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األول :موضوع طمب العروض
الفصل ّ
يتمثّل موضوع طمب العروض في اختيار ( )11محاـ مباشر أو شركة مينية لممحاماة ،مف

المرسميف بجدوؿ المحاميف ،لنيابة القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية
بيف
ّ
القانونية في حقو والدفاع عنو لدى المحاكـ وسائر الييئات
الذكية " والقياـ بجميع اإلجراءات
ّ
التعديمية وفق ما تقتضيو األحكػاـ التشريعية الجاري بيا العمل
التحكيمية واإلدارية و
القضائية و
ّ
ّ
ائية والتحكيـ.
المدنية والعسكرية والتجارّية و
الجبائية والجز ّ
ّ
المتعمقة باإلجػراءات اإلدارّيػة و ّ
ويبيف عقد النيابة بدقة الحقوؽ وااللتزامات المحمولة عمى الطرفيف المتعاقديف.
ّ
الفصل  : 2شروط المشاركة
يمكف المشاركة في طمب العروض المحاميف المرسميف بجدوؿ المحاميف لدى التعقيب في
تاريخ صدور طمب العروض أو الشركات المينية لممحاماة.
تعرضوا لإليقاؼ عف المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات أو
ال تجوز مشاركة المحاميف الذيف ّ

المختصة خالؿ الثالث سنوات التي
يتـ إلغاؤه مف قبل المحكمة
ّ
محّمى بالنفاذ العاجل ما لـ ّ
1
سبقت التاريخ األقصى لقبوؿ العروض .
كما ال يمكف مشاركة المحاميف الموجوديف في إحدى حاالت المنع المنصوص عمييا

بالتشريع والتراتيب الجاري بيا العمل أو تمؾ التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة
بالعالقة المباشرة بيف المحامي ورئيس الييكل العمومي أو بأحد أعضاء ىياكل التّسيير أو
أي
المداولة أو تمؾ التي يكوف فييا المحامي أو أعضاء الشركة
ّ
المينية لممحاميف قد قبل ّ
ضد جية تعمل لدييا او اي مانع اخر عمى معنى الفصل  32مف مرسوـ المحاماة.
دعوى ّ

1
التثبت مف الوضعية القانونية لممحامي أو الشركة المينية لممحاماة ال يدخل ضمف مشموالت الييكل العمومي (لجنة
إف ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحاميف بالييئة العميا
الفتح والفرز المحدثة لمغرض) ،وانما يندرج ضمف صالحيات الّمجنة
ّ

لمطمب العمومي بالتنسيق مع الييئة الوطنية أو رئيس الفرع الجيوي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكاـ الفصل  16مف
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة اليياكل
األمرعدد  764لسنة  2114ال ّ
العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية.
2

الفصل  : 3كيفية المشاركة
يمكف لممحامي المباشر المشاركة في طمب العروض منفردا أو ضمف شركة مينية لممحاماة

تخضع لمتشريع الجاري بو العمل.

الفصل  : 4توزيع طمب العروض إلى حصص
1
موجو إلى جميع المحاميف المرسميف لدى التعقيب
يتكوف طمب العروض مف قسط وحيد ّ
ّ
والشركات المينية لممحاماة عمى أف يكوف بيا محاـ عمى األقل مرسـ لدى التعقيب.

القسط

عدد المحامين
او شركات المحاماة

الترسيم

الواليات

محل المخابرة

لدى التعقيب ،أو شركة
11

11

مينية لممحاماة عمى أف
يكوف بيا محاـ عمى

تونس الكبرى

كامل الجميورية

األقل مرسـ لدى العقيب
ويشمل ىذا القسط القضايا بمختمف أنواعيا التي ال يتجاوز مبمغ حجميا المالي التقديري
المحدد مف قبل القطب التكنولوجي " تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" ما قدره مائة وعشرة
ّ
مدة التكميف.
آالؼ دينار بدوف اعتبار األداء عمى القيمة المضافة لكامل ّ
الفصل  : 5سحب ممف طمب العروض:
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا مف موقع الواب الخاص بالصفقات
العمومية)(www.marchespublics.gov.tn

أوموقع

الييئة

الوطنية

لممحاميف

( )https://avocat.org.tnأوبموقع واب القطب التكنولوجي " تونس لألقطاب التكنولوجية
الذكية" ( )www.s2t.tnوباإلضافة إلى ذلؾ ،فإنو يمكف سحب كراس الشروط مباشرة مف
إدارة الوسائل العامة بالقطب التكنولوجي" تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" الكائف مقره

رواد ،كـ  3.5أريانة  2188تونس بدوف مقابل.
بطريق ّ

1
ٔذبّ ٓجبشغ ًاحذ أُ ٝشغًخ ٓذبٓبح ًاحذح ػوض ٗ٤بثخ اُ ٌَ٤ٜاُؼُٔ ٢ٓٞض ٟأُذبًْ.
٣ز ّْ ٝجٞثب إؿ٘بص ُ ٍ

3

الفصل  :6صموحية العروض

بمجرد تقديميا لمدة ستّيف يوما ( 61يوما) ابتداءا مف
يصبح المشاركوف ممزميف بعروضيـ
ّ
اليوـ الموالي لمتاريخ األقصى المحدد لقبوؿ العروض.
الفصل  :7التوضيحات ومالحق ممف طمب العروض:
يمكف لكل مشارؾ أف يطمب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ( )7أياـ مف تاريخ نشر
اإلعالف عف طمب العروض.
يتضمف اإلجابات والتوضيحات المتصمة بالمالحظات
يتـ إعداد ممحق لممف طمب العروض
ّ
و ّ
واالستفسارات التي يطمبيا المترشحوف ،ويوجو إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال
يتجاوز عشرة ( )11أياـ قبل التاريخ األقصى المحدد لقبوؿ العروض وذلؾ عبر البريد
المبيف في االستمارة اإللكترونية لسحب
اإللكتروني لممحامي أو لمشركة المينية لممحاماة
ّ
كراس الشروط المشار إلييا بالفقرة الثانية مف الفصل  4مف األمر عدد  764لسنة 2114
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2114المتعّمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة
ال ّ
اليياكل العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية.
كما يجوز عند االقتضاء ،تعميـ ممف طمب العروض المشار إليو عف طريق البريد السريع
لكافة المترشحيف.
تكميمية
ىذا ،ويمكف لمقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" توجيو معطيات
ّ

إلى المترشحيف الذيف سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ممف طمب العروض في أجل

أدناه عشرة ( )11قبل انتياء أجل تقديـ العروض.
الفصل :8الضمانات المالية :

يعفى المشاركوف مف تقديـ الضمانات المالية التي تقتضييا التراتيب المتعّمقة بتنظيـ
العمومية.
الصفقات
ّ

المهنية:
المسؤولية
الفصل  :9عقد تأمين عن
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعيف عمى كل مشارؾ في طمب العروض تقديـ شيادة في تأميف المسؤولية المدنية
والمينية ،سارية المفعوؿ في تاريخ آخر أجل لتقديـ العروض.

4

كما يجب عمى المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) الصفقة ،تجديد شيادة التأميف سنويا
إلى حيف اإلعالـ بالحكـ المتعّمق بآخر قضية متعيد بيا.

قضية
ويسري عقد التأميف إلى حيف انقضاء أسبوعيف بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ آلخر
ّ
تعيد بيا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).
ّ
ويصبح عقد التأميف الغيا بانقضاء أسبوعيف بداية مف يوـ اإلعالـ بالحكـ المتعّمق بآخر

معنية
قضية يتعيد بيا المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) .واذا تـ إعالـ شركة التأميف ال ّ

مف قبل القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" قبل انقضاء األجل المذكور
أعاله وذلؾ بمقتضى رسالة معّممة ومضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ بالبموغ أو بأية وسيمة

بأف المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لـ يف
أخرى تعطي تاريخا ثابتا ليذا اإلعالـّ ،
التعاقدية ،يتـ االعتراض عمى انقضاء عقد التأميف .وفي ىذه الحالة،
(لـ تف) بالتزاماتو(ىا)
ّ

ال يصبح عقد التأميف الغيا إالّ بشيادة في الغرض يسّمميا لمقطب التكنولوجي "تونس
لألقطاب التكنولوجية الذكية".

الفصل  : 10طريقة تقديم العروض

يتـ تقديـ العروض عمى مرحمة واحدة.

المبينة بالفصل ( )11مف ىذا
يضمف العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتيا
ّ
الكراس في ظرفيف منفصميف ومختوميف يدرجاف في ظرؼ ثالث خارجي يختـ ويكتب عميو
ّ
عبارة  " :ال يفتح طمب عروض عدد  2020/04متعمق بتكميف محام أو شركة مهنية
لممحاماة لنيابة لمقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية".

توجو الظروؼ المحتوية عمى العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عف طريق
ّ
البريد مضموف الوصوؿ أو عف طريق البريد السريع أو تسّمـ مباشرة إلى مكتب الضبط
التابع لمقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" .مقابل وصل إيداع.

