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طلب العروضموضوع: الفصل األّول 
من بین ،للمحاماةمهنیةأو شركة ینمباشر محامین)4(اختیار طلب العروض في یتمّثل موضوع

القانونّیةجمیع اإلجراءاتالقیام بو الشركة التونسیة للمالحة نیابةل،مین بجدول المحامینالمرسّ 
ة وفق واإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمّیة لدى المحاكم وسائر الهیئات القضائیة عنهاوالدفاع حقهافي 
والعسكریةةالمدنیّ اإلدارّیـة و راءاتـالمتعلقة باإلجالجاري بها العملام التشریعیةـاألحكتضیهتقما 

.والتحكیمةة والجزائیّ ة والجبائیّ والتجاریّ 

.المحمولة على الطرفین المتعاقدینوااللتزاماتبدقة الحقوق عقد النیابةن ویبیّ 

شروط المشاركة: 2الفصل 
:في طلب العروضیمكن المشاركة
 في تاریخ صدور طلب التعقیبللمحامین المرسمین بجدول المحامین لدى

العروض
 أن تتضّمن محام لدى التعقیبشریطةللشركات المهنیة للمحاماة

ال تجوز مشاركة المحامین أو الشركات المهنیة للمحاماة الذین تعّرضوا لإلیقاف عن المباشرة 
لعاجل ما لم یتّم إلغاؤه من قبل المحكمة المختّصة بمقتضى قرار تأدیبي بات أو محّلى بالنفاذ ا

.1خالل 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 بالعالقة المباشرة 

تلك أو بأحد أعضاء هیاكل الّتسییر أو المداولة أوالشركة التونسیة للمالحةورئیس بین المحامي 

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

عدد من األمر16الفصل ألحكامالعمومي بالتنسیق مع الهیئة الوطنیة أو رئیس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة الهیاكل العمومیة لدى 2014جانفي24مؤّرخ في ال2014لسنة 764

.یئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیةالمحاكم واله
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التي یكون فیها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّیة للمحامین قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل 
.من مرسوم المحاماة32على معنى الفصل آخرمانع أيأولدیها

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدین واألساتذة الجامعیین المباشرین أو المتقاعدین 
.ترسیمهم بجدول المحاماةعلى الرغم من 

المشاركةكیفیة:3الفصل 
:طلب العروضیمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

منفردا *
أو

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

:أقساطإلى طلب العروضتوزیع:4الفصل 

:أقساط موّزعة كاآلتي3یتكّون طلب العروض من

عدد القسط
المحامین

محل الوالیاتاإلختصاصالترسیم
المخابرة

محـــــامي مرســـــم 11
لـــــــدى التعقیـــــــب 
أو شركة مهنیة 
ــــى  للمحامــــاة عل
أن تتضـــــــــــــــــــّمن 
ـــــــــــى األقـــــــــــل  عل
محـــــــــام مرّســـــــــم 

لدى التعقیب

شـــــــــــــغل (شـــــــــــــغلي
بحري یهم نزاعـات 
األعـــوان البحـــریین 
و شغل إداري یهـم 
نزاعــــــات األعــــــوان 

)اإلداریین

/الكبرىتونس
/بنزرت
/سوسة

/صفاقس
/مدنین

تونس 
الكبرى

محـــــامي مرســـــم 22
لـــــــدى التعقیـــــــب 
أو شركة مهنیة 
ــــى  للمحامــــاة عل

/الكبرىتونسنقل بحري
/بنزرت
/سوسة

/صفاقس

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

أن تتضـــــــــــــــــــّمن 
ـــــــــــى األقـــــــــــل  عل
محـــــــــام مرّســـــــــم 

لدى التعقیب

/مدنین

محـــــامي مرســـــم 31
لـــــــدى التعقیـــــــب 
أو شركة مهنیة 
ــــى  للمحامــــاة عل
أن تتضـــــــــــــــــــّمن 
ـــــــــــى األقـــــــــــل  عل
محـــــــــام مرّســـــــــم 

لدى التعقیب

دولـــــــــــــــي    تحكـــــــــــــــیم
ــــــــــي ــــــــــانون دول و ق
و عقود نقل بحري 

ةدولی

الخطـــــــوط المنتضـــــــمة لنقـــــــل 
البضــــائع و نقــــل المســــافرین

مرســـــیلیا، جنـــــوة، لیفـــــورن، ( 
الخطوط ...)برشلونة،همبورغ

المنتضـــمة لنقـــل البضـــائع و 
ــــل المســــافرین  مرســــیلیا، ( نق

جنــــــــــــــــــــــــــــــــوة، لیفــــــــــــــــــــــــــــــــورن، 
...)برشلونة،همبورغ

وكاالت الشركة التونسیة 
باریس، ( للمالحة بالخارج 

)مرسیلیا، ألمانیا، جنوة

تونس 
الكبرى

: لـبالنسبة 
دول المحامین لدى التعقیبجمحامین المرسمین بال
الشركات المهنّیة للمحاماة على أن تتضّمن على األقل محام لدى التعقیب:
التي لها عالقة باالختصاصات المبینة بالفصل الرابعالقضایا-
.نونیةاالستشارات القا-
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:طلب العروضسحب ملف :6الفصل 
یتولى المترشح تحمیل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومیة

)www.marchespublics.gov.tn(الوطنیة للمحامین وموقع الهیئة)https://avocat.org.tn(أو
ستمارة عد أن یتولى تعمیر اإلب)https://www.ctn.com.tn(الشركة التونسیة للمالحةبموقع واب 

