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طلب العروضموضوع :1الفصل
، من بین أو شركة مهنیة للمحاماةمباشرمحامٍ طلب العروض في اختیار یتمّثل موضوع

جمیع اإلجراءاتالقیام بو الشركة التونسیة للمالحة نیابةالمرّسمین بجدول المحامین، ل
واإلداریة والتحكیمّیة لدى المحاكم وسائر الهیئات القضائیة عنهاوالدفاع حقهافي القانونّیة
اإلدارّیـة راءاتـالمتعلقة باإلجالجاري بها العملام التشریعیةـاألحكتقتضیهة وفق ما والتعدیلیّ 

.والتحكیمةة والجزائیّ ة والجبائیّ والتجاریّ والعسكریةةالمدنیّ و 

.بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفین المتعاقدینعقد النیابةویبّین 

شروط المشاركة: 2الفصل 
:في طلب العروضیمكن المشاركة
5(من خمس قلألاالستئنافمین المرسمین بجدول المحامین لدى للمحا (

.سنوات
الشركات المهنیة للمحاماة.

وال تجوز مشاركة المحامین أو الشركات المهنیة للمحاماة الذین تعّرضوا لإلیقاف عن 
إلغاؤه من قبل المحكمة المباشرة بمقتضى قرار تأدیبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم یتمّ 

.1المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت التاریخ األقصى لقبول العروض
كما ال یمكن مشاركة المحامین الموجودین في إحدى حاالت المنع المنصوص علیها 
بالتشریع والتراتیب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة 

أو بأحد أعضاء هیاكل الشركة التونسیة للمالحةاشرة بین المحامي ورئیس بالعالقة المب
الّتسییر أو المداولة أو تلك التي یكون فیها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّیة للمحامین قد 

من مرسوم 32على معنى الفصل آخرمانع أيأوقبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لدیها
.المحاماة

الشركة التونسیة للمالحة  ال یدخل ضمن مشموالت الوضعیة القانونیة للمحامي أو الشركة المهنیة للمحاماةالتثّبت من إن1
بالهیئة لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نیابة المحامینٕانما یندرج ضمن صالحیات او ، )للغرضالفرز المحدثة لجنة الفتح و (

الفصل ألحكامالعلیا للطلب العمومي بالتنسیق مع الهیئة الوطنیة أو رئیس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
ط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة المتعّلق بضب2014جانفي24مؤّرخ في ال2014لسنة 764عدد من األمر16

.الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة
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الواردة من القضاة المتقاعدین واألساتذة الجامعیین المباشرین أو وال تقبل العروض 
.المتقاعدین على الرغم من ترسیمهم بجدول المحاماة

المشاركةكیفیة:3الفصل 
:یمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض

منفردا *
أو

.الجاري به العملباالشتراك مع غیره ضمن شركة مهنیة للمحاماة تخضع للتشریع *

:طاقسأإلى طلب العروضتوزیع:4الفصل 
:موّجه إلى جمیعفي تونس الكبرى 1قسط وحیدیتكّون طلب العروض من 

في سنوات، ) 5(مّدة خمس المحامین الذین لم تتجاوز مّدة ترسیمهم باالستئناف
. تاریخ صدور طلب العروض

الشركات المهنیة للمحاماة.
أو الشركات المهنیة للمحاماة للمشاركة في طلب العروض هذا یشترط في المحامین

.یات تونس الكبرىالأن یكون محل مخابرتهم بتونس العاصمة أو إحدى و 

:مكونات طلب العروض: 5الفصل 
: یشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالیة

:ـلبالنسبة 
سنوات) 5(من خمس قلاالستئناف أللمحامین المرسمین بجدول المحامین لدى ا-
:الشركات المهنیة للمحاماة-

في إمكانیة إضافة محام ابحّقهالشركةحتفظ استصدار األوامر بالدفع، على أن ت-
.مرّسم لدى التعقیب إن اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضیة ذلك

و/ أو
المتعّلقة أو المرتبطة بقضایا أداء استصدار األذون على العرائض وذلك باستثناء تلك -

.مال

1
.عقد نیابة الھیكل العمومي لدى المحاكمواحدةشركة محاماة لأو واحدمحاٍم مباشر لیتّم وجوبا إسناد 
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و/ أو
.إیداع شكایات باسم الشركة التونسیة للمالحة-

:طلب العروضسحب ملف :6الفصل 
یتولى المترشح تحمیل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومیة

)www.marchespublics.gov.tn(موقع الهیئة الوطنیة للمحامین بوأ
)https://avocat.org.tn (الشركة التونسیة للمالحة بموقع واب أو
)https://www.ctn.com.tn( اإللكترونیة الموجودة للغرض بعد أن یتولى تعمیر اإلستمارة

إدارة وباإلضافة إلى ذلك، فإنه یمكن سحب كراس الشروط مباشرة من . على الموقع المذكور
شارع داق 5بالشركة الكائن مقّرها بــــعدد )A58مكتب عدد (الشؤون القانونیة و التأمین 
.بدون مقابلهمارق شولد تونس البحریة 

صلوحیة العروض: 7الفصل 
ابتداءا من ) یوما60(یصبح المشاركون ملزمین بعروضهم بمجّرد تقدیمها لمدة سّتین یوما 

.المحدد لقبول العروضاألقصىالیوم الموالي للتاریخ

:ومالحق ملف طلب العروضتاإلیضاحا:8الفصل 
أیام من تاریخ نشر ) 7(یمكن لكل مشارك أن یطلب كتابیا إیضاحات في أجل أقصاه سبعة 

. اإلعالن عن طلب العروض
ویتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض یتضّمن اإلجابات والتوضیحات المتصلة بالمالحظات 

ال واالستفسارات التي یطلبها المترشحون، ویوجه إلى جمیع ساحبي كراس الشروط في أجل
أیام قبل التاریخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البرید ) 10(یتجاوز عشرة 

لسحب اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنیة للمحاماة المبّین في االستمارة اإللكترونیة
2014لسنة 764عدد من األمر 4كّراس الشروط المشار إلیها بالفقرة الثانیة من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل 2014جانفي 24مؤّرخ في ال
.العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة

السریع لكافة المشار إلیه عن طریق البریدالملحق تعمیمكما یجوز عند االقتضاء،
.المترشحین
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توجیه معطیات تكمیلّیة إلى المترشحین الذین سحبوا لشركة التونسیة للمالحة لیمكنو هذا،
قبل انتهاء ) 10(قصد مزید توضیح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة كراس الشروط

.أجل تقدیم العروض

:المالیة الضمانات:9الفصل 
المتعّلقة بتنظیم الضمانات المالیة التي تقتضیها التراتیبیعفى المشاركون من تقدیم

.الصفقات العمومّیة

:عن المسؤولّیة المدنّیة والمهنّیةعقد تأمین:10الفصل 
المسؤولیة المدنیة والمهنیة، عنتأمینعقد یتعین على كل مشارك في طلب العروض تقدیم

.ساریة المفعول في تاریخ آخر أجل لتقدیم العروض
الصفقة، تجدید شهادة التأمین سنویا ) ة(صاحبكما یجب على المحامي أو شركة المحاماة 

.إلى حین اإلعالم بالحكم المتعّلق بآخر قضیة ُمتَعهَّد بها
بدایة من یوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّیة ان ویسري عقد التأمین إلى حین انقضاء أسبوع
ذا العقدو ابتداءا من هذا التاریخ یصبح ه، )ة(تعّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني

. االغی
رسالة الشركة التونسیة للمالحة بواسطةإعالم شركة التأمین المعنّیة من قبل في صورة

معّللة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأیة وسیلة أخرى تعطي تاریخا ثابتا لهذا 
لم ) ة(يالمحامي أو شركة المحاماة المعن، بأنّ اإلعالم قبل انقضاء األجل المذكور أعاله