5

ػجل
ػجل الظػػروؼ عنػػد تسػّمميا فػػي مكتػػب الضػػبط المعػ ّػيف لمغػػرض ثػ ّػـ وفػػي مرحمػػة ثانيػػة تسػ ّ
تسػ ّ
ػجل الخػاص بالصػفقات العموميػة حسػب ترتيػب وصػوليا ويجػب أف تبقػى مختومػة إلػى
في الس ّ

موعد فتحيا.
آليا:
يقصى ّ

كل عرض ورد بعد اآلجاؿ.
* ّ
كل عرض لـ يكف مغمقا ومختوما.
* ّ
كما يقصى:
ػتـ
كل عرض
* ّ
ّ
تضمف تغييرات أو تحّفظات أدخميا المشػارؾ عمػى بنػود ك ّػراس الشػروط ولػـ ي ّ
يرفعيػ ػا خ ػػالؿ األج ػػل اإلض ػػافي الممن ػػوح ل ػػو م ػػف قب ػػل القط ػػب التكنول ػػوجي "ت ػػونس لألقط ػػاب
التكنولوجية الذكية".
مزورة.
كل عرض
* ّ
تضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق ّ
ّ
ألي سبب مف األسباب المطالبة بتعويض.
تـ إقصاء عروضيـ ّ
وال يمكف لممشاركيف الذيف ّ
تحرر العروض بكامميا بالحبر بما في ذلؾ وثيقة التعيد طبقا لمنماذج الممحقة
يجب أف ّ
بكراس الشروط .ويقصى كل عرض ال تتوفر فيو الشروط المطموبة.
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المكونة لمعرض:
الفصل  :11الوثائق
ّ
المؤيػػدات المصػػاحبة ليػػا
التعيػػد و ّ
يجػػب أف يحتػػوي الظػػرؼ المتضػ ّػمف لمعػػرض ووثػػائق ّ
عمى ما يمي:
بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة
الوثائق االدارية

كراس الشروط

خػػتـ وامضاءالمشػػارؾ عمػػى كػ ّػل صػػفحة
وامضػ ػػاؤه فػ ػػي آخػ ػػر الوثيقػ ػػة مػ ػػع بيػ ػػاف

---

التاريخ.
تعيد
وثيقة ال ّ

لألنموذج

طبقا

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة

بالممحق عدد()1

عامة حوؿ المشارؾ
بطاقة إرشادات ّ

لألنموذج

طبقا

مع بياف التاريخ .
المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ .

بالممحق عدد()2

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل مف

شيادة انخراط بصندوؽ الحيطة والتقاعد لممحاميف

أصل الشيادة أو نسخة ممضػػاة مػػف قبػػل الشػػخص المفػ ّػوض لػػو
مطابقة لألصل مف الشيادة .وختميا مع بياف التاريخ.

بطاقة التعريف الجبائية.

شيادة مينية في ترسيـ بجدوؿ المحاميف
أو
قرار ترسيـ الشركة المينية لممحاماة بجدوؿ المحاميف.

---

أصل الشيادة المينية أو إمضػػاء العمي ػػد أو الكاتػػب العػػاـ لمييئ ػػة
نسخة مطابقة لألصل منيا أو أو رئػ ػ ػػيس الفػ ػ ػػرع الجيػ ػ ػػوي دوف س ػ ػ ػواىـ

مف

قرار

ترسيـ

الشركة وختمو مع بياف التاريخ.

المينية لممحاماة.

شػػيادة االنخ ػراط بالصػػندوؽ الػػوطني لمضػػماف االجتمػػاعي نسخة مطابقة لألصل مف إمضػػاء ال ػرئيس المػػدير العػػاـ لمصػػندوؽ
بالنسػ ػػبة لممعػ ػػاونيف واألع ػ ػواف ،أو تص ػ ػريح عمػ ػػى الشػ ػػرؼ الشيادة.

ال ػ ػػوطني لمض ػ ػػماف االجتم ػ ػػاعي أو م ػ ػػف

بعدـ تشغيل معاونيف أو اعواف.

الشػػخص المفػ ّػوض لػػو وختمػػو مػػع بيػػاف
التاريخ.

المينية
المسؤولية
عقد تأميف عف
المدنية و ّ
ّ
ّ

نسخة مطابقة لألصل مف إمضػ ػػاء ال ػ ػرئيس الم ػ ػػدير العػ ػػاـ لش ػ ػػركة
الت ػػاميف أو م ػػف الش ػػخص المف ػ ّػوض لػػػو
وختمو مع بياف التاريخ.

العقد
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لألنموذج

تص ػريح عمػػى الشػػرؼ يمتػػزـ بموجبػػو المشػػارؾ بعػػدـ القيػػاـ طبقا

مباشػرة أو بواسػػطة الغيػػر بتقػػديـ وعػػود أو عطايػػا أو ىػػدايا بالممحق عدد()3

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

قصد التأثير في مختمػف إجػراءات التعيػيف وم ارحػل إنجػاز

ميمة.
ال ّ

لألنموذج

تصريح عمى الشرؼ يقدمو المشارؾ بأنو لـ يكف عونا طبقا
ّ
ّ
عموميا لدى القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب بالممحق عدد()4

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

التكنولوجية الذكية" ،أو مضتعف انقطاعو عف العمل بو

األقل.
مدة خمس سنوات عمى
ّ
ّ

وفي خالؼ ذلؾ ،يجب تقديـ الترخيص أو نسخة مطابقة
لألصل منو أو نسخة مف مكتوب اإلعالـ (حسب الحالة)

وخاصة منيا أحكاـ
طبقا لمتراتيب الجاري بيا العمل
ّ
مؤرخ في
الفصل  5مف األمر عدد  1875لسنة  1998ال ّ

 28سبتمبر  1998المتعمق بضبط الشروط واإلجراءات
المتعّمقة بإسناد الموظفيف العمومييف ترخيصا لممارسة

نشاط خاص بمقابل لو عالقة مباشرة بمياميـ.
تصريح عمى الشرؼ بعدـ الوجود في إحدى

اإلقصائية المنصوص عمييا بالفصل  2مف
الحاالت
ّ
كراس الشروط
ّ

لألنموذج

طبقا

بالممحق عدد

()5

المدرج إمضػ ػ ػػاء المش ػ ػ ػػارؾ وختمػ ػ ػػو م ػ ػ ػػع بي ػ ػ ػػاف
التاريخ.

الجوانب الفنية والوثائق التي يتمّ اعتمادها في فرز العروض:
لألنموذج

تصريح عمى الشرؼ بصحة البيانات والمراجع العامة طبقا
ّ
ّ
بالممحق عدد
الخصوصية المضمنة بالعرض.
و/أو
ّ
قائمة إسمية في:
المحامي (منفرد)

طبقا

()6

لألنموذج

بالممحق عدد ()7

المدرج إمضػ ػ ػػاء المش ػ ػ ػػارؾ وختمػ ػ ػػو م ػ ػ ػػع بي ػ ػ ػػاف
التاريخ.

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

المينية لممحاماة.
أو أعضاء الشركة
ّ
لألنموذج

التزاـ لكل محاـ مشارؾ (منفرد أو في إطار مجمع أو طبقا
شركة مينية لممحاماة) بنيابة القطب التكنولوجي "تونس بالممحق عدد
لألقطاب التكنولوجية الذكية" والقياـ بجميع اإلجراءات

()8

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.
التعري ػ ػػف بإمض ػ ػػاء كػ ػػل مح ػ ػػاـ مش ػ ػػارؾ

عمى أف يكوف تاريخ التعريف باإلمضاء

القانونية في حقو(ىا) والدفاع عنو(ىا) لدى المحاكـ
ّ
8

وجوبػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػدور إعػ ػ ػ ػػالف طمػ ػ ػ ػػب

التعديمية.
التحكيمية واإلدارية و
وسائر الييئات القضائية و
ّ
ّ

العروض.
لألنموذج

قائمة المراجع المبينة لمتجربة العامة لممحامي المباشر أو طبقا
ّ
المحاميف المباشريف (في حالة مجمع) أو لممحاميف بالممحق عدد ()9

المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

المينية لممحاماة خالؿ الخمس سنوات
المنتميف لمشركة
ّ
األخيرة.
لألنموذج

المدرج إمضػػاء المش ػػارؾ وختم ػػو فػػي آخ ػػر الوثيق ػػة

قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعيا طبقا
المحامي المباشر أو المحاميف المباشريف (في حالة بالممحق عدد () 11

مػػع بيػػاف التػػاريخ .يقػ ّػدـ المحػػامي المترش ػػح

المينية لممحاماة
مجمع) أو المحاميف المنتميف لمشركة
ّ
في إطار دورات التكويف المستمر الستكماؿ الخبرة التي

في الدورة المعنية.

تنظميا الييئة الوطنية لممحاميف بالتنسيق مع المعيد

نسخة مطابقة لألصل مػف شػيادة المشػاركة

األعمى لممحاميف أو في إطار أنشطة اليياكل الدولية
لممحاميف.
لألنموذج

السيرة الذاتية لممحامي المباشر أو المحاميف المباشريف طبقا
ّ
(في حالة مجمع) أو المحاميف المنتميف لمشركة المينية بالممحق عدد () 11
ّ
لممحاماة.
لألنموذج

جدوؿ التعيدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا
والتي ال تزاؿ منشورة لدى المحاكـ وسائر الييئات بالممحق عدد ()12

الذاتيػػة وامضػػاء
المدرج إمضػػاء صػػاحب السػػيرة
ّ
ص ػ ػػاحب الع ػ ػػرض (ف ػ ػػي حال ػ ػػة الش ػ ػػركة
المينية لممحاماة) مع بياف التاريخ.
المدرج إمضاء المشارؾ وختمو في آخر الوثيقة
مع بياف التاريخ.

التعديمية.
التحكيمية واإلدارية و
القضائية و
ّ
ّ
لألنموذج

مشروع عقد النيابة المبرـ بيف المحامي المباشر أو مجمع طبقا
المحاميف المباشرينأو الشركة المينية لممحاماة مف جية ،بالممحق عدد ()13
ّ
والقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية"
مف جية ثانية.