یمكن سحب كراس ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك. اإللكترونیة الموجودة للغرض على الموقع المذكور
بالشركة الكائن مقّرها )A58مكتب عدد (إدارة الشؤون القانونیة و التأمین الشروط مباشرة من 

.بدون مقابلشارع داق همارق شولد تونس البحریة 5بــــعدد 
ضصلوحیة العرو : 7الفصل 

من الیوم اابتداء) ایوم60(المدة سّتین یومد تقدیمهان بعروضهم بمجرّ یكون ملزمیصبح المشار 
.محدد لقبول العروضالاألقصىللتاریخالموالي 
:العروضومالحق ملف طلب تاإلیضاحا:8الفصل 

نشر من تاریخ أیام) 7(سبعة یمكن لكل مشارك أن یطلب كتابیا إیضاحات في أجل أقصاه 
. طلب العروضعناإلعالن

اإلجابات والتوضیحات المتصلة بالمالحظات ن إعداد ملحق لملف طلب العروض یتضمّ یتمّ و 
كراس الشروط في أجل ال یتجاوز ساحبيیوجه إلى جمیع التي یطلبها المترشحون، و واالستفسارات

لمحاميلالبرید اإللكتروني عبروذلك أیام قبل التاریخ األقصى المحدد لقبول العروض) 10(عشرة 
شار إلیها سحب كّراس الشروط الملاإللكترونیةاالستمارةالمبّین في لشركة المهنیة للمحاماةأو ل

2014جانفي 24مؤّرخ في ال2014لسنة 764عدد من األمر 4الفصل الفقرة الثانیة من ب

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

.لكافة المترشحینالسریععن طریق البریدالمشار إلیه الملحقتعمیم،االقتضاءعند كما یجوز 
إلى المترشحین الذین سحبوا كراس معطیات تكمیلّیةتوجیه لشركة التونسیة للمالحة لیمكنو ،هذا
أجل تقدیمانتهاءقبل ) 10(عشرة أدناه قصد مزید توضیح ملف طلب العروض في أجل شروطال

.العروض
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:المالیةاتالضمان:9الفصل 
الصفقات بتنظیمالتي تقتضیها التراتیب المتعّلقة المالیةالضماناتتقدیمالمشاركون منیعفى 

.العمومّیة
:المسؤولّیة المدنّیة والمهنّیةعن عقد تأمین:10الفصل 

المسؤولیة المدنیة والمهنیة، عنتأمینعقدتقدیمكل مشارك في طلب العروضعلى یتعین
.آخر أجل لتقدیم العروضفي تاریخ المفعولساریة
تجدید شهادة التأمین سنویا إلى ،الصفقة) ة(أو شركة المحاماة صاحبعلى المحامي یجبكما 
.د بهاهَّ تعَ قضیة مُ آخرالمتعّلق باإلعالم بالحكم حین 

تعّهد من یوم اإلعالم بالحكم آلخر قضّیةبدایة انأسبوعانقضاءعقد التأمین إلى حین ویسري
.االغیو ابتداءا من هذا التاریخ یصبح هذا العقد، )ة(المعنيأو شركة المحاماةبها المحامي

رسالة معّللة بواسطةالشركة التونسیة للمالحة معنّیة من قبل الشركة التأمین إعالم في صورة
قبل ا اإلعالم ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأیة وسیلة أخرى تعطي تاریخا ثابتا لهذ

)لم تف(لم یف)ة(المعنيأو شركة المحاماةالمحاميبأنّ ،األجل المذكور أعالهانقضاء
وفي هذه الحالة، ال یصبح . عقد التأمینانقضاءعلى االعتراضیتم فإنه ، التعاقدّیة)ها(التزاماتهب

.الشركة التونسیة للمالحةسّلمهاتفي الغرضالغیا إّال بشهادة 
:طریقة تقدیم العروض:11الفصل 

.یتم تقدیم العروض على مرحلة واحدة
من هذا الكّراس في ) 12(المبّینة بالفصل وجمیع مؤیداتهاالعرض الفني والوثائق اإلدارّیةنضمَّ یُ 

ال یفتح " : عبارة یكتب علیه یختم و ثالث خارجي یدرجان في ظرفومختومین ظرفین منفصلین
أو شركات مهنیة للمحاماةتكلیف محامٍ متعلق ب2021لسنة 01طلب عروض عدد 

"الشركة التونسیة للمالحةإلنابة متخصصین 
عن طریق البرید والوثائق اإلداریة وجمیع المؤیدات توّجه الظروف المحتویة على العروض الفنیة 

ـلشركة التابع لالوصول أو عن طریق البرید السریع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط مضمون
.01/07/2021و ذلك في أجل أقصاه یوم مقابل وصل إیداعالتونسیة للمالحة

في وفي مرحلة ثانیة تسّجل تسّجل الظروف عند تسّلمها في مكتب الضبط المعّین للغرض ثّم 
إلى مختومةحسب ترتیب وصولها ویجب أن تبقى لصفقات العمومیةلشراءات واالخاص باسجّل ال

.موعد فتحها
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:آلّیایقصى
.كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
.أو الشركة المهنیة للمحامینم المحاميختال یحملو كّل عرض لم یكن مغلقا* 

:كما یقصى
ایرفعهـلم یتّم المشارك على بنود كّراس الشروط و كّل عرض تضّمن تغییرات أو تحّفظات أدخلها * 