وفي . یتم االعتراض على انقضاء عقد التأمینفإنه التعاقدّیة، ) ها(بالتزاماته)لم تف(یف 
.الشركة التونسیة للمالحةسّلمهاتهذه الحالة، ال یصبح الغیا إّال بشهادة في الغرض 

:طریقة تقدیم العروض:11الفصل 
.یتم تقدیم العروض على مرحلة واحدة

من هذا ) 12(والوثائق اإلدارّیة وجمیع مؤیداتها المبّینة بالفصل ُیضمَّن العرض الفني 
ثالث خارجي یختم ویكتب علیه ومختومین یدرجان في ظرفالكّراس في ظرفین منفصلین

أو شركات متعلق بتكلیف محامٍ 2021لسنة 01ال یفتح طلب عروض عدد " : عبارة 
."إلنابة الشركة التونسیة للمالحةمهنیة للمحاماة
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توّجه الظروف المحتویة على العروض الفنیة والوثائق اإلداریة وجمیع المؤیدات عن طریق 
الوصول أو عن طریق البرید السریع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط البرید مضمون

و ذلك في أجل أقصاه یوم مقابل وصل إیداعـلشركة التونسیة للمالحةالتابع ل
01/07/2021.

عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّین للغرض ثّم وفي مرحلة ثانیة تسّجل تسّجل الظروف 
لصفقات العمومیة حسب ترتیب وصولها ویجب أن تبقى لشراءات وافي السجّل الخاص با

.مختومة إلى موعد فتحها
:یقصى آلّیا

.كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
.المهنیة للمحامینال یحمل ختم المحامي أو الشركة و كّل عرض لم یكن مغلقا* 

:كما یقصى
كّل عرض تضّمن تغییرات أو تحّفظات أدخلها المشـارك علـى بنـود كـّراس الشـروط ولـم یـتّم * 

الشـركة التونسـیة مـن قبـل ابتـداءا مـن تـاریخ مطالبتـه بـذلكأیـام10خالل أجـل أقصـاه یرفعهـا
..للمالحة

. كّل عرض تضّمن تصریحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة* 

.وال یمكن للمشاركین الذین تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعویض
قا للنماذج الملحقة یجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثیقة التعهد طب

.بكراس الشروط

:المكّونة للعرضالوثائق : 21الفصل
ما یجب أن یحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّیدات المصاحبة لها على

:یلي

واجبات المشاركالعمليات المطلوبةبيان الوثيقة
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االداريةالوثائق
المشارك علـى كـّل صـفحة ختم وٕامضاء--- كراس الشروط

وٕامضـــــاؤه فـــــي آخـــــر الوثیقـــــة مـــــع بیـــــان 
.التاریخ

طبقا لألنموذج المدرج )تحدید القسط المزمع المشاركة فیه(تعّهدالوثیقة 
)1(بالملحق عدد

وختمه في آخر الوثیقة إمضاء المشارك
.مع بیان التاریخ 

طبقا لألنموذج المدرج بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
)2(بالملحق عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثیقة 
.التاریخ مع بیان 

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة تعریف جبائیة
.بطاقة التعریف الجبائیة

 ---

أو نسخة الشهادةأصلانخراط بصندوق الحیطة والتقاعد للمحامینشهادة
.مطابقة لألصل من الشهادة

ممضــاة مــن قبــل الشــخص المفــّوض لــه 
.وختمها مع بیان التاریخ

المحامینبجدولترسیمالشهادة مهنیة في 

أو

.قرار ترسیم الشركة المهنیة للمحاماة بجدول المحامین

أصل الشهادة المهنیة أو 
نسخة مطابقة لألصل منها أو 
من قرار ترسیم الشركة 

. المهنیة للمحاماة

أو الكاتـــب العـــام للهیئــــة العمیـــدإمضـــاء
أو رئــــــیس الفــــــرع الجهــــــوي دون ســــــواهم 

.وختمه مع بیان التاریخ

االنخــراط بالصــندوق الــوطني للضــمان االجتمــاعي    شــهادة 
ــــى )بالنســــبة للمعــــاونین واألعــــوان(  ــــدیم تصــــریح عل أو تق

.الشرف بعدم االستعانة بمعاونین أو أعوان

نسخة مطابقة لألصل من 
.الشهادة

إمضــاء الــرئیس المــدیر العــام للصــندوق 
ـــــوطني للضـــــمان االجتمـــــاعي أو مـــــن  ال

ان الشــخص المفــّوض لــه وختمــه مــع بیــ
.التاریخ

نسخة مطابقة لألصل من عقد تأمین عن المسؤولّیة المدنّیة والمهنّیة
العقد

إمضـــــاء الـــــرئیس المـــــدیر العـــــام لشـــــركة 
التــــامین أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

.وختمه مع بیان التاریخ

تصــریح علــى الشــرف یلتــزم بموجبــه المشــارك بعــدم القیــام 
عطایــا أو هــدایا مباشــرة أو بواســطة الغیــر بتقــدیم وعــود أو

قصد التأثیر في مختلـف إجـراءات التعیـین ومراحـل إنجـاز 
.المهّمة

طبقا لألنموذج المدرج 
)3(بالملحق عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثیقة 
.مع بیان التاریخ

تصریح على الشرف یقّدمه المشارك بأّنه لم یكن عونا 
عن ى ، أو مضالشركة التونسیة للمالحةعمومیا لدى 

.مّدة خمس سنوات على األقلّ اإنقطاعه عن العمل به

وفي خالف ذلك، یجب تقدیم الترخیص أو نسخة مطابقة 
) حسب الحالة(لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم 

طبقا لألنموذج المدرج 
)4(بالملحق عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثیقة 
.مع بیان التاریخ
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طبقا للتراتیب الجاري بها العمل وخاّصة منها أحكام 
المؤّرخ في 1998لسنة 1875من األمر عدد 5الفصل 

المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات 1998سبتمبر 28
المتعّلقة بإسناد الموظفین العمومیین ترخیصا لممارسة 

.نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم

الحاالت تصریح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
من كّراس 2اإلقصائّیة المنصوص علیها بالفصل 

الشروط

طبقا لألنموذج المدرج 
)5(بالملحق عدد    

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بیـــــــان إمضـــــــاء 
.التاریخ

:في فرز العروضاعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

/ والعاّمةالبیانات والمراجعتصریح على الشرف بصّحة 
.المضمَّنة بالعرضأو الخصوصیة

طبقا لألنموذج المدرج 
)6(بالملحق عدد    

المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بیـــــــان إمضـــــــاء 
.التاریخ

:قائمة إسمیة في

)منفرد(المحامي 

.اةالشركة المهنّیة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج 
)7(بالملحق عدد  

في آخر الوثیقة وختمهإمضاء المشارك
.مع بیان التاریخ

منفرد أو في إطار شركة مهنیة (مشارك التزام لكل محام
جمیع القیام بو الشركة التونسیة للمالحةنیابة ب) للمحاماة

لدى )ها(والدفاع عنه)ها(في حقهالقانونّیةاإلجراءات
واإلداریة والتحكیمّیة المحاكم وسائر الهیئات القضائیة 

.ةوالتعدیلیّ 

طبقا لألنموذج المدرج 
)8(بالملحق عدد    

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثیقة 
.مع بیان التاریخ

التعریـــــف بإمضـــــاء كـــــل محـــــام مشـــــارك 
على أن یكون تاریخ التعریف باإلمضاء 
ــــــــا بعــــــــد صــــــــدور إعــــــــالن طلــــــــب  وجوب

.العروض

أو المباشرلتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّینة ل
خالل الخمس اةشركة المهنّیة للمحامللن المنتمینللمحامی

.خیرةسنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج 
)9(بالملحق عدد  

في آخر الوثیقة وختمهإمضاء المشارك 
.مع بیان التاریخ

قائمة في الدورات التكوینیة المتخصصة التي تابعها
لشركة المهنّیة المنتمین لالمحامینلمحامي المباشر أو ا

الستكمال اة في إطار دورات التكوین المستمرللمحام
التي تنظمها الهیئة الوطنیة للمحامین بالتنسیق مع الخبرة

المعهد األعلى للمحامین أو في إطار أنشطة الهیاكل 
.الدولیة للمحامین

طبقا لألنموذج المدرج 
)10(بالملحق عدد  

إمضـــاء المشـــارك وختمـــه فـــي آخـــر الوثیقـــة 
. ریخمع بیان التا

المنتمین المحامینأو المباشر السیرة الذاتّیة للمحامي
.اةلشركة المهنّیة للمحامل

طبقا لألنموذج المدرج 
)11(بالملحق عدد 

إمضــاء صــاحب الســیرة الذاتّیــة وٕامضــاء 
ـــــة الشـــــركة (صـــــاحب العـــــرض  ـــــي حال ف
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وبقیة المالحق المنصوص علیها صلب 1یمّثل عدم تقدیم الملحق رقم :مالحظة
الجوانب الفنیة والتي تندرج ضمن تقییم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ویجوز 

، االقتضاءعندطلب تأنبین المشاركین المساواةمبدأ احترامبشرطللشركة التونسیة للمالحة 
بیانات استكمالكتابیاح العروض،أیام من تاریخ جلسة فت07یتجاوز في أجل ال

.یؤدي ذلك إلى تغییر في محتواهاأالشریطةتتعلق بالعروض الفنیة توضیحاتو مستنداتو 

:فتح الظروف: 31الفصل 
لفتح العروض وفرزهاالخاّصةمن قبل اللجنةتفتح الظروف المحتویة على العروض الفنّیة

.مدیرها العامرئیس تحدث بمقّرر من 
المحتویة على الوثائق اإلداریة تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجیة والظروف 

. والعروض الفنّیة
وتعقد جلسة فتح العروض في التاریخ والمكان المحّددْین . علنیةتكون جلسة فتح العروض 

.بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة
كما . للحاضرین المشاركین بالتدّخل في سیر أعمال اللجنة ألّي سبب من األسبابال یسمح 

ل لهم طلب تمكینهم من تعدیل عروضهم أو إدخال أّي إضافات علیها .ال یخوَّ
.ال تفتح إّال العروض الواردة في اآلجال القانونیة المحّددة لقبول العروض

.رات وٕاال أعتبر هذا العرض الغیاال یمكن ألّي عارض أن یدخل على عرضه أیة تغیی
یتّم الشروع في عملّیة الفتح طبقا للتسلسل الترتیبي لتاریخ الورود وذلك بفتح الظرف الخارجي 

.للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّیة المطلوبة

.مع بیان التاریخ)المهنیة للمحاماة

في القضایا موضوع اإلنابات الجاریة جدول التعهدات
وسائر الهیئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

. ةواإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمّیة القضائیة 

طبقا لألنموذج المدرج 
)12(بالملحق عدد 

في آخر الوثیقة وختمهإمضاء المشارك
.مع بیان التاریخ

أو المباشر لمحاميمشروع عقد النیابة المبرم بین ا
الشركة التونسیة اة من جهة، و لشركة المهنّیة للمحاما

.من جهة ثانیةللمالحة

طبقا لألنموذج المدرج 
)13(بالملحق عدد 

محـــام منفـــرد (صـــاحب العـــرض إمضـــاء 
وختمــه) أو وكیــل شــركة مهنیــة للمحامــاة
.في آخر الوثیقة مع بیان التاریخ



10

تصریح بوجود الوثائق المطلوبة فتح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصار على ال
.تعدادهاو

ــي : 14الفصــل  ــل المشــاركین ف ــدیم الترشــحات مــن قب ــي تق ضــبط آجــال وصــیغ الرجــوع ف
:الصفقة

یمكـــن للمحـــامي الـــذي قـــّدم ترّشـــحه فـــي طلـــب عـــروض أن یســـحبه بطلـــب كتـــابّي، مقابـــل 
أو عــن طریــق البریــد مــع اإلعــالم الشــركة التونســیة للمالحــة وصــل تســلیم، یقــّدم مباشــرة إلــى 

یومـا مـن تـاریخ آخـر أجـل لقبـول العـروض المعلـن ) 15(أجـل أقصـاه خمسـة عشـرة بالبلوغ في 
.وذلك دون الحاجة إلى تبریر هذا االنسحابالشركة التونسیة للمالحةعلیه من قبل 

ملزمین تبار عروضهم في أعمال التقییم، ویكونونوبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعین االع
،بها

العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل یقّدمه غیر أّنه ال یمكن سحب ذلك 
بهدف 2014لسنة 764من األمر ) 7(المترّشح للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع 

. الموافقة علیه
وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملیة الفتح، 

) 02(الهیاكل العمومیة لمّدة سنتین التي تنظمها كلّ المشاركة في الصفقات یحرم من 
تحتسب، حسب الحالة، من تاریخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون تاریخ من هذا الفصل أو من 
.أیام عمل) 10(رّد لمّدة تجاوزت عشرة

تقییم العروض:15الفصل
تتـوّلى مـن هـذا الكـّراس،13المشـار إلیهـا بالفصـل الّلجنـة الخاّصـة بعد فتح العروض من قبـل 

ــات المدرجــة العــروض المقبولــةتقیــیم و هــذه اللجنــة كــذلك فــرز  وترتیبهــا وفقــا إلحــدى المنهجّی
.من هذا الكراس16لفصل با

تدخل في تقییم العرض الفّني للمشارك، یمكن، عند االقتضاء، وباستثناء الوثائق  التي 
أن تدعو كتابّیا المشاركین الذین لم یقّدموا كّل الوثائق تقییم العروضللجنة الخاّصة ب

تقییم العروضأّیام عمل من تاریخ جلسة 10المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال یتجاوز 
الشركة التونسیة للمالحةداعها مباشرة بمكتب ضبط وذلك عن طریق البرید السریع أو بإی

.حتى ال تقصى عروضهم
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: یمكن إرسال هذه الوثائق عن طریق البرید االلكتروني بالعنوان التالي
)imen.saidani@ctn.com.tn ( على أن تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط أو إرسالها

.لسریعادطریق البریعن
.ویعتمد في هذه الحالة تاریخ اإلرسال االلكتروني

:منهجّیة تقییم العروض و إسناد األعداد:61الفصل
:منهجّیة تقییم العروض في صورة اختیار محامي أو شركة مهنیة للمحاماة : 61.1

الشركة المهنّیة للمحامین باالعتماد،یتّم تقییم العروض وترتیبها الختیار المحامي أو 
:حصریا، على المقاییس التالیــة

:وتقصى وجوبا 
.العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقییم الفني-
التي تنقصها الوثائق اإلداریة المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء العروض -

.من هذا الكراس12فترة اإلمهال والمحّددة في الفصل 
.كل عرض تضّمن تصریحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة-
العروض التي یتوّلى أحد المشاركین فیها تقدیم أكثر من عرض واحد في نفس -

.الصفقة
وبخصوص المحامین الذین صدرت في شأنهم عقوبات تأدیبّیة، فإّن استبعادهم ورفض 

764ل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد ترّشحاتهم ال یتّم إال من قب

یتعلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف 2014جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 