المدرج إمضػػاء صػػاحب العػػرض (محػػاـ منفػػرد
أو رئػػيس مجمػػع أو وكيػػل شػػركة مينيػػة

لممحامػػاة) وختمػػو فػػي آخػػر الوثيقػػة مػػع
بياف التاريخ.

يالحظخٔ٣ :ضَّ ػضّ روض ْ٣أُِذن عهْ ٝ 1ثو٤خ أُالدن أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب طِت
اُجٞاٗت اُل٘٤خ ٝاُز ٢ر٘ضعط ضٖٔ رو ْ٤٤اُؼغع ؿججب ٓٞججب إلهظب اُؼغع ٣ٝجٞػ ُِوطت
اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ثشغط ادزغاّ ٓجضأ أُـبٝاح ث ٖ٤أُشبعًٖ٤
إٔ ٣طِت ػ٘ض االهزضب  ،ك ٢أجَ ال ٣زجبٝػ  17أ٣بّ ٖٓ ربع٣ز جِـخ ك٘خ اُؼغٝعً ،زبث٤ب
اؿزٌٔبٍ ث٤بٗبد ٓٝـز٘ضاد ٝرٞض٤ذبد رزؼِن ثبُؼغٝع اُل٘٤خ شغ٣طخ أال ٣ؤص ١طُي إُ٠
رـ٤٤غ كٓ ٢ذزٞاٛب.
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الفصل  :12فتح الظروف:
تحدث لدى القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" .لجنة خاصة بفتح وتقييـ
العروض يتـ تعيينيا بمقرر مف مديره العاـ.
تجتمع المجنة المذكورة لفتح الظروؼ الخارجية والظروؼ المحتوية عمى الوثائق اإلدارية
الفنية.
والعروض ّ

عمنية.
تكوف جمسة فتح العروض غير ّ
عممية الفتح طبقا لمتسمسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلؾ بفتح الظػرؼ الخػارجي
يتـ الشروع في ّ
ّ
كل الوثائق اإلدارّية المطموبة.
لمعرض و ّ
التثبت مف وجود ّ
الفنػي واالقتصػار عمػى التصػريح بوجػود الوثػائق المطموبػة
فتح الظػرؼ المحتػوي عمػى العػرض ّ
دوف تعدادىا.
الفنػي لممشػارؾ يمكػف ،عنػد االقتضػاء،
وباستثناء الوثائق التي تدخل فػي تقيػيـ العػرض ّ
كتابيػا المشػاركيف الػذيف لػـ يق ّػدموا ك ّػل الوثػائق
لمجنػة
الخاصػة بفػتح الظػروؼ وفرزىػا أف تػدعو ّ
ّ

المطموبػػة إلػػى إتمػػاـ ممفػػاتيـ فػػي أجػػل ال يتجػػاوزّ 17أيػػاـ عمػػل مػػف تػػاريخ جمسػػة فػػتح الظػػروؼ
وذلػػؾ عػػف طريػػق البريػػد السػريع أو بإيػػداعيا مباشػرة بمكتػػب ضػػبط القطػػب التكنولػػوجي "تػػونس
لألقطاب التكنولوجية الذكية" .حتى ال تقصى عروضيـ.
يمكف إيداع ىذه الوثائق  ،بمكتب الضبط او ارساليا عف طريق البريد السريع.
الفصــل  : 13ضــبط آجــال وصــيغ الرجــوع فــي تقــديم الترشــحات مــن قبــل المشــاركين فــي
الصفقة:

ترشػػحو فػػي طمػػب عػػروض أف يسػػحبو بطمػػب كتػػابي ،مقابػػل وصػػل
يمكػػف لممحػػامي الػػذي قػ ّػدـ ّ
ّ
يقدـ مباشرة إلى القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية".
تسميـّ ،
أو عػػف طريػػق البريػػد مػػع اإلعػػالـ بػػالبموغ فػػي أجػػل أقصػػاه خمسػػة عشػرة ( )15يومػػا مػػف تػػاريخ
آخػ ػػر أجػ ػػل لقبػ ػػوؿ العػ ػػروض المعمػ ػػف عميػ ػػو مػ ػػف قبػ ػػل القطػ ػػب التكنولػ ػػوجي "تػ ػػونس لألقطػ ػػاب
التكنولوجية الذكية" .وذلؾ دوف الحاجة إلى تبرير ىذا االنسحاب.
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وبانقضاء ىذا األجل ،تؤخذ بعيف االعتبار عروضيـ في أعماؿ التقييـ ،ويبقوا ممزميف بيا.
يقدمو
غير ّأنو ال يمكف سحب ذلؾ العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطمب معمل ّ
المختصة عمى معنى الفصل السابع ( )7مف األمر  764لسنة  2114بيدؼ
المترشح لمجنة
ّ
ّ
الموافقة عميو.

وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دوف إجازة مف المجنة وبعد إتماـ عممية الفتح،
لمدة سنتيف ()02
كل اليياكل العمومية ّ
يحرـ مف المشاركة في الصفقات التي تنظميا ّ
المحدد لذلؾ في الفقرة األولى
تحتسب ،حسب الحالة ،مف تاريخ تراجعو الكتابي بعد األجل
ّ

الرد مف طرفو عمى إعالمو بقبولو النيائي الذي بقي دوف
مف ىذا الفصل أو مف ربع٣ز عدـ ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )11أياـ عمل.
رد ّ
ّ

الفصل  :14تقييم العروض
الخاصة المشار إلييػا بالفصػل  12مػف ىػذا الك ّػراس ،تتػوّلى
بعد فتح العروض مف قبل الّمجنة
ّ
المنيجيػػات المدرجػػة بالفصػػل
ىػػذه المجنػػة كػػذلؾ تقيػػيـ العػػروض المقبولػػة وترتيبيػػا وفقػػا إلحػػدى
ّ

 15مف ىذا الكراس.

منهجية تقييم العروض و إسناد األعداد
الفصل: 15
ّ
منهجية تقييم العروض:
: 1.15
ّ
المينيػة لممحػاميف باالعتمػاد،
يتـ تقييـ العػروض وترتيبيػا الختيػار المحػامي أو الشػركة
ّ
ّ
حصريا ،عمى المقاييس التاليػػة:
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

1

المينية لممحاميف
المراجع العامة لممحامي أو ألعضاء الشركة
ّ

 50نقطة

2

العممية لممحامي
المؤىالت
ّ

 21نقطة

3

حجػ ػػـ الميػ ػػاـ الموكولػ ػػة لممحػ ػػامي أو شػ ػػركة المحامػ ػػاة مػ ػػف قبػ ػػل اليياكػ ػػل

 30نقطة

العمومية وعددىا
ّ

 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام
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وتقصى وجوبا :
تتضمف إحدى الوثائق المعتمدة لمتقييـ الفني.
 العروض التي لـّ

 العروض التي تنقصيا الوثائق اإلدارية المطموبة لممشاركة في الصفقة بعد انقضاءالمحددة في الفصل  12مف ىذا الكراس.
فترة اإلمياؿ و ّ
مزورة.
 كل عرضتضمف تصريحات أو معمومات خاطئة أو وثائق ثبت أنيا ّ
ّ

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

فإف استبعادىـ ورفض
وبخصوص المحاميف الذيف صدرت في شأنيـ عقوبات
تأديبيةّ ،
ّ
يتـ إال مف قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة
ّ
ترشحاتيـ ال ّ
مؤرخ في  24جانفي  2114يتعمق بضبط شروط واجراءات تكميف المحاميف بنيابة
ّ 2114
اليياكل العمومية لدى المحاكـ والييئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديمية والتحكيمية ،

وضعياتيـ المينية بالتنسيق مع مف لو النظر في الييئة الوطنية
التثبت بدّقة في
ّ
بعد ّ
لممحاميف أو كذلؾ مع رئيس الفرع الجيوي
المختص عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2114
الفصل  15مف األمر عدد  764لسنة ّ 2114

 : 2.15إسناد األعداد:
المهنية لممحامين خالل الخمسـة سـنوات
أ -المراجع العامة لممحامي أو ألعضاء الشركة
ّ
األخيرة( 02نقطة):

أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداىا المحامي أو أعضاء شركة المحاماة
الممتدة بيف غرة جانفي  2115إلى تاريخ تقديـ
خالؿ الخمس سنوات األخيرة أي مف الفترة
ّ
العروض.
في صورة تقديـ عرض في إطار شركة المحاماة تحتسب المراجع لمختمف أعضاء الشركة
مع وجوب التقيد بالسقف العددي األقصى المشار إليو في الجدوؿ.
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عينة مف
وبيدؼ احتساب العدد المسند بعنواف المراجع
المصرح بيا ،فيتـ اعتماد نسخ مف ّ
ّ
المترشح بغاية حجب أسماء األطراؼ وتقديميا بشكل
نصوص األحكاـ بعد معالجتيا مف قبل
ّ
يحوؿ دوف
إمكانية التعرؼ عمى األشخاص المذكوريف بيذه األحكاـ والمراجع.
ّ
عدد