.الشركة التونسیة للمالحةمن قبل ابتداءا من تاریخ مطالبته بذلكأیام10أجل أقصاهخالل
. 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 بكراس تعهد طبیجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثیقة ال

.الشروط

:الوثائق المكّونة للعرض: 12الفصل
:ما یليیجب أن یحتوي الظرف المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّیدات المصاحبة لها على

واجبات المشاركالعمليات المطلوبةبيان الوثيقة

االداريةالوثائق
المشــــــارك علــــــى كــــــّل خــــــتم وٕامضــــــاء--- كراس الشروط

صـفحة وٕامضـاؤه فــي آخـر الوثیقـة مــع 
بیان التاریخ

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

وختمـــــه فـــــي آخـــــر إمضـــــاء المشـــــارك
.الوثیقة مع بیان التاریخ 

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

إمضـــــاء المشـــــارك وختمـــــه فـــــي آخـــــر 
.الوثیقة مع بیان التاریخ 

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة بطاقة تعریف جبائیة
.التعریف الجبائیة

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

المفّوض له ممضاة من قبل الشخص 
.وختمها مع بیان التاریخ

المحامینبجدولشهادة مهنیة في ترسیم

وأ

قـــــــرار ترســـــــیم الشـــــــركة المهنیـــــــة للمحامـــــــاة بجـــــــدول 
.المحامین

أصل الشهادة المهنیة أو نسخة 
مطابقة لألصل منها أو من قرار 

. ترسیم الشركة المهنیة للمحاماة

أو الكاتـب العـام للهیئــة العمیدإمضاء
رئــــیس الفــــرع الجهــــوي دون ســــواهم أو 

.وختمه مع بیان التاریخ

شـــــــهادة اإلنخـــــــراط بالصـــــــندوق الـــــــوطني للضـــــــمان 
أو تقــدیم ) األعــوانبالنســبة للمعــاونین و ( اإلجتمـاعي 

ـــــى الشـــــرف بعـــــدم تشـــــغیل معـــــاونین أو  تصـــــریح عل
.أعوان

نسخة مطابقة لألصل من 
.الشهادة

إمضاء الرئیس المدیر العام للصندوق 
لضـــمان اإلجتمـــاعي أو مـــن الـــوطني ل

الشخص المفّوض له وختمـه مـع بیـان 
.التاریخ

إمضـــاء الـــرئیس المـــدیر العـــام لشـــركة نسخة مطابقة لألصل من العقدعقد تأمین عن المسؤولّیة المدنّیة والمهنّیة
التــامین أو مــن الشــخص المفــّوض لــه 

.وختمه مع بیان التاریخ

بعـــدم تصــریح علــى الشــرف یلتــزم بموجبــه المشــارك
القیـــــام مباشـــــرة أو بواســـــطة الغیـــــر بتقـــــدیم وعـــــود أو 
عطایــا أو هــدایا قصــد التــأثیر فــي مختلــف إجــراءات 

.التعیین ومراحل إنجاز المهّمة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)3(عدد

إمضـــــاء المشـــــارك وختمـــــه فـــــي آخـــــر 
.الوثیقة مع بیان التاریخ

ن تصریح على الشرف یقّدمه المشارك بأّنه لم یك
، أو الشركة التونسیة للمالحةعونا عمومیا لدى 

مّدة خمس اعن إنقطاعه عن العمل بهى مض
.سنوات على األقلّ 

وفي خالف ذلك، یجب تقدیم الترخیص أو نسخة 
مطابقة لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم 

طبقا للتراتیب الجاري بها العمل ) حسب الحالة(
األمر عدد من 5وخاّصة منها أحكام الفصل 

1998سبتمبر 28المؤّرخ في 1998لسنة 1875

المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد 
الموظفین العمومیین ترخیصا لممارسة نشاط خاص 

.بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)4(عدد

إمضـــــاء المشـــــارك وختمـــــه فـــــي آخـــــر 
.التاریخالوثیقة مع بیان 

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

من كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)5(عدد    

ـــــان إمضـــــاء  المشـــــارك وختمـــــه مـــــع بی
.التاریخ
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:العروضتقييمفياعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

البیانات والمراجعتصریح على الشرف بصّحة 
.المضمَّنة بالعرضالخصوصّیةأو /العاّمة و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)6(عدد    

ـــــان إمضـــــاء  المشـــــارك وختمـــــه مـــــع بی
.التاریخ

:سمیة فياقائمة 

)منفرد(المحامي 

.اةالشركة المهنّیة للمحامأعضاء أو 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)7(عدد  

فـــــي آخـــــر وختمـــــهإمضـــــاء المشـــــارك
.الوثیقة مع بیان التاریخ

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

)ها(في حقهالقانونّیةجمیع اإلجراءاتالقیام بو 
لدى المحاكم وسائر الهیئات )ها(والدفاع عنه

.ةواإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمّیة القضائیة 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)8(عدد    

إمضـــــاء المشـــــارك وختمـــــه فـــــي آخـــــر 
.الوثیقة مع بیان التاریخ

التعریـــف بإمضـــاء كـــل محـــام مشـــارك 
علــــــــــى أن یكــــــــــون تــــــــــاریخ التعریــــــــــف 
باإلمضـــاء وجوبـــا بعـــد صـــدور إعـــالن 