العدد األقصى المسندمعاییر الفرزالعدد
نقطة50أو ألعضاء الشركة المهنّیة للمحامینالمراجع العامة للمحامي1
نقطة20المؤهالت العلمّیة للمحامي2
ــــل الهیاكــــل 3 ــــة للمحــــامي أو شــــركة المحامــــاة مــــن قب حجــــم المهــــام الموكول

العمومّیة وعددها
نقطة30

نقطة100المجمــــــوع العـــــام
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المحامین بنیابة  الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة 
هم المهنیة بالتنسیق مع من له النظر والتعدیلیة والتحكیمیة ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّیات

في الهیئة الوطنیة للمحامین  أو كذلك مع رئیس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، 
جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 764من األمر عدد 15تطبیقا لمقتضیات الفصل 

2014.
:المبدأ العام في إسناد األعداد: 62.1

ألعضاء الشركة المهنّیة للمحاماة خالل الخمسة سنوات المراجع العامة للمحامي أو 
):نقطة50( األخیرة

:كیفیة إسناد األعداد. 1.أ
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة 

إلى 2016سبتمبرالمحاماة خالل الخمس سنوات األخیرة أي من الفترة الممتّدة بین غرة 
.تاریخ تقدیم العروض

في صورة تقدیم عرض في إطار شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف أعضاء 
.مع وجوب التقید بالسقف العددي األقصى المشار إلیه في الجدولالشركة

وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، یتم اعتماد نسخ من عّینة من 
األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغایة حجب أسماء األطراف وتقدیمها نصوص 

.بشكل یحول دون إمكانّیة التعرف على األشخاص المذكورین بهذه األحكام والمراجع

عدد اإلنابات 
لدى المحاكم

50و 40ما بین 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

60و51ما بین 
الل إنابة خ

الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

70و61ما بین 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

80و71ما بین 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

81أكثر من 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

العــــــــــــــــــدد 
المســـــــــــــند 
بعنــــــــــــــوان 
المراجـــــــــــع 

العامة

1020304050
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:صیغ تقدیم العّینات من المؤّیدات.2.أ
تبعا إلمضاء المترّشح للتصریح على الشرف بصّحة البیانات المتعّلقة بالتجربـة الخصوصـّیة 

.المؤّیدات المصّرح بهابتقدیم المترّشح، في مرحلة أولى،  لزم ، ال ی)6الملحق عدد (والعاّمة 
.احتساب التجربة القضایا التي تّم رفضها شكالوال یدخل ضمن 

المترشح المشارك في طلب التي یحددهاعّینة اإلنابات أو رسائل التكلیف یتم إعتماد
وبصفة عامة یتولى المحامي أو شركة المحاماة تقدیم كل وثیقة تثبت إنجاز العمل ،العروض

.موضوع اإلنابة
أو فــي وســائل حفـــظ فــي أقــراص ممغنطـــة أو لیزرّیــة،وتخزینهــاهـــایكــون المحــامي مــدعو إلــى جمع

تراعى فیها الّضمانات الفنّیة الستغاللها طبق مواصـفات تـتالءم مـع الّتجهیـزات المسـتعملة إلكترونّیة
حســب الســنوات وحســب طبیعتهــا بطریقــة تحفــظ حمایــة المعطیــات الشخصــّیة و ذلــك ،فــي المجــال 

طبـــق المواصـــفات الفنّیـــةى الشـــركة التونســـیة للمالحـــةإلـــتقـــدیمها عنـــد الطلـــب قصـــدوالّســـر المهنـــي 
.المبّینة للغرض في كراس الشروط

تتوّلى لجنة الفتح ترتیب العروض على أساس المعطیات المبّینة في الّتصاریح على الّشرف والّسـیرة 
الّذاتّیة الممضاة من قبل المترّشحین وبقیة المالحق المنصـوص علیهـا بملـف طلـب العـروض وطبقـا 

. للمعاییر والمقاییس المعلنة بكّراس الشروط
نتهاء مـن هـذه األعمـال بتوجیـه الملفـات إلـى الّلجنـة المختّصـة تقوم الشركة التونسیة للمالحة عند اال

للمراقبة والمتابعة بالهیئة العلیا للطلب العمـومي إلجـراء المراقبـة الّالزمـة علیهـا طبقـا ألحكـام الفصـل 
وٕاذا مـــا اقتضـــت أعمـــال . 2014مـــارس 13المـــؤرخ فـــي 2014لســـنة 1039مـــن األمـــر عـــدد 10

دات المضــمنة بالتصــاریح أو مؤیــدات إضــافیة حــول مــا تــم التصــریح بــه الّلجنــة المــذكورة طلــب المؤّیــ
بخصـــوص المـــؤهالت العلمیـــة والمهنیـــة، فـــإّن هـــذا الطلـــب یوّجـــه إلـــى المحـــامین المعنیـــین مـــن قبـــل 

.الشركة التونسیة للمالحة

):نقطة20(المؤّهالت العلمّیة للمحامي-ب 
وباالســتنادل مــن المتــدخلین للقیــام باإلنابــة یهــدف هــذا المقیــاس إلــى تحدیــد العــدد األمثــ
مــن ناحیــة وٕالــى الشــركة التونســیة للمالحــةإلــى الخبــرة المتمّیــزة فــي المیــدان المطلــوب مــن قبــل 

: التصنیف التاليوذلك حسبالمؤهالت العلمیة للمترشح من ناحیة أخرى، 
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.من خمس سنواتقلألاالستئنافالمحامون المباشرون لدى -
.المحاماةشركة أعضاء -

إضــــافة إلــــى الشــــهادات العلمّیــــة التــــي تحّصــــل علیهــــا المحــــامي تســــند األعــــداد بحســــب وعــــدد 
:الدورات التكوینّیة التي تلّقاها أو شارك فیها على النحو التالي

ــــة - ــــة 05تســــند بصــــفة آلی ــــابع بنجــــاح دورة تكوینی ــــا أو ت ــــاط لكــــّل محــــام شــــارك فعلی نق
التــي تنظمهــا الخبــرة المهنّیــةالســتكمالرّ متخّصصــة فــي إطــار دورات التكــوین المســتم

ویبلـغ سـقف النقـاط بهـذا العنـوان للمحـامیناألعلىالهیئة الوطنیة بالتنسیق مع المعهد 
.)10(عشرة

لكــّل مشــاركة ناجحـــة فــي دورة تكوینّیــة قـــام بهــا محــامي فـــي ) 01(تســند نقطــة واحـــدة -
.1)10(عشرةإطار أنشطة الهیاكل الدولّیة للمحامین ویبلغ سقف النقاط بهذا العنوان 

إلثبات المشاركة في هـذه الـدورات، یقـّدم المحـامي المترشـح نسـخة مطابقـة لألصـل مـن شـهادة 
.نیةالمشاركة في الدورة المع

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شـركة المحامـاة مـن قبـل الهیاكـل -ج
)نقطة30(العمومّیة وعددها 

لـذلك بقـدر مـا . یهدف هذا المعیار إلى إعطـاء أكثـر فـرص للمترّشـحین المتفـّرغین
یكــون المحــامي المترّشــح متفّرغــا للمهنــة بقــدر مــا یرتفــع العــدد المســند إلیــه بهــذا العنــوان

:و العكس بالعكس و ذلك على النحو التالي
یـــتّم حـــذف نصـــف نقطـــة عـــن كـــّل قضـــّیة جاریـــة، لفائـــدة هیكـــل عمـــومي فـــي الطـــور -

10االبتـــدائي فـــي تـــاریخ تقـــدیم الترّشـــح للمشـــاركة فـــي طلـــب العـــروض علـــى أال تتجـــاوز 

.نقاط

1
، یؤخذ، باإلضافة إلى ذلك، بعین شركة التونسیة للمالحةمحامي بقضایا في الخارج من قبل العندما یتعلّق األمر بتكلیف 