ما بين  40و

ما بين  51و60

ما بين  61و70

ما بين  71و80

أكثر من 81

اإلنابات

 50إنابة خالل

إنابة خالل

إنابة خالل

إنابة خالل

إنابة خالل

المحاكم

السابقة لتاريخ

لدى

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

الخمسة سنوات

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

طمب العروض

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

السابقة لتاريخ

العــــــــــدد
المســــند
بعنـــــوان

11

31

21

41

51

المراجـــع

العامة

المؤيدات:
العينات من
ّ
أ .صيغ تقديم ّ
ػحة البيانػات المتعّمقػة بالتجربػة الخصوص ّػية
تبعا إلمضاء
ّ
المترشػح لمتصػريح عمػى الشػرؼ بص ّ
المترشػػح المعنػػي إلػػى تأييػػد عرضػػو
العامػػة (الممحػػق عػػدد  ،)6ال يػػدعى ،فػػي مرحمػػة أولػػى،
ّ
و ّ
المصرح بيا.
بالمؤيدات
ّ
ّ

عينة اإلنابات أو رسائل التكميف حسبما يراه المترشح المشارؾ في طمب العروض.
تعتمد ّ
وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديـ كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع
اإلنابة.
تـ رفضيا شكال.
وال يدخل ضمف احتساب التجربة القضايا التي ّ

ويكػػوف المحػػامي مػػدعو إلػػى جمعيػػا وتخزينيػػا حسػػب السػػنوات وحسػػب طبيعتيػػا بطريقػػة تحفػ

السر الميني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كػذلؾ فػي وسػائل
حماية المعطيات
ّ
الشخصية و ّ
الفنية الستغالليا طبق مواصفات تػتالءـ مػع التّجييػزات
حف
إلكترونية تراعى فييا ّ
الضمانات ّ
ّ
المسػ ػػتعممة فػ ػػي المجػ ػػاؿ وذلػ ػػؾ لتقػ ػػديميا عنػ ػػد الطمػ ػػب لمقطػ ػػب التكنولػ ػػوجي "تػ ػػونس لألقطػ ػػاب
المبينة لمغرض في كراس الشروط.
الفنية ّ
التكنولوجية الذكية" الطبق المواصفات ّ
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ػتـ عمػػى
ويجػػب اإلشػػارة
ّ
لممترشػػحيف ّ
عمميػػة التقيػػيـ وترتيػػب العػػروض مػػف الناحيػػة ّ
أف ّ
الفنيػػة تػ ّ
النحو التّالي:
ّ
المبينػة فػي التّصػاريح
 تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييـ وترتيب العروض عمى أساس المعطيات ّ
المترشػػحيف وبقيػػة المالحػػق المنصػػوص عمييػػا
اتيػػة الممضػػاة مػػف قبػػل
ّ
عمػػى ّ
السػػيرة ال ّذ ّ
الشػػرؼ و ّ
بكراس الشروط.
بممف طمب العروض وطبقا لممعايير والمقاييس المعمنة ّ

 يقػػوـ لمقطػػب التكنولػػوجي "تػػونس لألقطػػاب التكنولوجيػػة الذكيػػة" بعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذه األعمػػاؿ
المختصػة لممراقبػة والمتابعػة بالييئػة العميػا لمطمػب العمػومي إلجػراء
بتوجيو الممفات إلى الّمجنػة
ّ
المراقبػػة الالّزمػػة عمييػػا طبقػػا ألحكػػاـ الفصػػل  01مػػف األمػػر عػػدد  0101لسػػنة  4102المػػؤرخ
المؤي ػػدات المض ػػمنة
ف ػػي  00م ػػارس  .4102واذا م ػػا اقتض ػػت أعم ػػاؿ الّمجن ػػة الم ػػذكورة طم ػػب
ّ

بالتصػ ػػاريح أو مؤيػ ػػدات إضػ ػػافية حػ ػػوؿ مػ ػػا تػ ػػـ التص ػ ػريح بػ ػػو بخصػ ػػوص المػ ػػؤىالت العمميػ ػػة
يوجػػو إلػػى المحػػاميف المعنيػػيف مػػف قبػػل القطػػب التكنولػػوجي "تػػونس
والمينيػػة ،فػ ّ
ػإف ىػػذا الطمػػب ّ
لألقطاب التكنولوجية الذكية"

العممية لممحامي( 02نقطة):
المؤهالت
ب-
ّ
ّ
ييػػدؼ ىػػذا المقيػػاس إلػػى تحديػػد العػػدد األمثػػل مػػف المتػػدخميف لمقيػػاـ باإلنابػػة وباالسػػتناد إلػػى
المتمي ػزة فػػي الميػػداف المطمػػوب مػػف قبػػل الييكػػل العمػػومي مػػف ناحيػػة والػػى المػػؤىالت
الخب ػرة
ّ
العممية لممترشح مف ناحية أخرى ،وذلؾ حسب التصنيف التالي:
 المحاموف المباشروف لدى التعقيب. أعضاء شركة المحاماة.وليػػذا الغػػرض ،يجػػب عمػػى المترشػػح عنػػد االقتضػػاء التنصػػيص عمػػى أعضػػاء الفريػػق
المقترح مف المتعاقديف.
تحصل عمييا المحامي تسند األعداد بحسب عدد
العممية التي
إضافة إلى الشيادات
ّ
ّ
التكوينية التي تمّقاىا أو شارؾ فييا عمى النحو التالي:
الدورات
ّ
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 تسػ ػػند بصػ ػػفة آليػ ػػة  15نقػ ػػاط لكػ ػ ّػل محػ ػػاـ شػ ػػارؾ فعميػ ػػا أو تػ ػػابع بنجػ ػػاح دورة تكوينيػ ػػةالمينيػػة التػػي تنظميػػا
ػتمر إلسػػتكماؿ الخبػرة
ّ
متخصصػػة فػػي إطػػار دورات التكػػويف المسػ ّ
ّ
الييئة الوطنية بالتنسيق مع المعيد االعمى لممحػاميف ويبمػغ سػقف النقػاط بيػذا العنػواف

عشرة (.)11
تكوينيػػة قػػاـ بيػػا محػػامي فػػي
 تسػػند نقطػػة واحػػدة ( )11لك ػ ّل مشػػاركة ناجحػػة فػػي دورةّ
1
الدولية لممحاميف ويبمغ سقف النقاط بيذا العنواف عشرة (. )11
إطار أنشطة اليياكل
ّ
إلثبات المشاركة في ىذه الدورات ،يق ّػدـ المحػامي المترشػح نسػخة مطابقػة لألصػل مػف
شيادة المشاركة في الدورة المعنية.
ج-

حجم المهام الموكولة لممحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهياكـل

العمومية وعددها ( 30نقطة)
ّ

لممترشػػحيف المتفػ ّػرغيف .لػػذلؾ بقػػدر مػػا يكػػوف المحػػامي المترشػػح
ييػػدؼ ىػػذا المعيػػار إلػػى إعطػػاء أكثػػر فػػرص
ّ
لمميمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليو بيذا العنواف والعكس بالعكس وذلؾ عمى النحو التالي:
متفرغا
ّ
ّ

1
ػ٘ددضٓب ٣زؼِّددن ابٓددغ ثزٌِ٤ددق ٓذددبٓ ٢ثوضددب٣ب كدد ٢اُشددبعط ٓددٖ هجددَ اُ٤ٜبًددَ اُؼّٔ٤ٓٞددخ٣ ،ؤسددظ ،ثبإلضددبكخ إُدد ٠طُددي ،ثؼددٖ٤
االػزجبع ضٖٔ ٛظا أُؼ٤بع اُلغػ ٢صٝعاد رٌّ٤٘٣ٞخ هبّ ثٜب ٓذبٓ ٢ك ٢إطبع أٗشدطخ اُ٤ٜبًدَ اُضّ٤ُٝدخ ُِٔذدبٓٓ ٖ٤دض ٟإُٔدبّ
أُذبٓ ٢أُزغ ّ
شخ ثِـخ أُذٌٔخ أُ٘شٞعح أٓبٜٓب اُوضّ٤خ أ ٝاُِـخ أُزلّن ػِٜ٤ب ك ٢اُؼوض أ ٝػ٘ض االهزضب اُِـخ اإلٗجِ٤ؼ٣خ.
ً ،ٌٖٔ٣ٝظُي ،ابسظ ثؼ ٖ٤االػزجبع إضبكخ إُٛ ٠ظ ٙأُوب٤٣ؾ ،اٗضٞا أُذبٓ ٢أ ٝشغًخ أُذبٓبح كد ٢شدجٌخ ّٓ٤ٜ٘دخ صّ٤ُٝدخ
ٌُٔبرت ٓذبٓبح ٖٓ ػضٓ.ٚ
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يتـ حػذؼ نصػف نقطػة عػف ك ّػل قض ّػية جاريػة ،لفائػدة ىيكػل عمػومي فػي الطػور االبتػدائي
 ّالترشح لممشاركة في طمب العروض عمى أال يتجاوز  11نقاط.
في تاريخ تقديـ ّ
قضية جارية لفائدة ىيكل عمػومي فػي طػور االسػتئناؼ فػي
كل ّ
يتـ حذؼ نصف نقطة عف ّ
 ّالترشح لممشاركة في طمب العروض عمى أال يتجاوز  11نقاط.
تاريخ تقديـ ّ
يتـ حذؼ نصف نقطػة عػف ك ّػل قض ّػية جاريػة لفائػدة ىيكػل عمػومي أو خػاص لػدى محكمػة
 ّالترشح لممشاركة في طمب العروض عمى أال يتجاوز  11نقاط.
التعقيب في تاريخ تقديـ ّ
الفصل :16تعيين المحامي أو الشركة المهنية لممحاماة:
تعد لجنة الفتح والتقييـ المحدثػة لػدى القطػب التكنولػوجي "تػونس لألقطػاب التكنولوجيػة الذكيػة"
ّ
توضػػح
مفصػػال حػػوؿ معػػايير اختيػػار
ّ
المترشػػحيف ونتػػائم أعمػػاؿ التقيػػيـ عمػػى ضػػوء ذلػػؾ ّ
تقريػ ار ّ

المترشحيف وأسباب إقصاء بعض العروض إف حصل ذلؾ.
كيفية ترتيب
ّ
فيو ّ
وجػو القطػب التكنولػوجي "تػونس لألقطػاب التكنولوجيػػة الذكيػة" وجوبػا ىػذا التقريػر إلػى المجنػػة
وي ّ
المختصة لممتابعة والمراقبة المحدثة بالييئة العميا لمطمب العمومي طبقػا ألحكػاـ الفصػل  7مػف
ّ
ػؤرخ ف ػػي  24ج ػػانفي 2114إلجػ ػراء مراقبتي ػػا عميي ػػا طبق ػػا
األم ػػر ع ػػدد  764لس ػػنة  2114والم ػ ّ

لمقتضيات الفصل  8مف األمر السالف الذكر واعادة النظر فييا ،عند االقتضاء.