. طلب العروض

العامة للمحاميلتجربةقائمة المراجع المبّینة ل
شركة المهنّیة للأو للمحامین المنتمینالمباشر
.خیرةخالل الخمس سنوات األاةللمحام

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)9(عدد  

في آخر وختمهإمضاء المشارك 
.الوثیقة مع بیان التاریخ

الخصوصّیة للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّینة لل
لشركة المهنّیة المنتمین لالمحامینالمباشر أو 

ت األخیرة في مجاالسنوات الخمس خالل اةللمحام
القانون المبینة بالفصل الرابع

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)10(عدد  

فـي آخـر الوثیقـة وختمـهإمضاء المشـارك
.مع بیان التاریخ

یقــــّدم المحــــامي المترشــــح نســــخة مطابقــــة 
الــدورة فــي لألصــل مــن شــهادة المشــاركة

.المعنیة

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

اة في إطار دورات التكوین المستمرالمهنّیة للمحام
الستكمال الخبرة التي تنظمها الهیئة الوطنیة 

مع المعهد األعلى للمحامین أو للمحامین بالتنسیق 
.أنشطة الهیاكل الدولیة للمحامینفي إطار 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)11(عدد  

إمضـــــاء المشـــــارك وختمـــــه فـــــي آخـــــر 
الوثیقة مع بیان التاریخ

المحامینأو المباشر السیرة الذاتّیة للمحامي
.اةلشركة المهنّیة للمحامالمنتمین ل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)12(عدد 

إمضـــــــــاء صـــــــــاحب الســـــــــیرة الذاتّیــــــــــة 
فــي حالـــة (صــاحب العـــرض وٕامضــاء 

مــــع بیــــان )الشــــركة المهنیــــة للمحامــــاة
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وبقیة المالحق المنصوص علیھا صلب الجوانب 1عدم تقدیم الملحق رقم یمثّل:مالحظة
للشركة التونسیة الفنیة والتي تندرج ضمن تقییم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ویجوز

، في أجل ال یتجاوز االقتضاءعندطلب تأنبین المشاركین المساواةمبدأ احترامبشرطللمالحة 
تتعلق توضیحاتومستنداتبیانات واستكمالكتابیاأیام من تاریخ جلسة فنح العروض،07

.یؤدي ذلك إلى تغییر في محتواھاأالشریطةبالعروض الفنیة 

:ظروففتح ال: 13الفصل 
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
جلسة فتح العروض في التاریخ والمكان المحّددْین وتعقد . علنیةتكون جلسة فتح العروض 
.بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة

كما . ال یسمح للحاضرین المشاركین بالتدّخل في سیر أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب
ل لهم طلب تمكینهم من تعدیل عروضهم أو إدخال أّي إضافات علیها .ال یخوَّ

.ي اآلجال القانونیة المحّددة لقبول العروضال تفتح إّال العروض الواردة ف
.ال یمكن ألّي عارض أن یدخل على عرضه أیة تغییرات وٕاال أعتبر هذا العرض الغیا

یتّم الشروع في عملّیة الفتح طبقا للتسلسل الترتیبي لتاریخ الورود وذلك بفتح الظرف الخارجي 
.بةللعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّیة المطلو 

.التاریخ

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

. ةواإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمّیة الهیئات القضائیة 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)13(عدد 

فـــــي آخـــــر وختمـــــهإمضـــــاء المشـــــارك
.الوثیقة مع بیان التاریخ

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

.من جهة ثانیةالتونسیة للمالحة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
)14(عدد 

محـام منفـرد (صاحب العرض إمضاء 
) أو وكیـــــــل شــــــــركة مهنیـــــــة للمحامــــــــاة

فـــــي آخـــــر الوثیقـــــة مـــــع بیـــــان وختمـــــه
.التاریخ



11

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

:ضبط آجال وصیغ الرجوع في تقدیم الترشحات من قبل المشاركین في الصفقة: 14الفصل 
یمكــن للمحــامي الــذي قــّدم ترّشــحه فــي طلــب عــروض أن یســحبه بطلــب كتــابّي، مقابــل وصــل تســلیم، 

أو عن طریق البرید مع اإلعـالم بـالبلوغ فـي أجـل أقصـاه الشركة التونسیة للمالحة یقّدم مباشرة إلى 
ة الشـركة التونسـییوما من تاریخ آخر أجل لقبول العروض المعلن علیـه مـن قبـل ) 15(خمسة عشرة 

.وذلك دون الحاجة إلى تبریر هذا االنسحابللمالحة
،ملزمین بهاتبار عروضهم في أعمال التقییم، ویكونونوبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعین االع

غیر أّنه ال یمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل یقّدمه المترّشح 
. بهدف الموافقة علیه2014لسنة 764من األمر ) 7(السابع للجنة المختّصة على معنى الفصل 

، یحرم وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملیة الفتح
تحتسب، حسب ) 02(الهیاكل العمومیة لمّدة سنتین التي تنظمها كلّ المشاركة في الصفقات من 

الحالة، من تاریخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
) 10(عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة تاریخ 

.أیام عمل

تقییم العروض:51الفصل
تتـوّلى مـن هـذا الكـّراس،13المشار إلیهـا بالفصـل الّلجنة الخاّصة بعد فتح العروض من قبل 

لفصـل باوترتیبهـا وفقـا إلحـدى المنهجّیـات المدرجـة العـروض المقبولـةتقییم و هذه اللجنة كذلك فرز 
.من هذا الكراس16

