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 طلب العروضموضوع  :األّول  الفصل

للمحاماة، من بين المرّسمين  مهنيةمحاٍم مباشر أو شركة  12ر يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيا

ى تونس الكبر)التونسي المجمع الكيميائي نيابة ل ،الكراس( هذامن  4كما هو مبين بالفصل )المحامين بجدول 

لهيئات لدى المحاكم وسائر ا والدفاع عنه في حقه القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو/صفاقس/قابس/قفصة( 

  .الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تقتضيهالقضائية وفق ما 

 الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين. بدقة عقد النيابةويبيّن 

 : شروط المشاركة 2الفصل 

 المشاركة مفتوحة في إطار فردي لــ: 
  5المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف و الذين لم تتجاوز مدة ترسيمهم 

 .سنوات في تاريخ صدور طلب العروض

 سنوات في تاريخ صدور  5ألكثر من  االستئنافمين المرسمين بجدول المحامين لدى محاال

 .طلب العروض

  في تاريخ صدور طلب العروض التعقيبالمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى. 

 لدى التعقيب بصفته عضوا  (11) تتضمن على األقل محام التي لشركات المهنية للمحاماةا

 .في تاريخ صدور طلب العروض بالشركة أو متعاقد معها

  التجارة الدولية. وأالقانون البحري نزاعات في  ذو تكوين خاصكل محام لدى التعقيب 

  لدى التعقيب بصفته عضوا  (11) تتضمن على األقل محام المهنية للمحاماة التي الشركات

نزاعات  في خاص وذو تكوين تاريخ صدور طلب العروض في بالشركة أو متعاقد معها

 .التجارة الدولية وأالقانون البحري 

  و ال تجوز قبول مشاركة :

تعّرضوا  الذين كات المهنية للمحاماةلشرالمحامين الذين ينتمون ل أوالمشاركين بصفة فردية المحامين  -

لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل 

المحكمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض
1 

ع عليها بالتشريدين في إحدى حاالت المنع المنصوص الموجو أو الشركات المهنية للمحاماة المحامين -

التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة  و

بين المحامي والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو 

للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة تعمل المحامي أو أعضاء الشركة المهنيّة  تلك التي يكون فيها

 من مرسوم المحاماة. 22او اي مانع اخر على معنى الفصل  لديها

 المشاركة كيفية : 3الفصل 

منفردا كما يمكن  يمكن للمحامي المباشر والمرسم لدى اإلستئناف أو التعقيب المشاركة في طلب العروض

 تتضمن على األقل محامي لدىللشركات المهنية للمحاماة التي تخضع للتشريع الجاري به العمل والتي 

                                                 

1
المحدثة  الفرزالفتح و لجنةال يدخل ضمن مشموالت  الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثبّت من  إن 

الهيئة العليا ب لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات اولدى المجمع الكيميائي التونسي، 

من  11ل الفص ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل  2114 جانفي 22مؤّرخ في ال 2114نة لس 414عدد  األمر

 .العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
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 ، المشاركة في طلبفي تاريخ صدور طلب العروض التعقيب بصفته عضوا بالشركة أو متعاقد معها

 العروض

 

 أقساطإلى  طلب العروض توزيع:  4الفصل 

 

 على النحو التالي: يتوزع طلب العروض

 

                                                                                                                          

 القسط
عدد 

 المحامين
 شروط المشاركة الترسيم

محل 

 المخابرة

ذو تكوين خاص في 

نزاعات القانون 

البحري أو التجارة 

 الدولية 

التوزيع 

 الجغرافي

 القسط األول

تونس 

 الكبرى
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 التعقيب

أو شركة مهنية للمحاماة تتضمن  محامي منفرد

 بصفته عضواعلى األقل محامي لدى التعقيب 

تونس  بالشركة أو متعاقد معها

 رىبالك

بجميع المحاكم  -

و سائر 

الهيئات 

القضائية 

بكامل  تراب 

 الجمهورية

 

11 
اإلستئناف ألكثر 

 من خمس سنوات
 محامي منفرد

 القسط الثاني

 صفاقس

11 
 التعقيب

 

أو شركة مهنية للمحاماة تتضمن  محامي منفرد

التعقيب بصفته عضوا على األقل محامي لدى 

 صفاقس بالشركة أو متعاقد معها

11 
اإلستئناف ألكثر 

 من خمس سنوات
 محامي منفرد

   القسط

 الثالث

 قابس

 التعقيب 12

أو شركة مهنية للمحاماة تتضمن  محامي منفرد

على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا 

 بالشركة أو متعاقد معها

 11 قابس
 ألكثراإلستئناف 

 من خمس سنوات
 محامي منفرد

11 
مدة اإلستئناف ل

من خمس  قلأ

 سنوات

 محامي منفرد

 القسط الرابع

 قفصة

11 
 التعقيب

 

أو شركة مهنية للمحاماة تتضمن  محامي منفرد

على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا 

 قفصة بالشركة أو متعاقد معها

11 
 كثرألاإلستئناف 

 من خمس سنوات
 محامي منفرد

القسط 

 الخامس 

المجمع 

الكيميائي 

 التونسي

 التعقيب 11

أو شركة مهنية للمحاماة تتضمن  محامي منفرد

على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا 

 معها.بالشركة أو متعاقد 

تونس 

الكبرى أو 

صفاقس أو 

 قابس

النزاعات في القانون 

البحري أو التجارة 

 الدولية
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القانون البحري أو  نزاعات في ذو تكوين خاص وللمحامي المرسمممممم لدى التعقيب  يمكن :مالحظة

و تكوين ذتتضمن على األقل محامي لدى التعقيب شركة المهنية للمحاماة التي للأو  التجارة الدولية

بالقسممممط األول أو  المشمممماركةإلى  ةإضمممماف ، نزاعات القانون البحري أو التجارة الدولية خاص في

تم تقديم كل يعلى أن ،القسط الثاني أو القسط الثالث أو القسط الرابع ، تقديم عرض بالقسط الخامس

  حدى.عرض على 

 . من عرض واحد في نفس الصفقةللمشارك تقديم أكثر مكن ال ي ،و بإستثناء ذلك

 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 

لهيئة ا نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى المجمع الكيميائي التونسي يرسل

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة قبل  أيام على األقل 2الوطنية للمحامين 

(https://avocat.org.tn.)   

ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

)www.marchespublics.gov.tn(  بعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على

 الموقع المذكور.

بطلب  أو (https://avocat.org.tn (من موقع الهيئة الوطنية للمحامين كراس الشروط كما يمكن سحب 

أو مباشرة من إدارة   achat.dmg@gct.com.tnيوجه عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي : 

 1112نهج المملكة العربية السعودية 4»المصالح العامة بالمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي: 

 بدون مقابل.« تونس البلفيدير

 ض: صلوحية العرو6الفصل 

د محدال األقصى للتاريخمن اليوم الموالي  اابتداء ايوم 121لمدة  د تقديمهاكون بعروضهم بمجرّ المشاريلتزم 

 لقبول العروض.

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض: :7الفصل 

( أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن 11يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة )

 طلب العروض. 

