثابتة لل

بتحّمل مصاريف التنقّل المجمع الكيميائي التونسي التنقّل للخارج، يتكفّل  وإذا ما إقتضت ضرورة الملفّ 
  واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.

تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع إتّفاق كتابي  يجب أن وفي كل الحاالت،
  و ذلك بصرف النظر عن اإلتفاقية المتعلقة باألتعاب. منفرد ومسبق بين الطرفين

إالّ أنّه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي ، يتولى المجمع الكيميائي التونسي خالصها على أساس 
ات مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع اإلسترجاع  وذلك اثر التثبت من فاتور

  الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
  : اإللتزامات الموضوعة على كاهل المحامي: 6الفصل 

  يلي:يلتزم المحامي بما 
ته له أمام المحاكم أو الهياكل أو إناببذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح المجمع الكيميائي التونسي عند  -

 المختصة. القضائية و التعديلية و التحكمية الهيئات
حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه من المحامين، عند اإلقتضاء، وإعالم المجمع الكيميائي  -

 من تاريخ إنعقادها. ) أيام03ثالثة (بمآلها في أجل ال يتجاوز  التونسي كتابيا
حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المجمع الكيميائي التونسي أو  -

 .فيهابدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي 
طريق الفاكس أو البريد  تولى المجمع الكيميائي التونسي دعوته كتابيا سواء عنولهذا الغرض، ي

  لحضور هذه اإلجتماعات وذلك قبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول. اإللكتروني
 الحالة، بالتقرير، حسأو تمكين المجمع الكيميائي التونسي، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة  -

بدي رأيه فيها. وفي صورة عدم إبداء يالمزمع تقديمها بمناسبة كل جلسة أو االستشارة قبل إمضائها حتى 
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مالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل  من تاريخ تسلمها من قبله، لالمجمع الكيميائي التونسي 
 ات التي يقتضيها القانون.فيعدّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراء

تمكين المجمع الكيميائي التونسي من شهادة في خالص معاليم الضمان اإلجتماعي وخالص معاليم  -
 .األتعابوذلك وجوبا قبل خالص   مسؤوليته المدنيّة إنخراطه في صندوق التأمين  وما يفيد قيامه بتأمين

التونسي بخصوص القضايا المكلف بها في أجل و تساؤالت المجمع الكيميائي  اإلجابة عن إستشارات -
 معقول.
  : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 

  تضبط مدّة اإلتفاقية  بـثالث سنوات تبدأ من ......... وتنتهي في .......................................
جنة المختّصة للمتابعة وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل الل

فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة  ، والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري، دون سواه، وتمكين المجمع الكيميائي التونسي من نّص الحكم الصادر 

  فيها.
  الفريق المتدّخـل :: التقيّد بتركيبة 8الفصل 
بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى  صاحب الصفقةيلتزم 

  .دون سواه العلمي والتجربة المهنيّة
إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على المحامي إعالم المجمع الكيميائي التونسي بذلك 

والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد  العلميةنفس المؤهالت   عن المهّمة بمن لهالمحامي كتابيا مسبّقا وتغيير 
ئي التونسي كتابيا على هذا التغيير وإمضاء بموافقة المجمع الكيميا مسبقا، السنوات على أن يحظى ذلك،

يتم عرضه مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة و المراقبة المحدثة بالهيئة ملحق في الغرض بين الطرفين 
  .العليا للطلب العمومي

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم على 
أو في صورة عدم موافقة المجمع الكيميائي التونسي على المترّشح المقترح، فله حّق  المتعاقدار أساسه إختي

ذ وإمهاله بأجل إضافي ينفتعن طريق عدل  المتعاقد معه عقد بعد إصدار تنبيه في الغرض للمحاميالفسخ 
مع العرض المقدّم من  ) يوما لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة15( ة عشرأقصاه خمس

  قبله.
  : فسخ العقد: 9الفصل 

  في الحاالت التالية : ، يفسخ هذا العقد ، آليا، 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 
 إنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. -
    . وفاة المحامي -
في هذه الصورة يوجه له المجمع الكيميائي التونسي  التعاقدية. وبالتزاماته  صاحب الصفقة اءفعدم إي -

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدّد ال يقّل عن عشرة 
بانقضاء هذا األجل، يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون  و .التنبيهأيام ابتداء من تاريخ تبليغ 

  ر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما. أّي إجراء آخ
و إهدار حق المجمع الكيميائي  بالتزامه صاحب الصفقةإذا ثبت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخالل   -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير  التونسي في التقاضي أو ثبت قيامه
  .إجراءات إبرام العقد و انجازه في مختلف

طلبها كتابيّا من قبل  تاريخ يتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من و
   المجمع الكيميائي التونسي.
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  :01الفصل  
واقعية ثابتة دون وجود مبررات قانونيّة أو  صاحب الصفقةتغيير بفي صورة قرار المجمع الكيميائي التونسي 

لذلك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام 
 20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40الفصل الثالث من هذا العقد وذلك عمال بأحكام الفصل 

  . والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة 2011أوت 
    :  فّض النزاعات المتعلقة بهذا العقد : 11الفصل 

تأويل أحكام هذا العقد ، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى  حولفي حالة نشوب خالف 
مؤّرخ  2014لسنة  764من األمر عدد  7مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل  المجمع الكيميائي التونسي 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2014جانفي  28في  
  التحكيمية. التعديلية و والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية و

بإنقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية التي  و
  لدى المحكمة المختّصة.يراها للدفاع عن حقوقه 

    : مصـاريف التسجيل : 21الفصل 
  .صاحب الصفقةالمحامي تحمل مصاريف التسجيل على 

  : صحة العقد : 31الفصل 
مصادقة للمجمع الكيميائي التونسي و ال الممثل القانوني إمضاءه من قبل ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد

  .لس اإلدارة مجعليه من طرف 
  : دخول العقد حيز التنفيذ: 41الفصل 

  الطرفين.بعد إمضائه من قبل هذا العقد حيز التنفيذ  ليدخ
  : محّل المخـابرة :51الفصل 

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى 
  .التنفيذك عن طريق إعالم بواسطة عدل رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذل

  
  ـ......... في .................حــّرر ب

  
  اإلمضــاءات

  
  المحـــــــــامي                                              المجمع الكيميائي التونسي   

                                                                            