وباستثناء الوثائق  التي تدخل في تقییم العرض الفّني للمشارك، یمكن، عند االقتضاء، للجنة 
أن تدعو كتابّیا المشاركین الذین لم یقّدموا كّل الوثائق المطلوبة إلى إتمام تقییم العروضالخاّصة ب

وذلك عن طریق البرید تقییم العروضأّیام عمل من تاریخ جلسة 10ملفاتهم في أجل ال یتجاوز 
.ضهمحتى ال تقصى عرو الشركة التونسیة للمالحةالسریع أو بإیداعها مباشرة بمكتب ضبط 

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

.لسریعادطریق البری
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.االلكترونيویعتمد في هذه الحالة تاریخ اإلرسال 
:منهجّیة تقییم العروض و إسناد األعداد: 61الفصل

في صورة اختیار محامي متخصص أو شركة مهنیة منهجّیة تقییم العروض: 61.1
:للمحاماة 

یتّم تقییم العروض وترتیبها الختیار المحامي أو الشركة المهنّیة للمحامین باالعتماد،
: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 فترة العروض -

.من هذا الكراس12اإلمهال 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 ترّشحاتهم ال 
مؤّرخ في 2014لسنة 764یتّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد 

لدى یتعلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین بنیابة  الهیاكل العمومیة 2014جانفي 24
داریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة ، بعد التثّبت بدّقة في المحاكم والهیئات القضائیة واإل

العدد األقصى المسندمعاییر التقییمالعدد
نقطة40ألعضاء الشركة المهنّیة للمحامینالمراجع العامة للمحامي أو1
النقــل البحــري، ( المحــامي أو المحــامین الشــركاء فــي اإلنابـــات المعنیــة تجـــربة2

)الشغل البحري و اإلداري، التحكیم الدولي و عقود النقل البحري الدولیة
نقطة20

نقطة10المؤهالت العلمّیة للمحامي 3
العمومّیــة حجــم المهــام الموكولــة للمحــامي أو شــركة المحامــاة مــن قبــل الهیاكــل 4

وعددها
نقطة30

نقطة100المجمــــــوع العـــــام
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وضعّیاتهم المهنیة بالتنسیق مع من له النظر في الهیئة الوطنیة للمحامین  أو كذلك مع رئیس 
لسنة 764من األمر عدد 15الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبیقا لمقتضیات الفصل 

.2014جانفي 24مؤّرخ في 2014

:المبدأ العام في إسناد األعداد: 2.16
خـالل الخمسـة مـاةللمحاأو ألعضاء الشركة المهنّیـة المراجع العامة للمحامي.1

:)نقطة40( سنوات األخیرة

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

.إلى تاریخ تقدیم العروض2016سبتمبرالخمس سنوات األخیرة أي من الفترة الممتّدة بین غرة 
مع لشركةفي صورة تقدیم عرض في إطار شركات المحاماة تحتسب المراجع لمختلف أعضاء ا

.لتقید بالسقف العددي األقصى المشار إلیه في الجدولوجوب ا
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، یتم اعتماد نسخ من عّینة من نصوص 
األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغایة حجب أسماء األطراف وتقدیمها بشكل یحول دون 

. ن بهذه األحكام والمراجعإمكانّیة التعرف على األشخاص المذكوری

عدد اإلنابات 
لدى المحاكم

و 40ما بین 
إنابة خالل 50

الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

60و51ما بین 

إنابة خالل 
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

العدد المسـند 
بعنــــــــــــــــــــوان 
المراجـــــــــــــــــع 

العامة

0510203040

:صیغ تقدیم العّینات من المؤّیدات.ب.1
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البیانـــات المتعّلقـــة بالتجربـــة الخصوصـــّیة تبعـــا إلمضـــاء المترّشـــح للتصـــریح علـــى الشـــرف بصـــّحة 
.المؤّیدات المصّرح بهابتقدیم المترّشح، في مرحلة أولى،  لزم ، ال ی)6الملحق عدد (والعاّمة 

.وال یدخل ضمن احتساب التجربة القضایا التي تّم رفضها شكال
،ي طلب العروضالمترشح المشارك فالتي یحددهاعّینة اإلنابات أو رسائل التكلیف یتم إعتماد

.وبصفة عامة یتولى المحامي أو شركة المحاماة تقدیم كل وثیقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة
أو فــي وســائل حفــظ فــي أقــراص ممغنطــة أو لیزرّیــة،وتخزینهــاهــایكــون المحــامي مــدعو إلــى جمع

الّتجهیــزات المســتعملة فــي تراعــى فیهــا الّضــمانات الفنّیــة الســتغاللها طبــق مواصــفات تــتالءم مــعإلكترونّیـة
حســـب الســـنوات وحســـب طبیعتهـــا بطریقـــة تحفـــظ حمایـــة المعطیـــات الشخصـــّیة والّســـر و ذلـــك ،المجـــال 
المبّینــة للغــرض طبــق المواصــفات الفنّیـةإلـى الشــركة التونســیة للمالحـةتقـدیمها عنــد الطلــب قصــدالمهنـي 

.في كراس الشروط
اس المعطیــات المبّینــة فــي الّتصــاریح علــى الّشــرف والّســیرة تتــوّلى لجنــة الفــتح ترتیــب العــروض علــى أســ

الّذاتّیـــة الممضـــاة مـــن قبـــل المترّشـــحین وبقیـــة المالحـــق المنصـــوص علیهـــا بملـــف طلـــب العـــروض وطبقـــا 
. للمعاییر والمقاییس المعلنة بكّراس الشروط