ويتمّ إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

تجاوز خمسة في أجل ال ينشر طلب العروض  يتم نشره بنفس طريقةواالستفسارات التي يطلبها المترشحون، 

 .( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض15)

، عند االقتضاء، المعطيات التكميليّة قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض المجمع الكيميائي التونسي ينشر 

تقديم العروض على أال تمس هذه المعطيات التكميلية لقبل آخر أجل أيام ( 11في أجل أدناه عشرة )

 صيات والمعايير الفنية والجوهرية و ذلك بنفس طريقة نشر طلب العروض.بالخا

 المالية: اتالضمان:8الفصل 

 .فقات العموميّةالص بتنظيمالتراتيب المتعلّقة  تقتضيهاالتي  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 الشروط:: الطعن في كراس 9الفصل 

لألحكام الواردة باألمر عدد يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة 

بتقديم مطلب في الغرض مرفقا  من نفس األمر 14اللجنة المحدثة بالفصل يتظلم لدى  أن 2114لسنة  414

من تاريخ  ( أيام11)في أجل أقصاه عشرة  الالزمةت ومدعما بالمؤيدات االخالالبتقرير مفصل يبين فيه 

ل قبول التي يحدد فيها أج الحاالتفي  ( أيام5)إلى خمسة  األجلويخفض هذا  ،عن طلب العروض اإلعالن

 ( أيام.11) ةعشربالعروض 

يقة تعطي بطرالمجمع الكيميائي التونسي نسخة من العريضة إلى  ملها بالتظلوبمّجرد توصّ  اللجنةتحيل  

 .تاريخا ثابتا

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
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هائيا إذا حتى البت ن اإلجراءاتقبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق  للجنةيمكن 

 .كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها

( أيام  عمل من تاريخ  01تتخذ لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامين قرارها في أجل أقصممممممماه عشممممممرة )

مرفقة بجميع الوثائق واإليضمممماحات المطلوبة وفي  ياب ذلك المجمع الكيميائي التونسممممي توصمممملها بإجابة 

 .تعليق اإلجراءاتيرفع قرار 

 طريقة تقديم العروض:  10الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ن العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيداتها المبيّنة بالفصممل  من هذا الكّراس في ظرفين  (11)يُضممم 

ويكتب عليه مغلق ال ينص على هوية المشممممممارك منفصمممممملين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي 

 عبارة: 

أو شركة مهنية للمحاماة  ختيار محاميمتعلق بإ 2122لسنة  TS.22.3.0025"ال يفتح طلب عروض عدد 

 على النحو التالي: 5إلى 1المجمع الكيميائي التونسي مع ذكر عدد القسط المشارك فيه من  لنيابة

 تونس الكبرى. 11قسط عدد  -

 صفاقس. 12قسط عدد  -

 قابس. 12قسط عدد  -

 قفصة. 14قسط عدد  -

مهنية للمحاماة متخصممممص/ة في نزاعات القانون البحري أو التجارة  محامي/شممممركة 15عدد قسممممط  -

  "الدولية

والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد مضمون  توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية

لى مكتب الضبط المركزي التابع لـلمجمع الكيميائي إ الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة

 العنوان التالي:  اإلجتماعي علىالمقر التونسي 

 المجمع الكيميائي التونسي» 

 إدارة المصالح العامة

 «بلفيديرالتونس  1112نهج المملكة العربية السعودية 14

ثّم وفي مرحلة ثانية تسمممّجل في الدفتر الخاص  المركزيعند تسممملّمها في مكتب الضمممبط  الظروفتسمممّجل و

 إلى موعد فتحها. غلقةبقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى م

 يقصى آليّا: 

 .كّل عرض ورد بعد اآلجال 

 .كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد 

 للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض. وال يمكن

 بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.  بالحبرب أن تحّرر العروض بكاملها يج

 ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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 :الوثائق المكّونة للعرض :11الفصل

 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية:

 

 .عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرضالتعهد(  )وثيقة 1يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  مالحظة:

بالنسمممممبة لبقية الوثائق اإلدارية أن تطالب العارضمممممين  العروضالخاصمممممة بفتح وتقييم  لجنةل ير أنه يمكن 

 المعنيين بإستكمال وثائقهم في أجل معين. 

 .التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال المضبوطة وتقصى العروض

 فتح الظروف:: 12الفصل 

 .العروضخاصة بفتح وتقييم اللجنة تفتح العروض من قبل ال

وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّدْين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة لفتح الظروف 

 المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.الخارجية والظروف 

 إال في الحاالت االستثنائية المبررة.وتكون جلسة فتح الظروف علنية 

  ال يسمممممح للحاضممممرين المشمممماركين بالتدّخل في سممممير أعمال اللجنة ألّي سممممبب من

ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات  األسباب. كما ال يخو 

 عليها. 

 .ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض 

لظرف وذلك بفتح ا لتسمممممملسممممممل الزمني لتاريخ قبول العروضيتّم الشممممممروع في عمليّة الفتح طبقا ل -

 الخارجي للعرض والتثبّت من وجود كّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.

فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة دون  -

 تعدادها.

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابيّا المشاركين الذين لم يقدّموا 

أيّام  12ال يتجاوز إلى إتمام ملفاتهم في أجل  ما عدى وثيقة التعهد في ملف طلب العروضالوثائق اإلدارية 

لمجمع ا بإيداعها مباشرة بمكتب ضبطمن تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو  عمل

بشرط احترام مبدأ المساواة بين  المعني بطلب العروض حتى ال تقصى عروضهم الكيميائي التونسي

 المشاركين وأال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 الوثائق اإلدارية

 على كل صفحة مع بيان التاريخ. وختم وإمضاء المشارك 5إلى 1تعمير المالحق من 

 الوثائق الفنيّة المعتمدة في تقييم العروض:

في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ  و ختمها المضمممممنين بكراس الشممممروط وإمضمممماءها 11إلى  1تعمير المالحق من 

 اإلقتضاء.وتقديم المؤيدات عند 

امضمممممماء وختم مشممممممروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين المحامي المنفرد أو الشممممممركة المهنيّة للمحاماة من جهة، 

 والمجمع الكيميائي التونسي من جهة ثانية مع بيان التاريخ.
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ترة اإلمهال ف العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد إنقضاءو تقصى 

 المذكورة .

 : ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات: 13الفصل 

حه في طلب للمشممممارك يمكن  عروض أن يسممممحبه بطلب كتابّي، مقابل وصممممل تسممممليم، يقدّم الالذي قدّم ترشممممّ

أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصمممماه عشممممرة  المجمع الكيميائي التونسممممي مباشممممرة إلى 

 المجمع الكيميائي التونسي.من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعلن عليه من قبل  أيام (11)

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

عد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه المترّشح للجنة  ير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض ب

بهدف الموافقة عليه. وفي صورة  2114لسنة  414من األمر  14المختّصة المنصوص عليها بالفصل 

لهياكل ا المشاركة في طلبات العروض التي تنظمها كلّ وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من  المشارك تراجع

( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في 02سنتين )العمومية لمدّة 

مع المجعدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل تاريخ الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 

 دة صلوحية عرضه.( أيام عمل ما لم تنقض م11الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة )الكيميائي التونسي 

 تقييم العروض:14الفصل 

 من هذا الكّراس،  12بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 تقصى اللجنة وجوبا :

العروض التي لم تتضّمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها  -

 .للتقييم الفني

 معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.كل عرض تضّمن تصريحات أو  -

 العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة. -

بيه التن وذلك بعدالشممروط كّل عرض تضممّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها المشممارك على بنود كّراس  -

 .لرفع التحفظاتعليه 

وبخصممموص المحامين الذين صمممدرت في شمممأنهم عقوبات تأديبيّة، فإّن اسمممتبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة 