توجػػو المجنػػة المػػذكورة قرارىػػا إلػػى القطػػب التكنولػػوجي "تػػونس
وبعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذه األعمػػاؿّ ،
لألقطاب التكنولوجية الذكية" لتنفيذه.
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المهمة:
الشروع في
الفصل  :17إمضاء العقد و ّ
ّ
ػتـ إعػػالـ المحػػامي أو شػػركة المحامػػاة الت ػي تػ ّػـ اختيارى ػا مػػف قبػػل القطػػب التكنولػػوجي
يػ ّ
التعيػد .ويجػػب عميػػو إمضػػاء
"تػػونس لألقطػػاب التكنولوجيػػة الذكيػػة" فػػي العنػواف المبػّػيف بوثيقػػة ّ

العقد المحرر بالمغة العربية طبق النموذج المصػاحب ليػذا .ويمكػف إضػافة بنػود يػرى الطػرفيف
أىميتيػػا وضػػرورة توضػػيحيا وذلػػؾ حسػػب مقتضػػيات وواقػػع نشػػاط القطػػب التكنولػػوجي "تػػونس
ّ
لألقطػػاب التكنولوجيػػة الذكيػػة" وعمػػى إثػػر المصػػادقة عمػػى العقػػد وامضػػائو ،يػػتـ إعػػالـ المحػػامي

الميمػػة بمجػػرد
أو شػػركة المحامػػاة ليتػػولى اتخػػاذ كػػل اإلج ػراءات الضػػرورية لضػػماف إنطػػالؽ
ّ
تسمـ اإلذف بذلؾ.
إال ّأنو ،في صورة نكوؿ المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارىا نيائيا لإلنابة يحرـ
لمدة سنتيف ( )02تحتسب مف
كل اليياكل العمومية ّ
مف المشاركة في الصفقات التي تنظميا ّ

لمدة تجاوزت عشرة
رد ّ
الرد مف طرفو عمى إعالمو بقبولو النيائي الذي بقي دوف ّ
ربع٣ز عدـ ّ
( )11أياـ عمل.
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المالح ـق
ملدق غدد  : 1وثٌكة ّ
التػهد
ملدق غدد  :2بطالة ارشادات غامة خول المشارك
ملدق غدد  :3تصرًح غلى الشرف بػدم التاثٌر في مختلف اجراءات التػٌٌن ومراخل اهجاز ّ
المهمة
ملدق غدد  :4تصرًح غلى الشرف بػدم مباشرة الػمل لدى الكطب التكوولوجي "توهس لللطاب
التكوولوجٌة الذكٌة"
ّ
ملدق غدد  :5تصرًح غلى الشرف بػدم الوجود في اخدى الداالت االلصائٌة الموصوص غلٌها بالفصل 2
من ّكراس الشروط
ملدق غدد  :6تصرًح غلى الشرف ّ
بصدة البٌاهات والمراجع ّ
ّ
الخصوصٌة المذكورة في
الػامة و /او
الػرض
ملدق غدد  :7لائمة اصمٌـة في المدامي الموفرد او المدامٌن المباشرًن اغضاء الشركة ّ
المهوٌة للمداماة
ّ
المهوٌة للمداماة بوٌابة
ملدق غدد  :8التزامالمدامي الموفرد او المدامٌن المباشرًن اغضاء الشركة
ّ
الكضائٌة والتدكٌمٌة واالدارًّة والتػدًلٌة
الهٌكل الػمومي لدى المداكم و صائر الهٌائت
ملدق غدد  :9لائمة المراجع ّ
المبٌوة للتجربة الػامة للمدامي المباشر او للمدامٌن الموتمٌن للشركة
ّ
المهوٌة للمداماة خلل الخمس صووات االخٌرة
ملدق غدد  :10لائمة الدورات التكوًوٌة المتخصصة التي تابػها المدامي المباشر او المدامٌن الموتمٌن
ّ
المهوٌة للمداماة في اطار دورات التكوًن المشتمر التي توظمها الهٌئة الوطوٌة للمدامٌن
للشركة
بالتوشٌق مع المػهد االغلى للمدامٌن او في اطار اهشطة الهٌاكل الدولٌة للمدامٌن.
ملدق غدد  :11صٌ ــرة ذاتٌ ــة
ملدق غدد  :12جدول التػهدات في الكضاًا موضوع االهابات الجارًة والتي ال تزال موشورة لدى المداكم
ّ
ّ
والتػدًلٌة
والتدكٌمٌة واالدارًة
وصائر الهٌائت الكضائٌة
ّ
المهوٌة للمداماة والكطب
ملدق غدد  :13غكد الوٌابة المبرم بٌن المدامي المباشر او الشركة
التكوولوجي "توهس لللطاب التكوولوجٌة الذكٌة"
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ممحق عدد 1

تعهد
وثيقة ال ّ

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

 -المنخرطبصندوؽ الحيطة و التقاعد تحت عدد.................................................. :

المعيف محل مخابرتو بػ(ذكرالعنواف بالكامل)....................................................
ّ
 -بصفتي ........................................................................................ :

1
المكونة لممف طمب العروض المتعّمق بإنابة
و
وبعد االطالع عمى جميع الوثائق اآلتي ذكرىا
ّ
المحامي أو شركة محاماة لمقطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية"

) (1ممف طمب العروض

( )2وثيقة التعيد التي تمثّل وثيقة االلتزاـ

التعاقدية)
( )3كراس الشروط اإلدارية الخاصة (البنود
ّ

وبعد أف قّدرت عمى مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازىا.
أتعيد وألتزـ بما يمي:
ّ

الميمة موضوع طمب العروض المسندة لي دوف تحّف .
 )1قبوؿ
ّ
المحددة
القانونية المطموبة وفقا لمشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
القانونية في الميداف.
طبق التراتيب
ّ

الخاصة باإلنابات لدى المحاكـ موضوع الصفقة خالؿ مدة قدرىا  11أياـ منذ تاريخ
 )3تسميـ التقارير
ّ
إيداعيا لدى المحاكـ المختصة وفقا لما تنص عميو كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
تكوف جزءا مف العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء عمى شروط ىذا التعيد مدة ستوف ( )61يوما ابتداء مف اليوـ الموالي آلخر أجل محدد لقبوؿ

العروض.

أي حجر قانوني.
 )6أشيد أنني لست (أو أف الشركة التي أمثميا ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
وفي صورة ثبوت خالؼ ذلؾ ،فإنو يتمفسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عف ذلؾ.

1
يمكف إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء

19

يدفع القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية" المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة
وتحويميا إلى الحساب المفتوح بالبنؾ أو البريد ............................ :تحت عدد:

اليوية البنكية أو البريدية)
( ...............................ذكر
ّ

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

(إمضاء وختـ المشارؾ)

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

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسـ والمقب أو إسـ شركة المحػاماة .............................................................:
تاريخ الترسيـ في المحاماة..........................................................................:

المقر ......................................................................................:
عنواف ّ
عنواف ٓٞهغ اُٞاة إطا ًبٕ ُِٔذبٓٞٓ ٢هغ ٝاة ٝكوب ُإلجغا اد اُوبّٗ٤ٗٞخ:
........................................
اليا.................................................................................................

العنواف اإلٌُزغُِٔ ٢ٗٝذبٓ ٢أ ٝشغًخ أُذبٓبح .....................................................:
المعرؼ الجبائي...............................................................................:
رقـ
ّ
المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسـ والمقب والخطة)....................................
الشخص ّ
حرر بػ  ..................في......................
ّ
(إمضاءوختـ المشارؾ)

الخاصة بو.
تجمع شركات محاماة أو محاميف ،يجب عمى كل ّّعضو تقديـ الوثيقة
ّ
مالحظة :في صورة ّ
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ممحق عدد 3

تصريح عمى الشرف بعدم التأثير

مهمة
في مختمف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز ال ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ...........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
ّ
عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.
دغع ثـ  .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 4

تصريح عمى الشرف بعدم مباشرة العمل لدى القطب التكنولوجي تونس لألقطاب
التكنولوجية الذكية

إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات القطب التكنولوجي "تونس
ّ
لألقطاب التكنولوجية الذكية" أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على
األق ّل.
(وفي صورة القيام بإعالم القطب التكنولووجي " توونس لألقطواب التكنولوجيوة الذكيوة " طبو
أحكام األمر عدد  1875لسنة  ،1998فترف نسخة من مكتوب اإلعالم مؤ ّ
شر عليه مون قبول
الهيكل يوضّح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند اإلقتضاء).