لـــى الّلجنـــة المختّصـــة تقـــوم الشـــركة التونســـیة للمالحـــة عنـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه األعمـــال بتوجیـــه الملفـــات إ
10للمراقبــة والمتابعــة بالهیئــة العلیــا للطلــب العمــومي إلجــراء المراقبــة الّالزمــة علیهــا طبقــا ألحكــام الفصــل 

وٕاذا مــــا اقتضــــت أعمــــال الّلجنــــة . 2014مــــارس 13المــــؤرخ فــــي 2014لســــنة 1039مــــن األمــــر عــــدد 
ــدات المضــمنة بالتصــاریح أو مؤیــدات إضــافی ة حــول مــا تــم التصــریح بــه بخصــوص المــذكورة طلــب المؤّی

المـــؤهالت العلمیـــة والمهنیـــة، فـــإّن هـــذا الطلـــب یوّجـــه إلـــى المحـــامین المعنیـــین مـــن قبـــل الشـــركة التونســـیة 
.للمالحة

ـــات المحــامي أو المحــامین الشــركاء تجـــربة.2 خــالل الخمســة الخصوصــیةفــي اإلناب
).نقطة20(4المبّینة بالفصل االختصاصاتفي سنوات األخیرة

الشــركة التونســـیة اختیــاریتعلّــق هــذا المعیــار بتمییــز الجوانــب المتعّلقــة بــالخبرة الخصوصــّیة فــي مقــاییس 
میـدان فـي باختصـاصالمحـامي وتتمّثل الخبرة الخصوصیة فـي إلمـام . لمحامي أو شركة محاماةللمالحة

.شكالیاته القانونیةاوقدرته على معالجة المیادین المنصوص علیها بالفصل الرابع من هذا الكراسمن
د بهــا فــي المیــدان التــي ســبق للمحــامي التعّهــاإلنابــاتتســند األعــداد بخصــوص هــذا المعیــار حســب عــدد 
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إلـــى تـــاریخ آخـــر أجـــل 2016ســـبتمبر01مـــن الشـــركة التونســـیة للمالحـــةمـــن قبـــل أو المشـــابهالمطلـــوب
: على النحو المبین في الجدول المواليالعروض وذلكلتقدیم 

:)نقطة10( الت العلمّیة للمحاميالمؤهّ .3

إلــى وباالســتنادباإلنابــة مــن المتــدخلین للقیــام األمثــلیهــدف هــذا المقیــاس إلــى تحدیــد العــدد 
مــن ناحیــة وٕالــى المــؤهالت الشــركة التونســیة للمالحــةمــن قبــلالخبــرة المتمّیــزة فــي المیــدان المطلــوب

: التصنیف التاليوذلك حسبالعلمیة للمترشح من ناحیة أخرى،
.التعقیبلدىالمباشرونالمحامون -

. شركة المحاماةأعضاء -
ـــة التـــي تحّصـــل علیهـــا المحـــامي  عـــدد تســـند األعـــداد بحســـب إضـــافة إلـــى الشـــهادات العلمّی

:على النحو التاليالدورات التكوینّیة التي تلّقاها أو شارك فیها 
نقــاط لكــّل محــام شــارك فعلیــا أو تــابع بنجــاح دورة تكوینیــة متخّصصــة 05تســند بصــفة آلیــة -

التـــي تنظمهـــا الهیئـــة الوطنیـــة الخبـــرة المهنیـــةالســـتكمالفــي إطـــار دورات التكـــوین المســـتمرّ 
).05(ویبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة .للمحامیناألعلىبالتنسیق مع المعهد 

لكّل مشاركة ناجحة في دورة تكوینّیة قام بها محامي في إطار ) 01(تسند نقطة واحدة -
.1)05(نوان خمسة ویبلغ سقف النقاط بهذا الع. أنشطة الهیاكل الدولّیة للمحامین

1
ل  ن قب ارج م ي الخ ایا ف امي بقض ف مح ر بتكلی ق األم دما یتعلّ ة،عن یة للمالح ركة التونس ین الش ك، بع ى ذل افة إل ذ، باإلض یؤخ

امي لیّة قام بھا محامي في إطار أنشطة الھیاكل الدواالعتبار ضمن ھذا المعیار الفرعي دورات تكوینیّة ام المح للمحامین مدى إلم
ة ذلك، . المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامھا القضیّة أو اللغة المتفّق علیھا في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجلیزی ن، ك ویمك

ة  ة دولیّ بكة مھنیّ ي ش اة ف ركة المحام امي أو ش واء المح اییس، انض ذه المق ن األخذ بعین االعتبار إضافة إلى ھ اة م ب محام لمكات
.عدمھ

10و05ما بین 

إنابات خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

15و11ما بین 

إنابة خالل 
الخمسة سنوات 
السابقة لتاریخ 
طلب العروض

20و16ما بین 

إنابة خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاریخ طلب 

العروض

إنابة 25و21ما بین 
الخمسة سنوات خالل

السابقة لتاریخ طلب 
العروض

إنابة 25أكثر من 
خالل الخمسة 
سنوات السابقة 

لتاریخ طلب العروض

العــــــدد المســــــند 
بعنـــوان المراجـــع 

الخصوصیة
0510151820
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وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، یقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من 
.شهادة المشاركة في الدورة المعنیة

حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من قبل الهیاكل .4
)نقطة30(العمومّیة وعددها 