 المتعلق 2114 جانفي 22مؤّرخ في  2114لسمممممنة  414المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضمممممى األمر عدد 

 بعد التثّبت بدّقة في المحاكم،الهياكل العمومية لدى وإجراءات تكليف المحامين بنيابة بضممممممبط شممممممروط 

 414من األمر عدد  15وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 .2114 جانفي 22مؤّرخ في  2114لسنة 

 لمنهجيات التالية:لتقييم العروض وترتيبها وفقا  والتقييم عمليّةالفتح  وتتولّى لجنة
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 :ذو تكوين عامبإختيار محام  المتعلّقةروض : منهجيّة تقييم الع1.14

 معايير التقييم: -أ

 العدد األقصى المسند تقييممعايير ال العدد

ن ميأو ألعضمماء الشممركة المهنيّة للمحامين المرسممّ  التجربة العامة للمحامي 1

 أو تعقيب(بالقسم المطلوب ) استئناف 

 نقطة 11

 نقطة 21 الستكمال الخبرةالمؤهالت العلميّة للمحامي و التكوين  2

ة لممدى المحمماكم خالل الثالث  2 تجربممة المحممامي في نيممابممة الهيمماكممل العموميممّ

 سنوات األخيرة

 نقطة 11

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام

 : إسناد األعداد: -ب

التجربة العامة للمحامي أو ألعضااااء الشاااركة المهنيّة للمحامين بالقسااام )اساااتئناف   -

 نقطة(: 62أو تعقيب( )سنوات(  5)أكثر من 

 كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب )تعقيب أو استئناف(. بعنوان نقاط 11تسند           

شار مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى الم في القسم المرّسم فيهتحتسب الخبرة العاّمة للمحامي المعني 

 إليه في الجدول.

بقة نسخة مطا الوطنية للمحامين أو العاّمة، يقدّم المترشح شهادة ترسيم مسلّمة من الهيئة إلثبات التجرية

 أو تعقيب( تبيّن تاريخ ترسيمه في القسم المعني )استئنافلألصل منها 

 نقطة(: 32والتكوين الستكمال الخبرة ) المؤّهالت العلميّة للمحامي  -

ثالثة أو شهادة شهادة دكتوراه مرحلة  الشهادة العلميّة

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 02 5 العدد المسند

ي بحسب عدد الدورات التكوينيّة الت تسند األعدادالمشارك إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها 

 تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:

نقاط لكّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخّصصة في إطار  15تسند بصفة آلية  -

دورات التكوين المستمّر إلستكمال الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد 

 (.11االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

( لكّل مشمممماركة ناجحة في دورة تكوينيّة قام بها محامي في إطار أنشممممطة 11تسممممند نقطة واحدة ) -

 .1(15للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط ) الهياكل الدوليّة

                                                 

 باإلضممممممافة إلى ذلك، بعين عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضممممممايا في الخارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤخذ، 1

للمحامين مدى إلمام قام بها محامي في إطار أنشممممطة الهياكل الدوليّة  االعتبار ضمممممن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية. 

يمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضممافة إلى هذه المقاييس، انضممواء المحامي أو شممركة المحاماة في شممبكة مهنيّة دوليّة و

 لمكاتب محاماة من عدمه.
 



9 

 

العلميّة والمشممممماركة في هذه الدورات، يقدّم المحامي المترشمممممح نسمممممخة مطابقة  إلثبات المؤهالت

 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.من شهادة العلميّة وكذلك اللألصل من 

تجرباة المحاامي في نيااباة الهيااكال العموميّاة لادى المحااكم خالل الثال  ساااااانوات  -

 نقاط( 02األخيرة )

نقاط لكّل محام تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سممممممنوات  15تسممممممند بصممممممفة آلية  -

 (.11ف النقاط بهذا العنوان عشرة )سق ويبلغ قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروضاألخيرة 

من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل العمومي  المشممارك نسممخا ثبات هذه اإلنابات يقدّمإل

 أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

 نقطة 022من  62ال تقبل إال العروض المتحّصلة على العدد الفني األدنى 

قة : منهجّية تقييم العروض 4210 و أالقانون البحري  نزاعات في ذو تكوين خاصبإختيار محام  المتعلّ

 :دوليةالتجارة ال

 معايير التقييم  -أ

 : إسناد األعداد: -ب

 42) لمهنيّة للمحامينأو لعضااااو على األقل من بين أعضاااااء الشااااركة االعامة للمحامي  التجربة -

 نقطة(:

 .تعقيب بالبعنوان كل سنة ترسيم  نقاط 12تسند   

الوطنية للمحامين أو نسخة مطابقة إلثبات التجرية العاّمة، يقدّم المترشح شهادة ترسيم مسلّمة من الهيئة 

 .تعقيبالفي لألصل منها تبيّن تاريخ ترسيمه 

لعضااو على األقل من بين أعضاااء الشااركة المهنيّة للمحامين التجربة الخصااوصاايّة للمحامي أو  -

م بالتعقيب  خالل الخمساااة  الدوليةالقانون البحري أو التجارة  نزاعات في ذو تكوين خاصمرساااّ

  :نقطة( 32) سنوات األخيرة 
 

 وقدرته على دوليةو التجارة الأالقانون البحري  نزاعاتبتتمثّل الخبرة الخصوصية في إلمام المحامي 

 العدد األقصى المسند تقييممعايير ال العدد

ة شممركالعلى األقل من بين أعضمماء  عضمموأو ل التجربة العامة للمحامي 1

 .المرسم بالتعقيب للمحامينالمهنيّة 

 نقطة 41

  على األقل من بين أعضممماء لعضممموأو للمحامي  التجربة الخصممموصممميّة 2

م  ّية للمحامين مرسممممممّ يب الشممممممركة المهن  في خاص تكوينوذو بالتعق

 القانون البحري أو التجارة الدولية: نزاعات

 نقطة 21

ة للمحمممامي  2 والمقممماالت  والمممدراسمممممممممات والبحوثالمؤهالت العلميمممّ

 القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعاتفي  المتخّصصة

 نقطة 21

في نيابة الهياكل العموميّة  أو الشممممركة المهنية للمحاماة تجربة المحامي 4

 لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 نقطة 11

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
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 معالجة إشكالياته القانونية. 

الل خ ا في الميدان المطلوبالتعهد به للمشاركتسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اإلنابات التي سبق 

 وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي: . تاريخ آخر أجل لقبول العروضالخمسة السنوات األخيرة قبل 

 

 

 صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:  -ج

ديم كل وثيقة تق المشارك. وبصفة عامة يتولى المشفوعة بنسخ من األحكامتعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف 

  تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريقة تحفظ حماية المعطيات ويكون 

ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيّة تراعى فيها الّضمانات  الشخصيّة والّسر المهني في أقراص

 ال وذلك لتقديمها صلب عرضه.الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة في المج

  :نقطة( 22) والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلميّة للمحامي   -

 

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  الشهادة العلميّة

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 02 5 العدد المسند

بعنوان كل دراسة أو مقال  واحدة (1نقطة ) تسند إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها المحامي

ح  علميّة أكاديميّة يكون  أو مجالت شمممممرياتنبأو بحث ذو صمممممبغة علميّة وأكاديميّة قام بنشمممممرها المترشمممممّ

( 15خمس )ويبلغ سمممقف النقاط بهذا العنوان  موضممموعه)ا( متعلّقا باالختصممماص المطلوب من المترشمممح.