ة االعتبار ضمن ھذا المعیار الفرعي دورات تكوینیّة ل الدولیّ طة الھیاك ام قام بھا محامي في إطار أنش دى إلم امین م للمح
. ة المتفّق علیھا في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجلیزیةالمحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامھا القضیّة أو اللغ

ة  ة دولیّ بكة مھنیّ ي ش ویمكن، كذلك، األخذ بعین االعتبار إضافة إلى ھذه المقاییس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة ف
.لمكاتب محاماة من عدمھ
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یـــتّم حــــذف نصــــف نقطــــة عـــن كــــّل قضــــّیة جاریــــة لفائـــدة هیكــــل عمــــومي فــــي طــــور -
10ســتئناف فــي تــاریخ تقــدیم الترّشــح للمشــاركة فــي طلــب العــروض علــى أال تتجــاوز اال

.نقاط
یتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضـّیة جاریـة لفائـدة هیكـل عمـومي أو ذات معنویـة أو -

محكمة التعقیب في تاریخ تقدیم الترّشـح للمشـاركة فـي طلـب العـروض مادیة خاصة لدى
.نقاط10على أال تتجاوز 

:شركة محاماةأو المحاميتعیین: 71الفصل
تقریــرا مفّصــال حــول الشــركة التونســیة للمالحــةالمحدثــة لــدى العــروضتقیــیمتعــّد لجنــة

معـــاییر إختیـــار المترّشـــحین ونتـــائج أعمـــال الفـــرز علـــى ضـــوء ذلـــك توّضـــح فیـــه كیفّیـــة ترتیـــب 
.المترّشحین وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك

وجوبــا هــذا التقریــر إلــى اللجنــة المختّصــة للمتابعــة والمراقبــة الشــركة التونســیة للمالحــةوّجــهتو 
لســـنة 764مـــن األمـــر عـــدد 7المحدثـــة بالهیئـــة العلیـــا للطلـــب العمـــومي طبقـــا ألحكـــام الفصـــل 

مــن 8إلجــراء مراقبتهــا علیهــا طبقــا لمقتضــیات الفصــل 2014جــانفي 24والمــؤّرخ فــي 2014
.ر وٕاعادة النظر فیها، عند اإلقتضاءاألمر السالف الذك

وبعــد اإلنتهــاء مــن هــذه األعمــال ، توّجــه اللجنــة المــذكورة قرارهــا إلــى الشــركة التونســیة للمالحــة 
لتنفیذه

: والّشروع في المهّمةالعقدإمضاء: 81الفصل 
ـــّم اختیارهـــا مـــن قبـــل  ـــتّم إعـــالم المحـــامي أو شـــركة المحامـــاة التـــي ت التونســـیة الشـــركة ی

ویجــب علیــه إمضــاء العقــد المحــرر باللغــة العربیــة. فــي العنــوان المبــّین بوثیقــة التعّهــدللمالحــة
.طبق النموذج المصاحب لهذا

ویمكـن إضـافة بنــود یـرى الطـرفین أهمّیتهــا وضـرورة توضـیحها وذلــك حسـب مقتضـیات وواقــع 
. نشاط الشركة التونسیة للمالحة

لیتولى اتخاذ العقد وٕامضائه، یتم إعالم المحامي أو شركة المحاماةوعلى إثر المصادقة على 
.بذلككل اإلجراءات الضروریة لضمان انطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن

یحرم إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع اختیارها نهائیا لإلنابة 
تحتسب من ) 02(هیاكل العمومیة لمّدة سنتین الالمشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ من 

عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة تاریخ 
.أیام عمل) 10(
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المالحق

وثيقة التعّهد: 1ملحق عدد 
بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 
تصريح على الشرف بعدم التٔاثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة : 3ملحق عدد 
طلب العروضةصاحبالشركة التونسية للمالحةتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى: 4ملحق عدد 
من 4تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل: 5ملحق عدد 

كّراس الشروط
الخصوصّية المذكورة في العرضٔاو/ العاّمة والبيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة : 6ملحق عدد 
ٔاو ٔاعضاء الشركة المهنّية للمحاماة ) المنفرد(المحامي سميـة في إقائمة : 7ملحق عدد 
الشركة التونسية للمالحةٔاو ٔاعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة ) المنفرد(المحامي التزام: 8ملحق عدد 

لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية
شركة المهنّيةللللمحامين المنتمينٔاو المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

خيرةخالل الخمس سنوات االٔ اةللمحام
المنتمين المحامينلمحامي المباشر ٔاو قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق لشركة المهنّية للمحامل
.ٔاو في إطار ٔانشطة الهياكل الدولية للمحامينمع المعهد أالعلى للمحامين

سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 
في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم جدول التعهدات: 12ملحق عدد 

ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية 
والشركة التونسية للمحاماة،لشركة المهنّية أاو المباشر لمحاميالمبرم بين اعقد النيابة : 13ملحق عدد 

.للمالحة
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1ملحق عدد

تعّهدالوثیقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الممضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفله- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب (إن االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واللق
......................................................................1)والخطة

المتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -
............................................................................:................ولحساب

................. ......................:عـــــــــــددالتقاعـــــــــــد تحـــــــــــتالحیطـــــــــــة و صـــــــــــندوقبمنخـــــــــــرطال-
...........................

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّین محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مخابرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
................)...................................................بالكامل

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

بإنابة المتعّلق طلب العروض ملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرهاالوثائقجمیع على االطالعبعد و 
:للشركة التونسیة للمالحةالمحامي 

.ملف طلب العروض(1)
.االلتزاممّثل وثیقةتي توثیقة التعهد ال)2(
.عقد النیابة)3(

.الخدمات المزمع انجازهاطبیعة وشروطيمسؤولیترت علىدّ وبعد أن ق
:یليوألتزم بما أتعّهد

.قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ) 1
ةالمحّدداألجرةمقابل أعاله،الوثائق المذكورة مبینة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّیة المطلوبة ) 2

.طبق التراتیب القانونّیة في المیدان
أیام من تاریخ 10موضوع الصفقة خالل مدة قدرهاالتقاریر الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمتسلیم) 3

.وفقا لما ینص علیه عقد اإلنابةالجلسة
.العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلداریة الخاصة مدرجة البنود تطبیق جمیع ال) 4

ذكر (الشركةإني الممضي أسفله بصفتي وكیل "، تدرج عبارة شركة مهنیة للمحامینفي صورة، تقدیم العرض من قبل 1
.النخراط لدى صندوق الحیطة والتقاعددون إدراج البیانات المتعلقة )" لشركةا
یمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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.آلخر أجل محدد لقبول العروضیوما ابتداء من الیوم الموالي60مدةاإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5
. قانونية تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح)مثلها لیستالتي أشركة الأو أنّ (لست أنني شهد أ) 6
العقد بصفة آلیة وأتحمل مسؤولیتي القانونیة المترتبة عن فسخ فإنه یتم،ذلكخالفصورة ثبوت في و 

.ذلك

البنكفتوح بحساب المالتحویلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبةالمبالغ الشركة التونسیة للمالحةدفع ت
أو البنكیةذكر الهوّیة.......................... (:عددتحت ............................ :البریدأو 

)البریدیة

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

")صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط الید عبارة مشارك الیكتب(
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2ملحق عدد

حول المشاركبطاقة إرشادات عامة

المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاماة إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة واللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أو االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
...............................................:....................................

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
..............................:..............................................................المحامـــــــاة

....
عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

..................................:..................................................................
 ............

ع وابعنــــــــــوان امي موق ان للمح واب إذا ك ع ال ةموق راءات القانونیّ ا لإلج : وفق
........................................