رص  ر ف اء أكث ى إعط ار إل ذا المعی ّرغینیھدف ھ حین المتف امي . للمترّش ون المح ا یك در م ذلك بق ل
ى  ك عل العكس و ذل س ب المترّشح متفّرغا للمھنة بقدر ما یرتفع العدد المسند إلیھ بھذا العنوان و العك

:النحو التالي
اریخ - ي ت دائي ف ور االبت یتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضیّة جاریة، لفائدة ھیكل عمومي في الط

.نقاط10على أال تتجاوز ح للمشاركة في طلب العروضتقدیم الترشّ 

یتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضیّة جاریة لفائدة ھیكل عمومي في طور االستئناف في تاریخ -
.نقاط10على أال تتجاوز تقدیم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

ةخاصذات معنویة او مادیةیتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضیّة جاریة لفائدة ھیكل عمومي أو-
10على أال تتجاوز محكمة التعقیب في تاریخ تقدیم الترّشح للمشاركة في طلب العروضلدى
.نقاط

: محاماةللالمهنیةشركةالأو المحاميتعیین :71الفصل
تقریـرا مفّصـال حـول معـاییر الشـركة التونسـیة للمالحـةلـدى المحدثةالعروضتقییمتعّد لجنة

ـــار المترّشـــحین ونتـــائج أعمـــال  كیفّیـــة ترتیـــب المترّشـــحین فیـــه فـــرز علـــى ضـــوء ذلـــك توّضـــح الإختی
.حصل ذلكوأسباب إقصاء بعض العروض إن 

لمتابعـة والمراقبـة المحدثـة المختّصـة لجنـة إلـى اللهـذا التقریـروجوبـا الشركة التونسیة للمالحـةوّجهتو 
والمؤّرخ فـي 2014لسنة 764من األمر عدد 7طبقا ألحكام الفصل للطلب العمومي بالهیئة العلیا 

وٕاعادة من األمر السالف الذكر8إلجراء مراقبتها علیها طبقا لمقتضیات الفصل 2014جانفي24
.عند اإلقتضاء،النظر فیها

.لتنفیذهالتونسیة للمالحةالشركةوبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى 
: والّشروع في المهّمةالعقدإمضاء: 81الفصل 

فـــي الشـــركة التونســـیة للمالحـــةمـــن قبـــل ااختیارهـــي تـــمّ تـــالأو شـــركة المحامـــاةالمحـــاميإعـــالم یـــتمّ 
ـــیّ  ـــوان المب ـــة التعهّـــالعن ـــه إمضـــاء . دن بوثیق ـــدالویجـــب علی ـــةعق طبـــق النمـــوذج المحـــرر باللغـــة العربی
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حســب وذلــك وضــرورة توضــیحها تهــایــرى الطــرفین أهمیّ إضــافة بنــودیمكــنو . لهــذاالمصــاحب 
. الشركة التونسیة للمالحةمقتضیات وواقع نشاط 

اتخاذ كل یتولىلالمحامي أو شركة المحاماة، یتم إعالم ئهوٕامضاالعقدعلى إثر المصادقة على و 
.بذلكذناإلالمهّمة بمجرد تسلم انطالقاإلجراءات الضروریة لضمان 

یحرم من نهائیا لإلنابة اختیارهاإال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع 
تاریخ تحتسب من ) 02(الهیاكل العمومیة لمّدة سنتین المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ 

أیام ) 10(عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 
.عمل
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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 للمالحةلدى تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل : 4ملحق عدد 
من 4تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل: 5ملحق عدد 

كّراس الشروط
او الخصوصّية المذكورة في العرض/ تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 
ٔاو ٔاعضاء الشركة المهنّية للمحاماة ) المنفرد(المحامي سميـة في إقائمة : 7ملحق عدد 
الشركة التونسية للمالحةبنيابة ٔاو ٔاعضاء الشركة المهنّية للمحاماة ) المنفرد(المحامي التزام: 8ملحق عدد 

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

خيرةخالل الخمس سنوات االٔ اةللمحام
لشركة المنتمين لالمحامينالمباشر ٔاو الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل:10ملحق عدد 

البحري، الشغل البحري و اإلداري، النقلمجال أالخيرة في سنوات الخمس خالل اةالمهنّية للمحام
التحكيم الدولي و عقود النقل البحري الدولية

المنتمين المحامينلمحامي المباشر ٔاو قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 11ملحق عدد 
محامين بالتنسيق اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية لللشركة المهنّية للمحامل

.مع المعهد أالعلى للمحامين ٔاو في إطار ٔانشطة الهياكل الدولية للمحامين
سيـــرة ذاتيـــة: 12ملحق عدد 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم جدول التعهدات: 13ملحق عدد 
ةوالتعديليّ واإلدارية والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم جدول التعهدات: 14ملحق عدد 
ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية 

التونسية والشركة ، اة لشركة المهنّية للمحامأاو المباشر لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا:15ملحق عدد 
.للمالحة
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1ملحق عدد

تعّهدالوثیقة 
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب (الممضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلهإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-

....................................................................1)والخطة
المتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -

..........................................................................:................ولحساب
.........................................................تحت عددالحیطة و التقاعد صندوقبمنخرطال-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّین محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مخابرت

...............)...................................................بالكامل

...............................................................................................:فتيصب- 
بإنابة المحامي طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو 2اآلتي ذكرهاالوثائقجمیع على االطالعبعد و 