 .نقاط

  و شممهادة العلميّةالنسممخة مطابقة لألصممل من  يقدّم المشممارك ،الشممهائد العلمية إلثبات 

  كذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.

  إلثبات كل دراسممممممة أو مقال أو بحث ذو صممممممبغة علميّة وأكاديميّة قام بنشممممممرها يقدّم

سة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلّة العلميّة وسنة  المشارك نسخة من كل درا

 النشر. 

 نقاط( 02تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثال  سنوات األخيرة )  -

تّمت إنابته من قبل هيكل عمومي خالل الثالث سممممنوات  شمممماركنقاط لكّل م 15تسممممند بصممممفة آلية 

 (.11سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ) ويبلغ قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروضاألخيرة 

 
 20ما بين 

 25و

 26ما بين 

 إنابة 02و

ما بين 

 05و 00

 إنابة

 06ما بين 

 إنابة 22و

 25و 20ما بين 

 إنابة
 إنابة 25أكثر من 

العااادد المسااااااناااد 

بعنوان المراجع 

 الخصوصية

15 11 15 21 25 21 
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نسمممممخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكل  المشممممماركإلثبات هذه اإلنابات يقدّم و 

 العمومي أو شهادة حسن إنهاء مهّمة تكليف ممضاة من قبل الهيكل العمومي.

 

لة على العدد الفني األدنى  يقصااااى كل عرض نقطة و 022من  62ال تقبل إال العروض المتحصااااّ

 بعنوان التجربة الخصوصيّة1( نقطة 2تحّصل على )

 

 سنوات: 5: منهجيّة تقييم العروض الخاّصة باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف   4310

 :معايير التقييم .أ

 

 : إسناد األعداد: 1ب

 نقطة(: 52سنوات( ) 5باالستئناف لمّدة اقل من التجربة العامة للمحامي )مرّسم    -

ستئناف إعتمادا على شهادة الترسيم المسلمة من طرف الهيئة نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم اال 11 تحذف

 الوطنية للمحامين أو نسخة مطابقة لألصل منها المقدمة في العرض. 

 نقطة(: 32)والتكوين الستكمال الخبرة  المؤّهالت العلميّة للمحامي -

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو شهادة  الشهادة العلميّة

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه في القانون

 02 5 العدد المسند

إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تحّصل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عدد الدورات التكوينيّة التي 

 التالي:تلقّاها أو شارك فيها على النحو 

  صممة  15تسممند بصممفة آلية نقاط لكّل محام شممارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخصممّ

في إطار دورات التكوين المسممممتمّر إلسممممتكمال الخبرة المهنيّة التي تنظمها الهيئة الوطنية 

 (.11بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة )

  ( لكّل مشممممماركة ناجحة في دورة تكوينيّة قام بها محامي في إطار 11واحدة )تسمممممند نقطة

 .1(15أنشطة الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة نقاط )

                                                 

عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضممممممايا في الخارج من قبل الهياكل العمومّية، يؤخذ، باإلضممممممافة إلى ذلك، بعين  1

للمحامين مدى إلمام قام بها محامي في إطار أنشممممطة الهياكل الدوليّة  المعيار الفرعي دورات تكوينيّة االعتبار ضمممممن هذا

 .غة المتفّق عليها في العقدالمحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضيّة أو الل
 

 العدد األقصى المسند تقييممعايير ال العدد

 نقطة 51 سنوات( 5من  لمدّة اقلباالستئناف  )مرّسم التجربة العامة للمحامي 1

 نقطة 21 المؤهالت العلميّة للمحامي  2

ة أو األشممممممخمماص الطبيعيين أو  2 تجربممة المحممامي في نيممابممة الهيمماكممل العموميممّ

 المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 نقطة 21

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام



12 

 

شممهادة النسممخة مطابقة لألصممل من  المشمماركالعلميّة والمشمماركة في هذه الدورات، يقدّم  إلثبات المؤهالت

 شهادة المشاركة في الدورة المعنية.من العلميّة وكذلك 

تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة أو األشاااخاص الطبيعيين أو المعنويين الخواص لدى   -

 نقطة( 22المحاكم خالل الثال  سنوات األخيرة )

ساااانوات خالل الثال  تسممممند األعداد بخصمممموص هذا المعيار حسممممب عدد اإلنابات التي سممممبق للمحامي التعهد بها 

 وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:  ، قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروض األخيرة

 

 صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات: 1ت

ديم كل وثيقة تق المشارك. وبصفة عامة يتولى المشفوعة بنسخ من األحكامتعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف 

  تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

بطريقة تحفظ حماية  ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسمممب السمممنوات وحسمممب طبيعتها

المعطيات الشخصيّة والّسر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كذلك في وسائل حفظ إلكترونيّة 

ّضمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيزات المستعملة في المجال  تراعى فيها ال

 .وذلك لتقديمها صلب عرضه

 

 والتقييم:سير أعمال لجنة الفتح : 1044

 

 تتّم عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة على النّحو التّالي:

 لممضممممماة المعطيات اعلى أسممممماس  هاوترتيبالعروض تقييم  التقييمتتولّى لجنة الفتح و

وبقية المالحق المنصممممموص عليها بملف طلب العروض  والمبيّنة بعرض المشمممممارك

 للمعايير والمقاييس المعلنة بكّراس الشروط. بالمؤيدات وطبقاالمدعومة 

  ّة أعضمممممماءها تضممممممّمن اللجنة أعمالها بتقرير لتقييم العروض ممضممممممي من قبل كاف

 .كافة صفحاته بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على

   بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم المجمع الكيميائي التونسممممممي يتولى

رقمية( إضمممممافة إلى أصمممممول العروض ويكون  نسمممممخ 4العروض )أصمممممليّة ورقيّة و

المدير العام للمجمع  مصممممممحوبا بمذّكرة تقديمية لطلب العروض ممضممممممماة من قبل

ة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب  الكيميائي التونسممممممي  إلى اللّجنة المختصمممممممّ

ة يوما من تاريخ فتح العروض إلجراء المراقبة الالّزم 21العمومي في أجل أقصمممماه 

 
 02 و 20ما بين 

 إنابات 

 22 و 00ما بين 

 إنابة 

 32 و 20ما بين 

 إنابة 
 إنابة  32أكثر من 

العااادد المساااااااناااد 

 21 15 11 15 بعنوان المراجع 
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 عليها. 

مكن بممالتوازي مع هممذا إرسممممممممال الملف كممامال على العنوان اإللكتروني التممالي يو

aicop@pm.gov.tnh . 

 :تعيين المحامي أو شركة محاماة: 05الفصل

ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصمل  من  4تجري اللجنة المختصمّ

لى ء إللجواءات اجرإشرعّية مراقبتها على  2114 جانفي 28والمؤّرخ في  2114لسمممممنة  414األمر عدد 

من  بت تتثّلشمممممروطها. ولة بولمقالصبغة امن كد تتأّوشفافيتها. وقيتها صمممممداموترتيب العروض ولمنافسة ا

النظر  وط وتعيدلشراس اكّرت لمقتضيا المجمع الكيميائي التونسمممي قبلمن المعتمدة  التقييماييس مقمطابقة 

 فيها، عند االقتضاء. 

مذكورة قرار تعيين المحامي )ين( إلى و هذه األعمال، توّجه اللجنة ال هاء من  عد االنت يائي ب المجمع الكيم

 المعني لتنفيذه.التونسي 

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:06الفصل 

نابة على اإل وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسممة واسممم المتحصممل على عقدالمجمع الكيميائي التونسممي ينشممر 

ويوجه هذا اإلعالن إلى الهيئة  لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب الخاص به عند االقتضاء.

 المشممماركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل وسممميلة ماديّة أو الماديّة الوطنيّة للمحامين ويتّم إعالم بقية

 .بطريقة تعطي تاريخا ثابتا

ّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب  يمكن الطعن في قرار اإلسناد الصادر عن اللجنة المخت

لدى  2114جانفي  22والمؤّرخ في  2114لسممممممنة  414من األمر عدد  4العمومي طبقا ألحكام الفصممممممل 

   المحكمة المختّصة.

طبق النموذج المصمماحب لهذا. ويمكن إضممافة بنود يجب على المحامي إمضمماء العقد المحرر باللغة العربية 

يرى الطرفين أهميّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع نشاط المجمع الكيميائي التونسي 

 دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب. 

 .سلم اإلذن بذلكيتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق المهّمة بمجرد ت

إال أنّه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة 

( تحتسب من تاريخ إعالمه بقبوله 02في عقود اإلنابات التي تنظمها كّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين )

 ( أيام عمل.11النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة )

وفي هذه الحالة يقدّم المجمع الكيميائي التونسي تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة 

ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان المحامي أو شركة المحاماة من المشاركة في طلبات 

  ة للمحامين بذلك.العروض. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنيّ 

قرار يخ تبليغ رمن تام ياأجل سبعة أفي وذلك لنيابة  ء عقد امضاالمجمع الكيميائي التونسي إيتولى 

 .ص بالعقدلمنصوت والمعطيات البيانااتتضمن د عقد النيابة سناببطاقة إللجنة ة افااموعليه يتعين وللجنة ا
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 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة التعّهد:  0ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة : 3ملحق عدد 

 المجمع الكيميائي التونسيتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 

 من كّراس الشروط 2: تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 5ملحق عدد 

 رضعفي ال البيانات المذكورة: تصريح على الشرف بصّحة 6ملحق عدد 

لدى المحاكم و المجمع الكيميائي التونسي : التزام المحامي )المنفرد( أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة 7ملحق عدد 

 1سائر الهيئات القضائيّة 

: التجربة العامة للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة  )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ 8ملحق عدد 

 فتح العروض(

و أ القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات فييتعلّق فقط باختيار محامى لدى التعقيب و ذو تكوين خاص : )9ملحق عدد 

 فياص و ذو تكوين خ تتضمن على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا بالشركة أو متعاقد معها شركة مهنيّة للمحامين التي

 (القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات

 القانون البحري أو نزاعات فيالمرسم لدى التعقيب و ذو تكوين خاص  للمحامي الخصوصيّةلتجربة مة المراجع المبّينة لقائ

 تتضمن على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا بالشركة أو متعاقد معها أو للشركة مهنيّة للمحامين التي التجارة الدولية

تاريخ آخر أجل لقبول خالل الخمسة السنوات األخيرة قبل  القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات فيو ذو تكوين خاص 

 العروض

 سنوات(  5يتعلّق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باالستئناف مكرر: ) 9ملحق عدد 

الطبيعيين أو المعنويين الخواص لدى المحاكم قائمة المراجع المبّينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة أو األشخاص 

 تاريخ إصدار طلب العروض قبلخالل الثال  سنوات األخيرة 

 1الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية الستكمال الخبرة : 02ملحق عدد 

القانون البحري أو التجارة  نزاعات فييتعّلق فقط باختيار محامى لدى التعقيب و ذو تكوين خاص )مكرر(: ) 02ملحق عدد 

ذو تكوين  و لدى التعقيب بصفته عضوا بالشركة أو متعاقد معها  تتضمن على األقل محام أو شركة مهنيّة للمحامين التي الدولية

 ( القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات فيخاص 

انون الق نزاعات فيالعلميّة وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات والمقاالت والبحو   الشهائد

 1البحري أو التجارة الدولية

سنوات السابقة لتاريخ إصدار طلب لدى المحاكم خالل الثال   : قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة00ملحق عدد 

 العروض

 1المجمع الكيميائي التونسيو للمحاماة،عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو الشركة المهنيّة : 02ملحق عدد 
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 0ملحق عدد 

 

 وثيقة التعّهد 

 ح فيه11111111111111111111111111111(ش) ذكر القسط المتر

 .....................................والصفة(.....................................)االسم واللقب  إني الممضي أسفله -

 ..................................................................المتصرف باسم ولحساب:................ -

 ....................................لسنة ............................عدد والتقاعد تحتالمنخرط بصندوق الحيطة  -

 ...................................................ذكر العنوان بالكامل(.................)بـ محل مخابرتهالمعيّن  -

 ........................................................................بصفتي : .......................................... -

وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها والمكّونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة 

 المحامي:

 ملف طلب العروض. (1) 

 وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام.( 2) 

 عقد النيابة.( 2) 

 وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 

 أتعّهد وألتزم بما يلي: 

 ونسي جهة ..................................تة المجمع الكيميائي البايبن -1

 قبول المهّمة المسندة لي دون تحفّظ. -2

جرة المذكورة أعاله، مقابل األ انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق -2

 المحدّدة طبق بنود العقد.

أيام قبل  14تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  -4

 وفقا لما ينص عليه العقد. الجلسة المحددة

 د.قتطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تكون جزءا من الع -5

يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول  (022)اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  -1

 العروض.

أشهد أنني لست )أو أّن الشركة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر  -4

فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي فإنه يتم  قانوني. وفي صورة ثبوت خالف ذلك،

 القانونية المترتبة عن ذلك.

 

 المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك المجمع الكيميائي التونسييدفع 

أو البريد: ....................................................................................... تحت عدد: 

 ...... )ذكر الهويّة البنكية أو البريدية(....................

 
 

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

 

 ()إمضاء وختم المشارك                                                 

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

 

 

 

 إرشادات عامة حول المشاركبطاقة 

 

 .......................................إسم شركة المحـاماة .............................................االسم واللقب أو 

 ........................................تاريخ الترسيم في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة......................

 .............................................تاريخ الترسيم في قسم التعقيب : اليوم/ الشهر/ السنة................... 

 ................................................................................عنوان المقر

وفقا لإلجراءات كان للمحامي موقع واب  موقع الواب إذا عنوان

 ......................................................................القانونيّة

  لهاتف: .........................................................................ا

 ............................................................ المحاماةالمهنية  شركةللالعنوان اإللكتروني للمحامي أو 

 رقم المعّرف الجبائي.................................................................................. 

 

 ....)االسم واللقب والصفة(..................................... الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض

 

 

 حّرر بـ 111111111111111111 في1111111111111111111111

 

 ()إمضاء وختم المشارك
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 3ملحق عدد 

 
 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 

 

 

 ....واللّقب(...................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم 

 ............................ ..................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين.............................................

 ..........................................بتاريخ.....................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ............................................................................. )العنوان الكامل( المعين محل مخابرته بـ

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

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

 .الصفقة لفائدتي قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد

 

 حّرر بـ 11111111111111111111111111111 في 111111111111111111111111111111111111111111

 ()إمضاء وختم المشارك
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 4ملحق عدد 

 

 

 المجمع الكيميائي التونسي تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 

 

 

 ......إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( ................................................................................

 ..............................................للمحامين.............................................ممثّل الشركة المهنيّة 

 ....................بتاريخ...........................................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد.