............:..................................................................................لهـــاتفا
............. ...........
ي العنــــــــــــــــــــــــــــــــوان امي أواإللكترون اة للمح ركة المحام ش

:.......................................................................
المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرف رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ـــــائ ..................:...........................................................................يالجب
..........

ــــــــــــــــــــــــــــــــوّ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــب (إلمضــــــــــــــــــــــــــــــــاء وثــــــــــــــــــــــــــــــــائق العــــــــــــــــــــــــــــــــرضض شــــــــــــــــــــــــــــــــخص المف االســــــــــــــــــــــــــــــــم واللق
............................................)......خطةوال

......................في.................. ر بـ حرّ 

)المشاركوختم إمضاء(

. ة بهتقدیم الوثیقة الخاصّ عضو جب على كلّ ی، محامینأوشركات محاماة ع صورة تجمّ في :مالحظة
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3ملحق عدد 

تصریح على الشرف بعدم التأثیر
مهّمة الفي مختلف إجراءات التعیین ومراحل إنجاز 

................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إّني الممضي أسفلھ 

......................... .................................................................................................للمحامینممّثل الشركة المھنّیة 

.........................................بتاریخ...........................................عدد الوطنّیة تحتالمسّجل بالھیئة 

..................................................................................................) العنوان الكامل(المعّین محّل مخابرتھ بـ 

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

أصّرح على شرفي بعدم قیامي وألتزم بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو 

.الصفقة لفائدتيإسنادأو ھدایا قصد التأثیر في مختلف إجراءاتعطایا 

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

)المشاركوختمإمضاء(
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4ملحق عدد 

تصریح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
الشركة التونسیة للمالحة

طلب العروضةصاحب

................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إّني الممضي أسفلھ 

...... ...................................................................................................................للمحامینممّثل الشركة المھنّیة 

...........................................بتاریخ.........................................المسّجل بالھیئة الوطنّیة  تحت عدد 

..................................................................................................) لالعنوان الكام(المعّین محّل مخابرتھ بـ 

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

الشركة التونسیة للمالحةإطارات أو أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أّني لم أكن 
.أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بھا مّدة خمس سنوات على األقلّ 

إعالم ال( ام ب ي صورة القی یة للمالحةوف ركة التونس دد ش ر ع ام األم ق أحك نة 1875طب لس

ن م1998 خة م ق نس ة، فترف یة للمالح ركة التونس ل الش ن قب ھ م ر علی الم مؤّش وب اإلع كت

.)بلوغ عند اإلقتضاءیوّضح بدقّة تاریخ ذلك أو اإلدالء بعالمة ال

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

)المشاركوختمإمضاء(
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5ملحق عدد 

تصریح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
من كرّاس الشروط2الحاالت اإلقصائّیة المنصوص علیها بالفصل 

................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إّني الممضي أسفلھ 

................................................................................................................ .........للمحامینممّثل الشركة المھنّیة 

...........................................................بتاریخ.........................................عددالوطنّیة تحتالمسّجل بالھیئة 

.................................................................................................) العنوان الكامل(المعّین محّل مخابرتھ بـ 

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

ي  د ف رحین ال نوج أصّرح على شرفي أّني وكافّة أعضاء الفریق المتدّخل من المحامین المقت

.مھنة المحاماةالمنصوص علیھا بالمرسوم المنّظم لالمنعإحدى حاالت 

ا االت المنصوص علیھ ي إحدى الح د ف ن كما أصّرح أّننا ال نوج رة م الفقرة األخی الفصل ب

.طلب العروضكراس شروطالثاني من 

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

) المشاركوختمإمضاء(
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6ملحق عدد 

تصریح على الشرف بصّحة البیانات 
الخصوصّیة المذكورة في العرضأو/ والمراجع العاّمة و

................................................................................................................) االسم واللّقب(إّني الممضي أسفلھ 

........................................................................ .................................................محامینممّثل الشركة المھنّیة لل

..............................................................بتاریخ.........................................المسّجل بالھیئة الوطنّیة تحت عدد 

....................................................................................................) العنوان الكامل(المعّین محّل مخابرتھ بـ 

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

قّدمتھا في ھذا أصّرح على الّشرف بصّحة البیانات والمراجع الخصوصّیة والعاّمة التي 
.العرض

وأتحّمل مسؤولّیتي القانونّیة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدیمي للّجنة المكلّفة 
.بالفرز لما یثبتھا من وثائق بعد طلبھا مّني لمّدة تتجاوز عشرة أّیام

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

)وختم المشاركإمضاء  (
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7عدد ملحق

) المنفرد(المحامي سمیـة في إقائمة 
اة للمحاملشركة المهنّیة أعضاء اأو 

تاريخ الترسيم بالهيئة الشهادة المحرز عليها االسمواللقب ع ر
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

)المشاركوختمإمضاء(
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8عـددملحق

) المنفرد(المحامي التزام
الشركة التونسیة للمالحةبنیابةأو أعضاء الشركة المهنّیة للمحاماة

والتعدیلیةلدى المحاكم وسائر الهیئات القضائّیة والتحكیمیة واإلدارّیة 

أقّر ………….............................................………………………………………………) اإلسم واللّقب(إني الممضي أسفلھ

كما أقّر .بإنجاز المھّمة)ألتزم(الفریق المتدخل والمتكّون من السّیدات والسادة اآلتي ذكرھم یلتزمبأنّ 

:المعلومات الواردة بھذا العرضكاّفةبصحة 

المحامي  إمضاءمحل المخابرةالترسيمقب  اللو سماال
1معرف به

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

)المشاركوختم  إمضاء(

كما یجب التعریف باإلمضاء لكل . صة لكّل واحد منھمیتعیّن على كّل المتدخلین المعنیین اإلمضاء في الخانة المخصّ 1
.محامي مشارك على أن یكون تاریخ التعریف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض
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9عـدد ملحق
نللمحامین المنتمیأو المباشرلتجربة العامة للمحاميالمراجع المبّینة لقائمة 

خیرةخالل الخمس سنوات األاةشركة المهنّیة للمحاملل
)إلى تاریخ فتح العروض2016جانفي 1من (

جدول تألیفي للمراجع العاّمة

الطور المحكمة موضوع اإلنابة عدد االنابات

2016سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامین ا

2017سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامین ا

2018سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامین ا

2019سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامین ا

2020سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامین ا

......................... العدد الجملي لإلنابات المصرح بھا خالل الخمس سنوات
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جدول تفصیلي للمراجع العاّمة

بداية وانتهاءتاريخ
المهّمة

الطور عدد القضّية المحكمة موضوع اإلنابة الخاصالشخص  أوالهيكل العمومي  

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

) إمضاء وختم المشارك(

يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.
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10عـدد ملحق

المحامینلمحامي المباشر أو قائمة الدورات التكوینیة المتخصصة التي تابعها ا
اة في إطار دورات التكوین المستمر التي تنظمها لشركة المهنّیة للمحامالمنتمین ل

الهیئة الوطنیة للمحامین بالتنسیق مع المعهد األعلى للمحامین أو في إطار أنشطة 
.الهیاكل الدولیة للمحامین

السنة المحور ع ر
الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالهيئة  المسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة  التكوينيةالدورات

1

2

3

4

5

أنشطة الهياكل الدوليةإطارالدورات التكوينية للمحامين في  
1

2

3

4

5

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

)إمضاء وختم المشارك(

.في الدورة المعنیةیقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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11عدد ملحق
سيـــرة ذاتيـــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبواإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم*  : اللق
.................................................................................................................................................................................

........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة ومكانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا*  : تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ ال
...................................................................................................................................................................

: تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بالهیئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطنّیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *
...............................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم * ت
................................................................................................................................................:اإلستئناف

: تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التعقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب* 
...................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان موق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعن تلإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءاوفق
............................................................................................:القانونّیة

:ل علیھا المترشحالمتحصّ الشـھــائد العلمیــة
جسنة التـخـرّ  الجامعیةالمؤسسة  الشھـادة العلمّیة
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:ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة

النتائج المحّققة أو نتائج 
األعمال المنجزة

ھذه األعمال إنجاز تاریخ  میدان النزاع 
الناشطة فيشركةالأو الھیكل العمومي 
التي قام المحامي أو القطاع الخاص

شركة المحاماة بنیابتھا

الدراسات والبحوث
-
-
-
-
-
-
-

أو الماّدة وجدإناالختصاصذكر (في مھنة المحاماة الخبرة الخصوصیةملّخص 
)المطلوبة

المحّققة أو نتائج النتائج 
األعمال المنجزة

تاریخ إنجاز ھذه األعمال  میدان النزاع 
الھیكل العمومي أو الشركة الناشطة في 

القطاع الخاص التي قام المحامي أو 
شركة المحاماة بنیابتھا
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نشاطھ في العالقة المعطیات اإلضافیة التي یرى المترشح أھمیة ذكرھا في -
:بالمھّمة المترّشح إلیھا

التكوین في اللغات.

ممتازجید جداجیدمتوسطاللغة

الخبرة في میدان معین قبل الترسیم في المحاماة.
-
-
-
اإلنضواء في شبكة دولّیة لمكتب محاماة
-
-
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية

............................في............................. حرّر بـ

)إمضاء وختم المشارك(
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12عدد ملحق

في القضایا موضوع اإلنابات الجاریة والتي ال تزال جدول التعھدات
واإلداریة والتحكیمّیة وسائر الھیئات القضائیة منشورة لدى المحاكم 

ةوالتعدیلیّ 

اآلجال اإلنابات الجاریة
التقریبیة 

إلنتھاء اإلنابات 
الجارّیة

المالحظات 
اإلضافیة 

والتوضیحیة التي 
یراھا المترشح أّنھا 
ضرورّیة لذكرھا 
لتحدید جدول 

التعھدات

عدد 
اإلنابات

موضوع 
اإلنابات

المحاكم أو 
الھیئات 

المنشورة 
أمامھا القضایا

الھیكل الطور
العمومي

شخص 
خاص

المترشحوختم  إمضاء  

............................في............................. حرّر بـ
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13عدد ملحق

المباشر لمحاميعقد النیابة المبرم بین ا
للمحاماة،لشركة المهنّیة اأو 
1الشركة التونسیة للمالحةو 

:تعریف المھّمـة: الفصل األّول
: تتمّثل مھمة

..........................................................................................األستاذ 
أو
...........................................) ........................الشركة المھنّیة للمحاماة(

في القانونّیةجمیع اإلجراءاتالقیام بوالشركة التونسیة للمالحةإنابةطبق ھذه االتفاقیة في
واإلداریة والتحكیمّیة لدى المحاكم وسائر الھیئات القضائیة )ھا(والدفاع عنھ)ھا(حقھ

.س أو كذلك خارجھا عند اإلقتضاءنسواء في توةوالتعدیلیّ 

:ة بالعقدقالمطبّ والتراتیب التشریع : 2الفصل 

صاحب العقد كما یخضع .الجاري بھا العمللتراتیب اوتخضع ھذه الصفقة للتشریع
.اإلجتماعينالجبائي والضمانالتشریع الساري المفعول في المیداوأعوانھ إلى 

:األتعــاب: 3الفصل 
أحكام القرار المشترك الصادر عن وزیر العدل والوزیر ضمنتضبط أتعاب المحاماة 

والمصاریف المكلف بالتجارة والتي تشمل أیضا معالیم نشر القضایا والطوابع الجبائیة
.ومبلغ تأمین أحكام االستئناف والتعقیبالمكتبّیة

حیثكحد أقصى في نفس الطور یةقض)20(عشرون كحد أدنى وقضایا (02)یتم تجمیع 
أو تھا أو المادة أو نظرا لطبیعبمرتبطة ببعضھا بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبكونت

.تشابھھا أو تداولھا أو سھولة معالجتھا والتي تعتبر أتعاب قضیة واحدة

، إذا ما تبین لھ أن المحامي قد بذل العنایة الالزمة وحقق للشركة التونسیة للمالحةیمكن 
لقضیة المتعھد بھا ودرجة تشعبھا، أن یسند لھ منحة تكمیلیة تقّدر اإلىنتائج إیجابیة بالنظر 

من قبلھ وإمضاء ملحق في الغرض بین الطرفین یتّم عرضھ مسبقا على اللجنة المختّصة 
للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب العمومي على أن تدخل ھذه المنحة ضمن 

.السقف المحّدد للمحامي

.یمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصیّاتھا1
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:الشركة التونسیة للمالحةاإللتـزامات الموضوعة على كاھل : 4الفصل 
. بتوفیر الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمھّمتھالشركة التونسیة للمالحةلتزم ت-أ

ولھذا الغرض، تتولى خاصة توفیر كل أصول مؤیدات القضایا التي تطلب من 
مراسلة التكلیف (ھ بھ ما یفید توصلرسالة التكلیف مقابل بترفقالمحامي رفعھا 

الملف وجوبا رفقكما ی. )أو الشركة المھنیة للمحامینالمحاميتحمل إمضاء و ختم
.الشركة التونسیة للمالحةبمذكرة توضیحیة تلخص معطیات الملف وطلبات 

تمكین المحامي من المعطیات المطلوبة سواء من طرفھ أو من طرف المحكمة أو -ب
.ل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقلالھیئة أو الھیكل المعني قب

إنابة الشركة عدم نشر أو توزیع تقاریر المحامي والمؤیدات التي قّدمھا في إطار -ت
.التونسیة للمالحة

كشف المعطیات المالّیة والمؤیدات العلمّیة المتعلّقة للشركة التونسیة للمالحةال یمكن -ث
من 15عاقد معھ طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل بالمحامي أو بشركة المحاماة المت

المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات 2014جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 764عدد األمر 
تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة 

.والتعدیلیة والتحكیمیة

:طرق خالص صاحب العقد: 5الفصل
.تحویل إلى الحساب الجاري لصاحب العقدعن طریق یتّم خالص صاحب المھمة 

) 30(یتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون 
خ إیداع الفاتورة بعد صدور الحكم وقیام المحامي بإعالم الشركة التونسیة یوما من تاری

.بمآلھللمالحة 
طور فيباستثناء القضایا (ر عدول التنفیذ وأجالشركة التونسیة للمالحة بخالصتتعھد

التعقیب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقاریة والمحكمة اإلداریة التي یتحمل فیھا المحامي 
).معالیم تسلیم الوثائق والمؤیدات

الخبراء ومصاریف الترسیم بإدارة ر وأجالشركة التونسیة للمالحة بخالصكما تتعھد
.الملكیة العقاریة

مصاریف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة الشركة التونسیة للمالحةتحّمل تكما 
أو تونس الكبرى أو خارج مراكز الوالیات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي یقطعھا المحامي 

في حدود حاالت التنقل الفعلّیة والثابتة كلم30لھذا الغرض أعضاء شركة المحاماة
.للمحامي، شخصّیا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّھدین بملّف اإلنابة

بتحّمل الشركة التونسیة للمالحةتكفّل ت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، توإذا ما إقتض
یھا یومي الذھاب مصاریف التنقّل واإلقامة حصرّیا في حدود أّیام المھّمة دون سواھا بما ف

.والرجوع
وفي كل الحاالت، یجب أن تكون النفقات التقدیریة المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج 
موضوع إّتفاق كتابي منفرد ومسبق بین الطرفین وذلك بصرف النظر عن االتفاقیة المتعلقة 