دغع ثـ  .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 5

تصريح عمى الشرف بعدم الوجود في إحدى

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية المنصوص عميها بالفصل  2من ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

المس ّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد.........................................بتاريخ
المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفري المتد ّخل من المحامين المقتورحين ال نوجود فوي
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم
أصرح أنّنا ال نوجود فوي إحودى الحواالت المنصووص عليهوا بوالفقرة األخيورة مون الفصول
كما
ّ
الثاني من كراس شروط طلب العروض.
دغع ثـ .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

24

ممحق عدد 6

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

إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ........................................بتاريخ
المس ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة التي قدّمتها في هذا
ّ
العرض.
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة
بالفرز لما يثبتها من وثائ بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

دغع ثـ  .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عدد 7

قائمة إسميـة في المحامي المنفرد أو المحامين المباشرين
المهنية لممحاماة
أعضاء الشركة
ّ

عر

االسمواللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دغع ثـ .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ممحق عـدد 8
التزام المحامي المنفرد أو المحامين المباشرين

المهنية لممحاماة بنيابة القطب التكنولوجي "تونس لألقطاب
أعضاء الشركة
ّ
التكنولوجية الذكية"
اإلدارية والتعديمية
لدى المحاكم و سائر الهيئات
القضائية والتحكيمية و ّ
ّ

أقر
إني الممضي أسفله (اإلسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
ّ
أقر
بأن الفري المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم(ألتزم)بإنجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:
اإلسم واللقب

قـار

غير قـار

إمضاء المحامي معرف به

1

دغع ثـ .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)

1
ظظخ ٌُ َّ ٝادض ًٓ٘ٔ .ْٜب ٣جت اُزؼغ٣ق ثبإلٓضب ٌَُ
٣زؼ ّٖ٤ػِ َّ ً ٠أُزضسِ ٖ٤أُؼ٘ ٖ٤٤اإلٓضب ك ٢اُشبٗخ أُش ّ
ٓذبٓٓ ٢شبعى ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ربع٣ز اُزؼغ٣ق ثبإلٓضب ٝجٞثب ثؼض طضٝع إػالٕ طِت اُؼغٝع.
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ممحق عـدد 9
المبينة لمتجربة العامة لممحامي المباشر أو لممحامين المنتمية لمشركة
قائمة المراجع ّ
المهنية لممحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
ّ
(من  13نوفمبر 2015إلى تاريخ فتح العروض)
العامة
جدول تأليفي لممراجع
ّ

عدد اإلنابات

المحكمة

موضوع اإلنابة

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1025

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1026

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1027

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1028

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1029

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين سنة 1010

28

الطور

العدد الجممي لمقضايا المصرح بها خالل  5سنوات األخيرة

29

العامة
جدول تفصيمي لممراجع
ّ

الهيكل العمومي أو القطاع الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

عدد القضيّة

الطور

دغع ثـ .............................ك٢
ّ

تاريخ بداية وانتهاء
المهمّة

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

(إمضاء وختم المشارك)
 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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ممحق عـدد 10
قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين

المهنية لممحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها
المنتمين لمشركة
ّ
الهيئة الوطنية لممحامين بالتنسيق مع المعهد األعمى لممحامين أو في إطار أنشطة
الهياكل الدولية لممحامين.

عر

السنة

المحور

الدوراتالتكوينية و شهادات استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3
4
5
6
7

الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4

دغع ثـ .............................ك٢
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
ّ
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ممحق عدد 11

سي ــرة ذاتي ــة
* اإلسـ والمقب:

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

* تاريخ الوالدة ومكانيا:

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

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

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

* تاريخ الترسيـ بقسـ التعقيب:

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

القانونية:
*عنواف موقع الواب إف وجد وفقا لإلجرءات
ّ

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

الشـهــائد العلميــة المتحصل عليها المترشح :
المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلمية

سنة التـخـرج

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

32

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

الدراسات والبحوث
-

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

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

33

النتائج المحققة أو نتائج
األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقةبالمهمة المترشح إليها:
 التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

ممتاز

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دولية لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
34

ممحق عدد 12

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال
منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية
والتعديليّة

عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

اإلنابات الجارية
الطور
المحاكم أو
الهيئات
المنشورة
أمامها القضايا

الهيكل
العمومي

شخص
خاص

المالحظات
اآلجال
اإلضافية
التقريبية
إلنتهاء اإلنابات والتوضيحية التي
يراها المترشح أنّها
الجاريّة
ضرور ّية لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ .............................في
ّ
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............................

ممحق عدد 13

عقد النيابة المبرم بين
المهنية لممحاماة
المحامي المباشر أو الشركة
ّ
والقطب التكنولوجي " تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية "1
انفصم األًّ ل :تؼزيف انًيًّـخ:
رزٔضَّ ٜٓٔخ:
ابؿزبط ...............................................................................
أٝ
(اُشغًخ أُّ٤ٜ٘خ ُِٔذبٓبح) .............................................................
رطجن ٛظ ٙاالرلبه٤خ ُ٘٤بثخ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " ٝاُو٤بّ
ثجٔ٤غ اإلجغا اد اُوبّٗ٤ٗٞخ ك ٢دوٝ ٚاُضكبع ػُ٘ ٚض ٟأُذبًْ ٝؿبئغ اُ٤ٜئبد اُوضبئ٤خ
ٝاُزذٌّ٤ٔ٤خ ٝاإلصاع٣خ ٝاُزؼضّ٤ِ٣خ ؿٞا ك ٢رٗٞؾ أً ٝظُي سبعجٜب ػ٘ض اإلهزضب .
انفصم  : 2انتشزيغ ًانتزاتيت انًطجّمخ ثبنؼمذ:
رشضغ ٛظ ٙاُظلوخ ُِزشغ٣غ ٝاُزغار٤ت اُجبع ١ثٜب اُؼًَٔٔ .ب ٣شضغ طبدت اُؼوض ٝأػٞاٗٚ
إُ ٠اُزشغ٣غ اُـبع ١أُلؼ ٍٞك ٢أُ٤ضإ اُججبئٝ ٢اُضٔبٕ اإلجزٔبػ.٢
انفصم  : 3األتؼــبة :
اب ٍٝأػال ٙطجن أدٌبّ اُوغاع
رضجظ أرؼبة أُذبٓبح ثشظٞص أُٜب ّّ أُشبع إُٜ٤ب ثبُلظَ ّ
أُشزغى اُظبصع ػٖ ٝػ٣غ اُؼضٍ ٝاُٞػ٣غ أٌُِق ثبُزجبعح ٝاُز ٢رشَٔ أ٣ضب ٓؼبُٗ ْ٤شغ
اُوضب٣ب ٝاُطٞاثغ اُججبئ٤خ ٓٝؼبُ ْ٤طٞاثغ رـج َ٤االدٌبّ ٓٝجِؾ رؤٓ ٖ٤أدٌبّ اإلؿزئ٘بف
أٝاُزؼو٤ت.
انفصم  : 4االنتشايبد انًٌظٌػخ ػهَ كبىم انمطت انتكنٌنٌجي "تٌنض نأللطبة
انتكنٌنٌجيخ انذكيخ ":
ِ٣زؼّ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ثزٞك٤غ اُظغٝف
أ-
أُالئٔخ إلٗجبػ أُذبّٓٔ ُٜٔ ٢زُٜٝ .ٚظا اُـغع ،رز ٠ُٞسبطخ رٞك٤غ ًَ أطٓ ٍٞؤ٣ضاد
ّ
ٓزطِجبد أُِق أ ٝاإلٗبثبد ٝسظٞطّ٤برٜب.
 ٌٖٔ٣1إضبكخ كظ ٍٞأسغٝ ٟطُي دـت
36