 ............................................................................... (لالعنوان الكام)المعين محل مخابرته بـ

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

مضت عن  التونسي أوالمجمع الكيميائي  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات

 العروض.من تاريخ إصدار طلب خمس سنوات تتجاوز مدّة انقطاعي عن العمل به 

 

فترفق نسممممخة من مكتوب  1992لسممممنة  1245) وفي صممممورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

 اإلعالم مؤشر عليه من قبل الهيكل يوضح بدقة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء(

 

 1111111111111111111111111111حّرر بـ 11111111111111111111111111111 في 

 )إمضاء وختم المشارك(
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 5ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل 

 

 

 .......واللّقب(................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم 

 .......................................................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين.....

 ..........................بتاريخ............................................عدد.........المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت 

 ............الكامل( ................................................................. )العنوان المعين محل مخابرته بـ

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

فّة أعضمماء الفريق المتدّخل من المحامين المقترحين ال نوجد في إحدى حاالت أصممّرح على شممرفي أنّي وكا

 المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

كما أصممّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصمموص عليها بالفقرة األخيرة من الفصممل الثاني من كراس 

 شروط طلب العروض. 

 

 1111111111111111 في1111111111111111111111111111حّرر بـ1111111111111

 ()إمضاء وختم المشارك
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 6ملحق عدد 

 

 

 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 المذكورة في العرض

 

 

 .....................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ..................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين........................................................................

 ..................................بتاريخ.............................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ..........الكامل( .................................................................... )العنوان المعين محل مخابرته بـ

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

متها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قدّ 

 الخصوصيّة.

لما يثبتها  قييمتوأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بال

 من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

 

 

 1 في 1111111111111111111111111111حّرر بـ 1111111111111111111111111111

 )إمضاء وختم المشارك(
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 7ملحق عدد 
 

 التزام المحامي )المنفرد( 

 وسائر الهيئاتالمحاكم  التونسي لدىالمجمع الكيميائي أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة 

  القضائيّة

 

أقّر بأّن الفريق …………………………………………إني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم( بإنجاز المهّمة كما أقّر  ، عند اإلقتضاء،  المتدخل

 بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:

 
 سم واللقب اال

 
 الترسيم

 

  محل المخابرة
 

 إمضاء المحامي 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

 

 حّرر بـ11111111111111111111111111111 في1111111111111111111111111111

 )إمضاء وختم المشارك(
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 8ملحق عـدد 

 

 

 التجربة العامة للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشركة المهنيّة للمحاماة 

 (العروضصدور طلب )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ  

 

 

 
  االسم واللقب

 
 

 

 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

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

 

 

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

 

 

 محل المخابرة

 

 

 

 أو نسخة مطابقة لألصل منها 1  ترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيمشهادة  * 

 

 1111111111111111111111111111111111 في111111111حّرر بـ                                   

 )إمضاء وختم المشارك(
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 القانون البحري نزاعات في ذو تكوين خاصمحامى لدى التعقيب و  يتعلّق فقط باختيار:  9عـدد  ملحق

تتضمن على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا  التي مهنيّة للمحامينأو شركة  أو التجارة الدولية

  القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات في ذو تكوين خاصو  بالشركة أو متعاقد معها

 
لقانون ا نزاعات فيو ذو تكوين خاص  المرسم لدى التعقيب للمحامي الخصوصيّةلتجربة قائمة المراجع المبّينة ل

تتضمن على األقل محامي لدى التعقيب بصفته عضوا  أو للشركة المهنيّة للمحامين التي البحري أو التجارة الدولية

 خالل الخمسة السنوات الدوليةالقانون البحري أو التجارة  نزاعات فيو ذو تكوين خاص  بالشركة أو متعاقد معها

 تاريخ آخر أجل لقبول العروضاألخيرة قبل 

 
 

 بداية وانتهاء تاريخ
 المهّمة

 الطور
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

 الشخص أوالهيكل العمومي 
 الخاص

 العدد الرتبي

     

 

 

0 

     

 

 

2 

     

 

 

3 

     

 

 

4 

     

 

 

5 

     

 

 

6 

      7 

      8 

      9 

      02 

     

 

 

00 

     

 

 

02 

 .11111111111111111111111111111111111في111111111111111 11111111111111111111حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك(                                                            

 

 

 

 

  1التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح 
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 سنوات  5تعلّق فقط باختيار محام لم تتجاوز مّدة ترسيمه باإلستئناف :يمكرر   9ملحق عـدد

لتجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين قائمة المراجع المبيّنة 

  تاريخ آخر أجل لقبول العروضخالل الثالث سنوات األخيرة قبل الخواص لدى المحاكم 

تاريخ بداية وانتهاء 
 المهّمة

 الطور
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة
 

موضوع 
 اإلنابة
 

الشخص  أوالهيكل العمومي 
 الخاص

 العدد الرتبي

     

 

 

0 

     

 

 

2 

     

 

 

3 

     

 

 

4 

     

 

 

5 

     

 

 

6 

      7 

      8 

      9 

      02 

     

 

 

00 

     

 

 

02 

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

 )إمضاء وختم المشارك(                                                                  

 

 

 

 

 

  1المقترح التنصيص عليها بالعرض والقضايايمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع 
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  02عـدد  ملحق
 

 الستكمال الخبرة قائمة الدورات التكوينيةالعلميّة و الشهائد

 
 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين ئدالدورات التكوينية و شها
 

  0 

  2 

  3 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 1المعنيةنسخة مطابقة لألصل من الشهادة يجب على المشارك تقديم   مالحظة:
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 القانون نزاعات في ذو تكوين خاصمحامى لدى التعقيب و  يتعلّق فقط باختيار : مكرر 02عـدد  ملحق

ته لدى التعقيب بصف  تتضمن على األقل محام التي أو شركة مهنيّة للمحامين البحري أو التجارة الدولية

 القانون البحري أو التجارة الدولية نزاعات في ذو تكوين خاصو  عضوا بالشركة أو متعاقد معها

 
 والدراسات والمقاالت والبحو  الشهائد العلميّة 

 
 ع ر / المقال العلميالشهادة / الدورة السنة

 الشهائد العلميّة

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

0 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  في القانون البحري أو التجارة الدولةوالبحو  الدراسات والمقاالت 

  0 

  2 

  3 

  4 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: 

  1نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنيةيجب على المشارك تقديم 
   العلميّة وسنة النشر1نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عنوان المجلّة يجب على المشارك تقديم  
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) يتعلق بإختيار محام/شركة مهنية للمحاماة ذو تكوين عام و كذلك المحامي/ الشركة  00ملحق عدد 

 المهنية للمحاماة ذو تكوين متخصص(

 
 

األخيرة قبل تاريخ سنوات  الثال قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل 

 لقبول العروضآخر أجل 
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
التي قام المحامي أو   مالقطاع العا

 شركة المحاماة بنيابتها

 سنة ..................................

    

    

    

    

 ..................................سنة 

    

    

    

    

 سنة ..................................

    

    

    

 
 

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

 )إمضاء وختم المشارك(

 

 

 

 

  المبرمة مع الهيكل العمومي أو شااااااهادة حساااااان إنهاء مهّمة تكليف يقّدم المحامي نسااااااخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات

 ممضاة من قبل الهيكل العمومي1

 1يمكن نسخ الجدول إلضافة اإلنابات 
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 02ملحق عدد 
 

 

 

 

 مشروع عقد النيابة المبرم

المهنية  بين المجمع الكيميائي التونسي والمحامي المباشر أو   الشركة

 للمحاماة

 

 بيــــــن :

دينارا تونسيا،   441.124.114،  شركة خفية اإلسم رأس مالها المجمع الكيميائي التونسي

 0003876Lمقرها.......................... ، مدرجة بالسجل الوطني للمؤسسات حسب معرفها الوحيد عدد 

 ، والممثلة في شخص ممثلها القانوني السيد........ بصفته المدير العام.