.باألتعاب
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، بصفة مسبقةمحاماةالمصاریف من قبل المحامي أو شركة الخالص إالّ أّنھ وفي صورة 
مثبتة لھذه األعمال مسلّمة من تتورااخالصھا على أساس فتونسیة للمالحة تولى الت

المعنیین القائمین باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز 
.المھّمة

:االلتزامات الموضوعة على كاھل المحامي أو الشركة المھنیة للمحاماة : 6الفصل 
:یلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما یلي

أمام اعند نیابتھ لھالشركة التونسیة للمالحةبذل العنایة الالزمة للدفاع عن مصالح -
.المحاكم أو الھیئات القضائّیة و التعدیلیة والتحكیمیة

الشركة سات بنفسھ أو بواسطة مساعدیھ، عند االقتضاء، وإعالم حضور كل الجل-
أو اإلعالن االتونسیة للمالحة كتابیا بمآلھا في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ انعقادھ

.عنھا من الجھة المتعّھدة
بنزاعات الشركة التونسیة حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة -

الشركة أو بدراسة الملفات التي وقع تكلیفھ بھا قصد إبداء رأیھ فیھا أو إحاطة للمالحة
.التونسیة للمالحة فیھا

دعوتھ كتابیا سواء عن طریق الفاكس أو الشركة التونسیة للمالحةتولى تولھذا الغرض، 
.ي لحضور ھذه االجتماعات وذلك قبل انعقادھا وفي حّیز زمني معقولنالبرید اإللكترو

مراسلة التكلیف (ما یفید توصلھ بھذا التكلیف ، مقابل الشركة التونسیة للمالحةتمكین -
، من مشروع العریضة قبل )أو الشركة المھنیة للمحامینالمحاميتحمل إمضاء و ختم

الشركة التونسیة للمالحةوفي صورة عدم إبداء. إمضائھا حتى تبدي رأیھا فیھا
ربعة أیام عمل من تاریخ تسلمھا من قبلھ، فیعّد ذلك بمالحظات حولھا في أجل أقصاه أ

موافقة ضمنیة منھ على محتواھا وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي یقتضیھا 
.القانون

من شھادة في خالص معالیم الضمان االجتماعي الشركة التونسیة للمالحةتمكین-
مسؤولیتھ المدنّیة تأمین وخالص معالیم انخراطھ في صندوق التأمین وما یفید قیامھ ب

.وذلك وجوبا قبل خالص األتعاب

:مّدة اإلتفــاقیة : 7الفصل 
.2024أوت31وتنتھي في2021سبتمبر1تضبط مّدة االتفاقیة بـثالثة سنوات تبدأ من 

وفي صورة وجود قضایا جاریة في ھذا التاریخ األخیر ولم یتم تعیین محامي أو شركة 
قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب مھنّیة للمحاماة من

العمومي فیتولى مواصلة ھذه القضایا وفق قواعد العنایة المھنّیة وذلك إلى حین انتھاء 
.طورھا الجاري، دون سواه، وتمكین الشركة التونسیة للمالحة من نّص الحكم الصادر فیھا
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:ركیبة الفریق المتدّخـل التقّید بت: 8الفصل 

یلتزم صاحب العقد بتوفیر الفریق الذي رّشحھ في المشاركة في طلب العروض من حیث 
العدد والمستوى العلمي والتجربة المھنّیة دون سواه إالّ أّنھ وفي صورة تغییر التركیبة في 

) ن(تغییر المحاميابیا وبذلك كتالشركة التونسیة للمالحةاألثناء، فیجب على المحامي إعالم 
نفس المؤھالت العملیة والمھنّیة ونفس التجربة من ) م(عن المھّمة بمن لھ ) ن (المتخلي

ةالمعنیالشركة التونسیة للمالحة حیث عدد السنوات على أن یحظى ذلك، مسّبقا، بموافقة 
كتابیا على ھذا التغییر وإمضاء ملحق في الغرض بین الطرفین یتّم عرضھ مسبقا على 

.اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب العمومي
وفي خالف ذلك، وفي صورة تعّذر توفیر مترشح جدید یستجیب لمقتضیات كراس الشروط 

موافقة أوفي صورة عدم الشركة التونسیة للمالحةقد مع الذي تّم على أساسھ اختیار المتعا
ھذه األخیرة على المترّشح المقترح، فلھ حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبیھ في الغرض 

یوما إن ) 15(طریق عدل تنفیذ وإمھالھ بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة للمتعاقد معھ عن 
.ارنة مع العرض المقّدم من قبلھلم یقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مق

:فسخ االتفاقیة:9الفصل 
، تفسخ ھذه االتفاقیة، آلیا في الحاالت 8مع مراعاة مقتضیات الفقرة األخیرة والفصل 

،:التالیة
.انتھاء مّدة التكلیف المشار إلیھا بالفصل السابع أعاله-
.عدم المباشرةأو اإلحالة علىالمحامي أو حل الشركة المھنیة للمحاماةوفاة-
الشركة وجھ لھ تھذه الصورة وفي. عدم إیفاء صاحب العقد بالتزاماتھ التعاقدیة-

تنبیھا بواسطة رسالة مضمونة الوصول یدعوه فیھا إلى القیام التونسیة للمالحة
و. التنبیھعن عشرة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ د ال یقلّ بالتزاماتھ في أجل محدّ 

إجراء آخر دون أيّ العقدفسخ للشركة التونسیة للمالحةیمكن ،ھذا األجلبانقضاء
.حسب اإلجراء الذي یراه مالئماه أو تكلیف من یتولى إنجاز

وإھدار حق بالتزامھ العقدإخالل صاحبالشركة التونسیة للمالحة لدى إذا ثبت -
طایا أو مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عھقیامفي التقاضي أو ثبت الشركة

.العقد وانجازهإبرام تمختلف إجراءاھدایا قصد التأثیر في

ویتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزتھ في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من طلبھا 
.الشركة التونسیة للمالحةكتابّیا من قبل 

:10الفصل 
تغییر صاحب العقد دون وجود مبررات قانونّیة الشركة التونسیة للمالحةفي صورة قرار

أو واقعیة ثابتة لذلك ، في قضّیة ال زالت جاریة، ففي ھذه الحالة، تصرف لھ وجوبا أتعابھ 
كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من ھذه االتفاقیة وذلك عمال بأحكام الفصل 

والمتعلّق بتنظیم مھنة 2011أوت 20المؤّرخ في 2011لسنة 79من المرسوم عدد 40
.المحاماة
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:فّض النزاعات المتعلقة بھذه االتفاقیة :  11الفصل 
. في حالة نشوب خالف في تأویل أحكام ھذه االتفاقیة، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحیة

)7(مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصلالشركة التونسیة للمالحةتولىتولھذا الغرض 
المتعّلق بضبط شروط 2014جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 764عدد ن األمر م

وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل العمومیة لدى المحاكم والهیئات القضائیة واإلداریة 
.والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة

وبانقضاء أجل شھر دون فصل الخالف ودّیا، فیمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 
.المختّصةالتونسیة القانونیة التي یراھا للدفاع عن حقوقھ لدى المحكمة 

:مصـاریف التسجیل : 12الفصل 
.المحاميتحمل مصاریف التسجیل على 

:العقدصحة : 13الفصل 
للشركة التونسیة المدیر العام رئیسالئھ من قبلإمضابعدإال حیحا صا العقدكون ھذیال 

.للمالحة

:محلّ المخـابرة: 14الفصل 
غیر أّنھ یمكن ألحد الطرفین تغییر . عّین كل طرف محل مخابرتھ في عنوانھ المذكور أعاله

نعذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
.فیذنطریق إعالم بواسطة عدل الت

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

اإلمضــاءات  

المحـــــــــاميالشركة التونسیة للمالحة   
أو

شركة المحاماة