اُوضب٣ب اُز ٢رطِت ٖٓ أُذبٓ ٢عكؼٜب رض ّٖٔ ٓغ عؿبُخ اُزٌِ٤ق ٓوبثَ ٝطَ رـِّْ ٓٔض٠
ٖٓ أُذبًٓٔ .٢ب ٣ض ّٖٔ أُِق ٝجٞثب ثٔظًغح رٞض٤ذ٤خ رِشض ٓؼط٤بد أُِق ٝطِجبد
اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُالأهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ".
رٌٔ ٖ٤أُذبٓ ٖٓ ٢أُؼط٤بد أُطِٞثخ ؿٞا ٖٓ طغك ٚأ ٖٓ ٝطغف أُذٌٔخ أٝ
ة-
اُ٤ٜئخ أ ٝاُ ٌَ٤ٜأُؼ٘ ٢هجَ ٓٞػض اُجِـخ ،أ ٝاالجزٔبع ،ثؤؿجٞع ػِ ٠ابهَ.
ػضّ ٗشغ أ ٝرٞػ٣غ روبع٣غ أُذبٓٝ ٢أُؤ٣ضاد اُز ٢هضّٜٓب ك ٢إطبع ٗ٤بثخ اُوطت
د-
اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ".
س -ال ُِ ٌٖٔ٣وطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " ًشق أُؼط٤بد
أُبُّ٤خ ٝأُؤ٣ضاد اُؼِّٔ٤خ أُزؼِّوخ ثبُٔذبٓ ٢أ ٝثشغًخ أُذبٓبح أُزؼبهض ٓؼ ٚطجن أدٌبّ
ٓؤعر ك 24 ٢جبٗل2114 ٢
اُلوغح اب ٖٓ ٠ُٝاُلظَ  ٖٓ 15ابٓغ ػضص ُ 764ـ٘خ ّ 2114
أُزؼِّن ثضجظ شغٝط ٝإجغا اد رٌِ٤ق أُذبٓ ٖ٤ث٘٤بثخ اُ٤ٜبًَ اُؼٔ٤ٓٞخ ُض ٟأُذبًْ
ٝاُ٤ٜئبد اُوضبئ٤خ ٝاإلصاع٣خ ٝاُؼـٌغ٣خ ٝاُزؼض٤ِ٣خ ٝاُزذٌ٤ٔ٤خ.
انفصم : 5غزق خالص صبحت انًيًخ:
٣ز ّْ سالص طبدت أُٜٔخ ػٖ طغ٣ن رذ َ٣ٞإُ ٠دـبث ٚاُجبع.١
٣ز ّْ إطضاع ابٓغ ثظغف أُجبُؾ اُغاجؼخ ُظبدت اُظلوخ ك ٢أجَ أهظب ٙصالصٓٞ٣ )31( ٕٞب
ٖٓ ربع٣ز إ٣ضاع اُلبرٞعح ثؼض طضٝع اُذٌْ أ ٝاإلػالّ ثبُ٘ـشخ اُز٘ل٤ظ٣خ إطا ًبٕ اُذٌْ طبصعا
ُلبئضح اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ".
ٝرذَٔ ػِ ٠اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" أجغ ػض ٍٝاُز٘ل٤ظ
(ثبؿزض٘ب اُوضب٣ب ك ٢طٞع اُزؼو٤ت ٝرِي أُ٘شٞعح ُض ٟأُذٌٔخ اُؼوبع٣خ ٝأُذٌٔخ اإلصاع٣خ
اُز٣ ٢زذَٔ كٜ٤ب أُذبٓٓ ٢ؼبُ ْ٤رـِ ْ٤اُٞصبئن ٝأُؤ٣ضاد).
ٝرذَٔ ػِ ٠اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" أجغح ػض ٍٝاإلشٜبص
ٝاُشجغا ٓٝظبع٣ق اُزغؿ ْ٤ثئصاعح أٌُِ٤خ اُؼوبع٣خ.
ًٔب ٣زذ َّٔ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " ٓظبع٣ق اُز٘وَ
أُزؼِّوخ ثبإلٗبثبد سبعط ٓجبٍ ٓ٘طوخ رٗٞؾ اٌُجغ ٟأ ٝسبعط ٓغاًؼ اُٞال٣بد ػ٘ضٓب رزجبٝػ
ٓـبكخ اُز٘وَ اُز٣ ٢وطؼٜب أُذبٓ ٢أ ٝأػضب شغًخ أُذبٓبح ُٜظا اُـغع  ًِْ 31ك ٢دضٝص
ثِٔق
دبالد اُز٘وَ اُلؼِّ٤خ ٝاُضبثزخ ُِٔذبٓ ،٢ششظّ٤ب ،أ ٝبػضب شغًخ أُذبٓبح أُزؼ ّٜضٖ٣
ّ
اإلٗبثخ.
أُِق اُز٘وَّ ُِشبعط٣ ،زٌلَّ اُ ٌَ٤ٜاُؼٔ ٢ٓٞثزذ َّٔ ٓظبع٣ق اُز٘وَّ
ٝإطا ٓب اهزضذ ضغٝعح
ّ
ٝاإلهبٓخ دظغّ٣ب ك ٢دضٝص أّ٣بّ أُّٔ ٜخ ص ٕٝؿٞاٛب ثٔب كٜ٤ب  ٢ٓٞ٣اُظٛبة ٝاُغجٞع.
ٝك ًَ ٢اُذبالد٣ ،جت إٔ رٌ ٕٞاُ٘لوبد اُزوض٣غ٣خ أُزؼِّوخ ثبُ٘وَ ٝاإلهبٓخ ك ٢اُشبعط
ٓٞضٞع إرّلبم ًزبث٘ٓ ٢لغص ٓٝـجن ث ٖ٤اُطغكٝ ٖ٤طُي ثظغف اُ٘ظغ ػٖ االرلبه٤خ أُزؼِوخ
ثببرؼبة.
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إالّ أّٗٝ ٚك ٢طٞعح رـجو ٚأُظبع٣ق ٖٓ هجَ أُذبٓ ٢أ ٝشغًخ أُذبٓبح٣ ،ز ٠ُٞاُوطت
اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " سالطٜب ػِ ٠أؿبؽ كٞار٤غ ٓضجزخ ُٜظٙ
ابػٔبٍ ٓـِّٔخ ٖٓ أُؼ٘ ٖ٤٤اُوبئٔ ٖ٤ثببػٔبٍ ٓٞضٞع االؿزغجبع ٝطُي إصغ اُزضجذ ٖٓ
اُطبثغ اُلؼِ ٢إلٗجبػ أُّٔ ٜخ.
انفصم  : 6االنتشايبد انًٌظٌػخ ػهَ كبىم انًحبيي أً انشزكخ انًينيخ نهًحبيبح :
ِ٣زؼّ أُذبٓ ٢أ ٝشغًخ أُذبٓبح ثٔب :٢ِ٣
 ثظٍ اُؼ٘ب٣خ اُالػٓخ ُِضكبع ػٖ ٓظبُخ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خاُظً٤خ" ػ٘ض ٗ٤بثز ُٚ ٚأٓبّ أُذبًْ أ ٝاُ٤ٜئبد اُوضبئّ٤خ  ٝاُزؼض٤ِ٣خ ٝاُزذٌ٤ٔ٤خ.
 دضٞع ًَ اُجِـبد ث٘لـ ٚأ ٝثٞاؿطخ ٓـبػض ،ٚ٣ػ٘ض االهزضب ٝ ،إػالّ اُوطتاُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " ًزبث٤ب ثٔآُٜب ك ٢أجَ أهظب ٙصالصخ أ٣بّ
ٖٓ ربع٣ز اٗؼوبصٛب أ ٝاإلػالٕ ػٜ٘ب ٖٓ اُجٜخ أُزؼ ّٜضح.
ظظخ ُِ٘ظغ ك ٢أُـبئَ أُزؼِوخ ث٘ؼاػبد اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج٢
 دضٞع االجزٔبػبد أُش ّ"رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " أ ٝثضعاؿخ أُِلبد اُزٝ ٢هغ رٌِ٤ل ٚثٜب هظض إثضا
عأ ٚ٣كٜ٤ب أ ٝإدبطخ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " كٜ٤ب.
ُٜٝظا اُـغع،
٣ز ٠ُٞاُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " صػٞرً ٚزبث٤ب ؿٞا ػٖ
طغ٣ن اُلبًؾ أ ٝاُجغ٣ض اإلٌُزغُ ٢ٗٝذضٞع ٛظ ٙاالجزٔبػبد ٝطُي هجَ اٗؼوبصٛب ٝك٢
دّ٤ؼ ػٓ٘ٓ ٢ؼو.ٍٞ
 رٌٔ ٖ٤اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ "ٓ ،وبثَ ٝطَ رـِّْٖٓ ،ٓشغٝع اُؼغ٣ضخ هجَ إٓضبئٜب دز ٠رجض ١عأٜ٣ب كٜ٤بٝ .ك ٢طٞعح ػضّ إثضا اُوطت
اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُالأهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ثٔالدظبد دُٜٞب ك ٢أجَ أهظبٙ
أعثؼخ أ٣بّ ػَٔ ٖٓ ربع٣ز رـِٜٔب ٖٓ هجِ ،ٚك٤ؼضّ طُي ٓٞاكوخ ضٔ٘٤خ ٓ٘ ٚػِٓ ٠ذزٞاٛب
ٝإطٕ ُِٔذبٓ ٢ثٔٞاطِخ اإلجغا اد اُز٣ ٢وزضٜ٤ب اُوبٗ.ٕٞ
 رٌٔ ٖ٤اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ٖٓ شٜبصح ك ٢سالصٓؼبُ ْ٤اُضٔبٕ االجزٔبػٝ ٢سالص ٓؼبُ ْ٤اٗشغاط ٚك ٢ط٘ضٝم اُزؤٓٓٝ ٖ٤ب ٣ل٤ض ه٤بٓٚ
ثزؤٓٓ ٖ٤ـؤ٤ُٝز ٚأُضّٗ٤خ ٝطُي ٝجٞثب هجَ سالص االرؼبة.
انفصم  : 7يذّح انؼمذ :
رضجظ ٓضّح االرلبه٤خ ثضالس ؿ٘ٞاد رجضأ ٖٓ ربع٣ز إٓضب اُؼوض.
ٝك ٢طٞعح ٝجٞص هضب٣ب جبع٣خ كٛ ٢ظا اُزبع٣ز ابس٤غ ٣ ُْٝزْ رؼٓ ٖ٤٤ذبٓ ٢أ ٝشغًخ ّٓ٤ٜ٘خ
ظخ ُِٔزبثؼخ ٝأُغاهجخ أُذضصخ ثبُ٤ٜئخ اُؼِ٤ب ُِطِت اُؼٔ٢ٓٞ
ُِٔذبٓبح ٖٓ هجَ اُِج٘خ أُشز ّ
ك٤زٞٓ ٠ُٞاطِخ ٛظ ٙاُوضب٣ب ٝكن هٞاػض اُؼ٘ب٣خ أُّ٤ٜ٘خ ٝطُي إُ ٠د ٖ٤اٗزٜب طٞعٛب
38