 من جهة أولى                                                                            

 

واألستاذ)ة(................................. المرسم)ة( بالهيئة الوطنية للمحامين تحت عدد ..............  بتاريخ 

 بـ.......................................  بصفته محام. المعين محل مخابرته.................. 

 أو 

القانوني ....................... رأس مالها  هاالشركة المهنية للمحاماة .................... شكل

..........................  دينارا تونسيا ، والممثلة في شخص ممثلها القانوني السيد........ بصفته 

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

 عدد الهوية البنكية أو البريدية : .............................. -

 ثانية من جهة                                                                                   
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 تعريف المهّمـة: : األولالفصل 

 .......................................................................... )ة( األستاذ تتمثّل مهمة 

 أو

 )الشركة المهنيّة للمحاماة( ......................... .......................................... 

 عنهالدفاع و والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقهالمجمع الكيميائي التونسي في نيابة  ، لهذا العقدطبق 

أو كذلك  سواء في تونس في الملفات التي تطلب منه/منها إنابته فيها دى المحاكم وسائر الهيئات القضائيةل

 .خارجها عند االقتضاء

 : التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد: 2الفصل 

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع  .التراتيب الجاري بها العمل للتشريع وهذا العقد خضع ي

 .والضمان االجتماعين الجبائي الساري المفعول في الميدا

 : األتعــاب : 3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة جزافيّة طبق أحكام 

القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا 

 الطوابع الجبائية، دون تلك المتعلّقة باستخراج األحكام. معاليم والمصاريف المكتبيّة و

 كحد أقصى وتعتبر أتعاب قضية واحدة في صورة توفر الشروط التالية: ( قضايا12) يتم تجميع

 .القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة 

 بالنظر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها القضايا أو األذون على العرائض 

 .نظرا الستقرار فقه القضاء بشأنه

ابية قد بذل العناية الالزمة وحقق نتائج إيج صاحب العقدإذا ما تبين له ان  ،يمكن للمجمع الكيميائي التونسي

بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها ، أن يسند له منحة تكميلية تقدّر من قبله وإمضاء ملحق في 

الغرض بين الطرفين وذلك بعد استكمال جميع أطوار التقاضي.  يتّم عرض مشروع الملحق مسبقا على 

لمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن اللجنة المختّصة للمتابعة وا

 السقف المحدّد للمحامي.

 تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:  عقد :4الفصل 

ة لألصل أو نسخة مطابق المهنية لمسؤولية المدنية وعقد تأمين عن انظير من تقديم د عقالصاحب يتعين على 

 أي قضيّة. ب تكليفه، قبل منه 

العقد، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية ُمتعَه د  جب على صاحبكما ي

ند قتضى ملحق في الغرض عبها وانقضاء كامل مدة العقد بما في ذلك السنة الرابعة والتي تم اضافتها بم

 يفيد ذلك.و مد المجمع الكيميائي التونسي بما  االقتضاء

ين انقضاء إلى حساري المفعول عقد التأمين  بقىيوفي صورة صدور الحكم ضد المجمع الكيميائي التونسي، 

 .مد المجمع الكيميائي التونسي بنسخة من الحكم  تاريخأسبوعين بداية من 

قبل انقضاء األجل المذكور أعاله  المجمع الكيميائي التونسيوإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل 

ابتا وسيلة أخرى تعطي تاريخا ث وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية

وفي  .نإنقضاء عقد التأمي آليا تعليق أجل  التعاقديّة، يتم صاحب العقد لم يف بالتزاماتهلهذا اإلعالم، بأّن 

 .ال يا إالّ بشهادة مسلمة في الغرض من طرف المجمع الكيميائي التونسي لتأمينهذه الحالة، ال يصبح عقد ا

 التونسي:المجمع الكيميائي  االلتزامات الموضوعة على كاهل :5الفصل 

لهذا ولمهّمته.  ر الظروف المالئمة إلنجاز صاحب العقدبتوفي يلتزم المجمع الكيميائي التونسي -أ

وصل لى إمضائه عمقابل  المكلف بهادات الالزمة للقضايا مؤي، يتولى بصفة خاصة توفير الالغرض
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مجمع ودفوعات ال تسلّم. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات

 .الكيميائي التونسي

قبل حكمة أو الهيئة من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف الم تمكين صاحب العقد -ب

 االجتماع.موعد الجلسة أو 

ي المجمع الكيميائوالمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة  صاحب العقدعدم نشر أو توزيع تقارير  -ت

 .التونسي

صاحب بكشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة للمجمع الكيميائي التونسي ال يمكن  -ث

  28المؤّرخ في  2114لسنة  414من األمر عدد  15حكام الفقرة األولى من الفصل أل اطبق العقد

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2114جانفي 

 المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

  : صاحب العقدااللتزامات الموضوعة على  : 6الفصل 

 بما يلي:صاحب العقد يلتزم 

قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض  ير المبرر  -

ة في المشاركيعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من بصفة صريحة أو ضمنية 

 قبولرفضه  تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمدّة سنتين ) تنظمها كلّ التي  طلبات العروض

 المهّمة.

تقريرا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتابعة المجمع الكيميائي التونسي وفي هذه الحالة يقدّم 

من المشاركة في طلبات العروض. صاحب العقد ومراقبة نيابة المحامين يتضّمن مقترح حرمان 

 وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنيّة للمحامين بذلك. 

 ائرسعند نيابته له أمام المحاكم أو  المجمع الكيميائي التونسيبذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح  -

 1القضائيّةالهيئات 

 يالمجمع الكيميائي التونسعند االقتضاء، وإعالم حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه،  -

 كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من الجهة المتعّهدة.

أو  المجمع الكيميائي التونسيحضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  -

 فيها. المجمع الكيميائي التونسيبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة 

دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد المجمع الكيميائي التونسي ، يتولى الغرضلهذا و

 اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

بدي يمقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى المجمع الكيميائي التونسي تمكين  -

عة حولها في أجل أقصاه أرب مالحظاتهبالمجمع الكيميائي التونسي إبداء فيها. وفي صورة عدم  رأيه

 عقدلصاحب النية منه على محتواها وإذن أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعدّ ذلك موافقة ضم

 .بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل

عدد  المفتوح بـ................ تحت الجاري هحساب إلى تحويلعن طريق يتّم خالص صاحب العقد 

.............................................. 
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 شروط الخالص :8الفصل 

 يتم الخالص على النحو التالي : 

 للمجمع تقديمه( يوما من تاريخ 45خمس وأربعون ) في أجل أقصاه صاحب العقدأتعاب يتم خالص  -

أو ) ف بالقضيةالتكلي ونسخة منمرفقة بمراسلة تفيد صدور الحكم  هبأتعا لفاتورةالكيميائي التونسي 

 المعنية. القضايا(

 نسخة من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعيب فاتورتهأن يرفق صاحب العقد  ويجب على

فيد ما يو والتقاعد للمحامينالحيطة وخالص معاليم انخراطه في صندوق  بالنسبة ألعوان مكتبه

 .سالمة وضعيّته الجبائيّة

عدول التنفيذ وكذلك أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف  ةأجر المجمع الكيميائي التونسيتحمل على 

 الترسيم بإدارة الملكية العقارية.