اُجبع ،١ص ٕٝؿٞاٝ ،ٙرٌٔ ٖ٤اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ٖٓ
ٗض اُذٌْ اُظبصع كٜ٤ب.
ّ
انفصم  : 8انتميّذ ثتزكيجخ انفزيك انًتذ ّخـم :
ِ٣زؼّ طبدت اُؼوض ثزٞك٤غ اُلغ٣ن اُظ ١ع ّ
شذ ٚك ٢أُشبعًخ ك ٢طِت اُؼغٝع ٖٓ د٤ش
اُؼضص ٝأُـز ٟٞاُؼِٔٝ ٢اُزجغثخ أُّ٤ٜ٘خ ص ٕٝؿٞا ٙإالّ أّٗٝ ٚك ٢طٞعح رـ٤٤غ اُزغً٤جخ ك٢
ابص٘ب  ،ك٤جت ػِ ٠أُذبٓ ٢إػالّ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ"
ثظُي ًزبث٤ب ٝرـ٤٤غ أُذبٓ )ٕ( ٢أُزشِ ) ٕ( ٢ػٖ أُّٔ ٜخ ثٖٔ ُٗ )ّ( ٚلؾ أُؤٛالد اُؼِٔ٤خ
ٝأُّ٤ٜ٘خ ٗٝلؾ اُزجغثخ ٖٓ د٤ش ػضص اُـ٘ٞاد ػِ ٠إٔ ٣ذظ ٠طُيٓ ،ـجّوب ،ثٔٞاكوخ اُوطت
اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ًزبث٤ب ػِٛ ٠ظا اُزـ٤٤غ ٝإٓضب ِٓذن ك٢
ظخ ُِٔزبثؼخ ٝأُغاهجخ أُذضصخ
اُـغع ث ٖ٤اُطغك٣ ٖ٤ز ّْ ػغضٓ ٚـجوب ػِ ٠اُِج٘خ أُشز ّ
ثبُ٤ٜئخ اُؼِ٤ب ُِطِت اُؼٔ.٢ٓٞ
ٝك ٢سالف طُيٝ ،ك ٢طٞعح رؼظّع رٞك٤غ ٓزغشخ جض٣ض ٣ـزج٤ت ُٔوزض٤بد ًغاؽ اُشغٝط
اُظ ١ر ّْ ػِ ٠أؿبؿ ٚاسز٤بع أُزؼبهض ٓغ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ
اُظً٤خ " أٝك ٢طٞعح ػضّ ٓٞاكوخ اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ "
شخ أُوزغح ،كِّ ٚ
ػِ ٠أُزغ ّ
دن كـز ػوض اُظلوخ ثؼض إطضاع ر٘ج ٚ٤ك ٢اُـغع ُِٔزؼبهض ٓؼٚ
ػٖ طغ٣ن ػضٍ ر٘ل٤ظ ٝإٜٓبُ ٚثؤجَ إضبك ٢أهظب ٙسٔؾ ػشغح (ٓٞ٣ )15ب إٕ ُْ ٣وغ ػِ٠
إصغ ٙرضاعى اُ٘وض أ ٝإطالح اُشَِ ٓوبعٗخ ٓغ اُؼغع أُوضّّ ٖٓ هجِ.ٚ
انفصم : 9فظخ انؼمذ:
ٓغ ٓغاػبح ٓوزض٤بد اُلوغح ابس٤غح ٝاُلظَ  ،8رلـز ٛظ ٙاالرلبه٤خ ،آُ٤ب ك ٢اُذبالد اُزبُ٤خ،:
 اٗزٜب ٓضّح اُزٌِ٤ق أُشبع إُٜ٤ب ثبُلظَ اُـبثغ أػال.ٙ ٝكبح أُذبٓ ٢أ ٝدَ اُشغًخ أُ٤ٜ٘خ ُِٔذبٓبح أ ٝاإلدبُخ ػِ ٠ػضّ أُجبشغح. ػضّ إ٣لب طبدت اُؼوض ثبُزؼآبر ٚاُزؼبهض٣خٝ .كٛ ٢ظ ٙاُظٞعح ٞ٣ج ُٚ ٚاُوطتاُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " ر٘جٜ٤ب ثٞاؿطخ عؿبُخ ٓضٔٗٞخ
اُٞط٣ ٍٞضػ ٙٞكٜ٤ب إُ ٠اُو٤بّ ثبُزؼآبر ٚك ٢أجَ ٓذضّص ال ٣و َّ ػٖ ػشغح أ٣بّ اثزضا
ٖٓ ربع٣ز رجِ٤ؾ اُز٘جٝ .ٚ٤ثبٗوضب ٛظا ابجَُ ٌٖٔ٣ ،وطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ
ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " كـز اُؼوض أ ٝرٌِ٤ق ٖٓ ٣ز ٠ُٞإٗجبػ ٙدـت اإلجغا
اُظ٣ ١غآ ٙالئٔب.
 إطا صجذ ُض ٟاُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ " إسالٍطبدت اُؼوض ثبُزؼآٝ ٚإٛضاع دن اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ
اُظً٤خ " ك ٢اُزوبض ٢أ ٝصجذ ه٤بٓٓ ٚجبشغح أ ٝثٞاؿطخ اُـ٤غ ثزوضٝ ْ٣ػٞص أ ٝػطب٣ب أٝ
ٛضا٣ب هظض اُزؤص٤غ كٓ ٢شزِق إجغا اد إثغاّ اُؼوض ٝاٗجبػ.ٙ
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ًيتٌنَ انًحبيي إرجبع انٌثبئك انتي ثحٌستو في أجم ألصبه خًظخ ػشزح يٌيب ين غهجيب
كتبثيّب ين لجم اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج " ٢رٗٞؾ ُالهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ ".
انفصم :10
ك ٢طٞعح هغاع اُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" رـ٤٤غ طبدت اُؼوض
صٝ ٕٝجٞص ٓجغعاد هبّٗ٤ٗٞخ أٝ ٝاهؼ٤خ صبثزخ ُظُي ،ك ٢هضّ٤خ ال ػاُذ جبع٣خ ،كلٛ ٢ظ ٙاُذبُخ،
رظغف ُٝ ٚجٞثب أرؼبثً ٚبِٓخ اُز ٢رذزـت طجن أدٌبّ اُلظَ اُضبُش ٖٓ ٛظ ٙاالرلبه٤خ ٝطُي
أُؤعر ك 21 ٢أٝد 2111
ػٔال ثؤدٌبّ اُلظَ  ٖٓ 41أُغؿ ّٞػضص ُ 79ـ٘خ 2111
ّ
ٝأُزؼِّن ثز٘ظٜ٘ٓ ْ٤خ أُذبٓبح.
ّ
فط اننشاػبد انًتؼهمخ ثيذا انؼمذ :
انفصم : 11
ك ٢دبُخ ٗشٞة سالف ك ٢رؤ َ٣ٝأدٌبّ ٛظا اُؼوض ،رج ّجَٝ ،جٞثب ،أُـبػ ٢اُظِذ٤خُٜٝ .ظا
اُـغع ٣ز ٠ُٞاُوطت اُزٌُ٘ٞٞج" ٢رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ" ٌٓبرجخ اُِّج٘خ أُذضّصخ
ٓؤعر ك 24 ٢جبٗل 2114 ٢أُزؼِّن
ثٔوزض ٠اُلظَ( ٖٓ )7ابٓغ ػضص ُ 764ـ٘خ ّ 2114
ثضجظ شغٝط ٝإجغا اد رٌِ٤ق أُذبٓ ٖ٤ث٘٤بثخ اُ٤ٜبًَ اُؼٔ٤ٓٞخ ُض ٟأُذبًْ ٝاُ٤ٜئبد
اُوضبئ٤خ ٝاإلصاع٣خ ٝاُؼـٌغ٣خ ٝاُزؼض٤ِ٣خ ٝاُزذٌ٤ٔ٤خ.
ٝثبٗوضب أجَ شٜغ ص ٕٝكظَ اُشالف ٝصّ٣ب ،كُِ ٌٖٔ٤طغف ابدغص ٓٞاطِخ اإلجغا اد
ظخ.
اُوبٗ٤ٗٞخ اُز٣ ٢غاٛب ُِضكبع ػٖ دوٞهُ ٚض ٟأُذٌٔخ أُشز ّ
انفصم  : 12يصـبريف انتظجيم :
رذَٔ ٓظبع٣ق اُزـج َ٤ػِ ٠أُذبٓ ٢أ ٝشغًخ أُذبٓبح.
انفصم  :13صحخ انؼمذ:
ال ٛ ٌٕٞ٣ظا اُؼوض طذ٤ذب إال ثؼض إٓضبئ ٖٓ ٚهجَ اُغئ٤ؾ أُض٣غ اُؼبّ ُِوطت اُزٌُ٘ٞٞج٢
"رٗٞؾ ُألهطبة اُزٌُ٘ٞٞج٤خ اُظً٤خ "
انفصم  :14يح ّم انًخـبثزح:
ػ ًَ ّٖ٤طغف ٓذَ ٓشبثغر ٚك ٢ػ٘ٞاٗ ٚأُظًٞع أػال .ٙؿ٤غ أّٗ ٌٖٔ٣ ٚبدض اُطغك ٖ٤رـ٤٤غ
طُي ثٔوزض ٠عؿبُخ ٓضٔٗٞخ اُٞطٓ ٍٞغ اإلػالّ ثبُجِٞؽ ُِطغف ا٥سغ أً ٝظُي ػٖ طغ٣ن
إػالّ ثٞاؿطخ ػضٍ اُز٘ل٤ظ.

حــزر ثـ .........في ..................
ّ
اإليعــبءاد
انًحـــــــــبيي أً شزكخ انًحبيبح

انمطت انتكنٌنٌجي
" تٌنض ناللطبة انتكنٌنٌجيخ انذكيخ "
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