ندما تتجاوز ع مركز الواليةمصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج المجمع الكيميائي التونسي كما يتحّمل  

 (21هذه المعاليم بداية من الكلم  ) يتم احتسابكلم  21لهذا الغرض  صاحب العقدمسافة التنقل التي يقطعها 

القرار ، شخصيّا، وذلك طبقا للتعريفة المنصوص عليها بصاحب العقدفي حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة ل

 .2111أفريل  22بالتجارة المؤرخ في  المكلف والوزيرالمشترك بين وزير العدل 

لتنقّل بتحّمل مصاريف ا المجمع الكيميائي التونسيوإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل 

 واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما في ذلك يومي الذهاب والرجوع.

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع ملحق يعرض 

وذلك بصرف النظر عن  414من األمر عدد  14وجوبا وبصفة مسبقة على أنظار اللجنة المحدثة بالفصل 

 من هذا العقد المتعلق باألتعاب. 12الفصل عدد 

الصها على خ المجمع الكيميائي التونسي، يتولى صاحب العقدالمصاريف من قبل إالّ أنّه وفي صورة تسبقه 

أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت 

 من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.

 العقد:مّدة  :9الفصل 

 من هذا العقد. 19 للفصلذ طبقا يحيز التنفدخوله  بـثالثة سنوات تبدأ من تاريختضبط مدّة العقد 

يتولى صاحب العقد مواصلة هذه القضايا وفق ، ارية في تاريخ إنتهاء مدّة العقدوفي صورة وجود قضايا ج

 الكيميائي التونسيو إعالم المجمع ، قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون سواه 

 بمآل القضية.

 العقد:تنفيذ  :02الفصل 

 بنفسه.أن يلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد  صاحب العقديجب على 

أو  12 المنصوص عليها بالفصل في الصور إال صاحب العقدتغيير  للمجمع الكيميائي التونسيال يمكن  و

 بتنفيذ التزاماته.حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد 

ذلك ب المجمع الكيميائي التونسيإعالم  صاحب العقديجب علي  حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة صورةو في 

 .و ال يمكنه مناولة النيابة إلى أي محام آخر كتابيا

أو حدوث أمر طارئ أو  12 ف الحاالت المنصوص عليها بالفصلبخال و في صورة تخلي صاحب العقد

ضا عن عو ( أخرتعيين محام )ين المستوجبة بهدفاإلجراءات  المجمع الكيميائي التونسييتّخذ ،  قوة قاهرة

 .عن المهّمة المتخليصاحب العقد 

 تطبيق المّطة األولى من الفصل السادس ،في هذه الصورة األخيرة المجمع الكيميائي التونسي على كما يجب

  لهذا العقد.
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 التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل :  : 00الفصل 

يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى 

العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب على صاحب العقد 

 ي بذلك كتابيا.إعالم المجمع الكيميائي التونس

ويجب تغيير المحامي )ن( المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس  

التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة المجمع الكيميائي التونسي كتابيا على 

عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم 

 والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي تّم على 

ترح، فله ّشح المقأساسه اختيار المتعاقد مع المجمع الكيميائي التونسي أوفي صورة عدم موافقته على المتر

حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي 

( يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم 15أقصاه خمس عشرة )

 من قبله.

 فسخ العقد: :20الفصل 

 هذا العقد، في الحاالت التالية:    يتم فسخ

 وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة. -

وفي هذه  من هذا العقد 1المنصوص عليها بالفصل  صاحب العقد بالتزاماته التعاقديةعدم إيفاء  -

لتزاماته اضرورة تنفيذ  إلى فيه كتابيا يدعوه تنبيها المجمع الكيميائي التونسيالصورة يوجه له 

 اإلخالالت أو تكرارها.  في  صورة تواصلكذلك التعاقدية و

ئي حق المجمع الكيمياإخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار  المجمع الكيميائي التونسيإذا ثبت لدى  -

في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد  التونسي

 .التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه

و في جميع هذه الحاالت يتولى المجمع الكيميائي التونسي عرض اإلشكال على اللجنة المختصة لمتابعة 

يا للطلب العمومى و يتولى تعليق تنفيذ العقد في انتظار التوصل و مراقبة نيابة المحامين بالهيئة العل

 بقرارها.

لمجمع امن طلبها كتابيّا من قبل  أيامعشرة إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه  صاحب العقدويتولى 

 .الكيميائي التونسي

 :03الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة  المجمع الكيميائي التونسي في صورة قرار

م اتصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحك لذلك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هذه الحالة،

المؤّرخ في  2111لسنة  49من المرسوم عدد  41وذلك عمال بأحكام الفصل  ا العقدالفصل الثالث من هذ

 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. 2111أوت  21

 الحفاظ على السرية :04الفصل 

ة ويخضع الطرفان لكل االلتزامات العامة المتعلق يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ

 بالمحافظة على السرية.
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 النزاهة :05الفصل 
يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة 

 الفساد وتضارب المصالح

 التنقيحات: التغييرات و  06الفصل 

وموثقا دين كتابي سابق بين المتعاق اتفاقلم يكن موضوع  ماا العقد ال يمكن تغيير أو تنقيح أي بند من بنود هذ

 من طرفيهما. ىكون ممضللعقد يمالحق  ضمن

  فّض النزاعات:  :07الفصل 

في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض يتولى 

 2114لسنة  414( من األمر عدد 4مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل )المجمع الكيميائي التونسي 

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية ،  2114جانفي   28مؤّرخ في 

ة ويدون سواها القتراح تس ،لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 صلحيّة أو تقديم مقترح أخر لفض الخالف.

وفي هذه الحالة تتّم دعوة ممثّل الهيئة الوطنيّة للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها 

 بالحسنى.  

ديّا، ودون فصل الخالف المجمع الكيميائي التونسي وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب 

مواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة فيمكن للطرف األكثر حرصا 

 المختّصة.

  : مصـاريف التسجيل : 08الفصل 

  .عقدصاحب التحمل مصاريف التسجيل على 

 : دخول العقد حيز التنفيذ: 09الفصل    

 :اإلجراءات التاليةيدخل هذا العقد حيز التنفيذ بعد إتمام 

ها مرفقة بنظائر العقد إلمضائبقرار اإلسناد  مراسلة إلعالم المشاركيوجه المجمع الكيميائي التونسي 

 أيام من تاريخ توصله بالمراسلة. 11 أقصاه في أجل وإرجاعها

 يذ.توجيه إعالم بدخول العقد حيز التنف ممضىد كيميائي التونسي فور توصله بالعقال ويتولى المجمع

بتجاوز األجل المذكور أعاله يعتبر المشارك متخليا عن العقد و يتولى المجمع الكيميائي التونسي  و

 مراسلة اللجنة المختصة في الغرض.

 العقد ائرظعدد ن :22الفصل   

 منها لصاحب العقد. يسلم نظير ( نظائر14) سبعةتم تحرير هذا العقد في 

 محّل المخـابرة: :20 الفصل

 ،محل مخابرتهصاحب العقد تغيير  وفي صورة، عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله

 .عالم المجمع الكيميائي التونسي كتابيا في اإلبانإ و، الجهة التي شارك فيهاج أال يكون خار فيشترط
 

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

 اإلمضــاءات  

 

 المجمع الكيميائي التونسي

 صاحب العقد                              المدير العام        
 

 