:للشركة التونسیة للمالحة
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
طبق ةالمحّدداألجرةمقابل أعاله،الوثائق المذكورة مبینة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّیة المطلوبة ) 2

.التراتیب القانونّیة في المیدان
أیام من تاریخ الجلسة10موضوع الصفقة خالل مدة قدرهاالتقاریر الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمتسلیم) 3

وفقا لما ینص علیه عقد اإلنابة
.العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلداریة الخاصة مدرجة البنود تطبیق جمیع ال) 4
.آلخر أجل محدد لقبول العروضیوما ابتداء من الیوم الموالي60مدةاإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5

الشركة ذكر (الشركةإني الممضي أسفله بصفتي وكیل "، تدرج عبارة شركة مهنیة للمحامینفي صورة، تقدیم العرض من قبل 1
.النخراط لدى صندوق الحیطة و التقاعددون إدراج البیانات المتعلقة )" المهنیة للمحامین

یمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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في و . قانونيحجر تضارب مصالح أو أيّ ةلافي ح)مثلها لیستالتي أشركة الأو أنّ (لست أنني شهد أ) 6
.القانونیة المترتبة عن ذلكآلیة وأتحمل مسؤولیتيبصفة العقدفسخ یتمفإنه ،ذلكخالفصورة ثبوت 

أو البنكفتوح بحساب المالتحویلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبةالمبالغ الشركة التونسیة للمالحةدفع ت
)أو البریدیةالبنكیةذكر الهوّیة.......................... (:عددتحت ............................ :البرید

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

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

حول المشاركبطاقة إرشادات عامة

المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاماة إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة واللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أو االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
................................................................:.................

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
.....................:.........................................................................المحاماة

:....................................................................................... عنـــــــــــــــــــوان المقـــــــــــــــــــرّ 
.......................

ــــــــــــــــــــــــــــوان ع وابعن امي موق ان للمح واب إذا ك ع ال : موق

....................................................................
:............................................................................................. لهاتفا

........................
ي العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ركة امي أوللمحاإللكترون ش

...................................................................:المحاماة
المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرف رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

....................:...............................................................................الجبائي
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم واللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب (إلمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضض شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ ال
.............)...................................خطةوال

......................في.................. ر بـ حرّ 
)المشاركوختم إمضاء(

. ة بهتقدیم الوثیقة الخاصّ عضو جب على كلّ ی، شركات محاماة صورةفي :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 

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

.الصفقة لفائدتيإسنادأو ھدایا قصد التأثیر في مختلف إجراءات

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

) المشاركوختمإمضاء(
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4ملحق عدد 

لدى تصریح على الشرف بعدم مباشرة العمل
الشركة التونسیة للمالحة

طلب العروضةصاحب

................................................................................................................) واللّقباالسم(إّني الممضي أسفلھ 

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

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

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

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

الشركة التونسیة للمالحةأو إطارات أعمل ضمن أعوانأصّرح على شرفي أّني لم أكن 
.عن العمل بھا مّدة خمس سنوات على األقلّ انقطاعيأو مضت عن 

رالشركة التونسیة للمالحةصورة القیام بإعالم وفي ( ام األم ق أحك دد طب نة 1875ع ، 1998لس

اریخ یوّضحالشركة التونسیة للمالحةعلیھ من قبل فترفق نسخة من مكتوب اإلعالم مؤّشر  ة ت بدقّ

.)االقتضاءذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند 

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

) المشاركوختمإمضاء(
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5ملحق عدد 

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

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

............................................. ............................................................................ممّثل الشركة المھنّیة للمحامین

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

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

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

أصّرح على شرفي أّني وكافّة أعضاء الفریق المتدّخل من المحامین المقترحین ال نوجد في إحدى 

.حاالت المنع المنصوص علیھا بالمرسوم المنّظم لمھنة المحاماة

اني كما أصّرح أّننا ال نوجد في إحدى الحاالت  ن الفصل الث رة م الفقرة األخی ا ب المنصوص علیھ

.من كراس شروط طلب العروض

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

) إمضاء وختم المشارك(



25

6ملحق عدد 

تصریح على الشرف بصّحة البیانات 
رضعالفيوالمذكورةالخصوصّیة او/ العاّمة ووالمراجع

................................................................................................................) واللّقباالسم(إّني الممضي أسفلھ 

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

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

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

"المشارك"المسّمى فیما یلي 

.ھا في ھذا العرضّشرف بصّحة البیانات والمراجع الخصوصّیة والعاّمة التي قّدمتأصّرح على ال
وأتحّمل مسؤولّیتي القانونّیة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقدیمي للّجنة المكلّفة بالفرز 

.وز عشرة أّیامالما یثبتھا من وثائق بعد طلبھا مّني لمّدة تتج

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

)المشاركوختمإمضاء(
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7عدد ملحق

) المنفرد(المحامي سمیـة في إقائمة 
أو أعضاء الشركة المهنّیة للمحاماة

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 للمالحةنابةإبأو أعضاء الشركة المهنّیة للمحاماة

القضائّیة والتحكیمیة واإلدارّیة والتعدیلیةوسائر الهیئاتلدى المحاكم 

أقّر بأنّ ………….............................................………………………………………………) واللّقباالسم(إني الممضي أسفلھ

كافّةكما أقّر بصحة .بإنجاز المھّمة)ألتزم(الفریق المتدخل والمتكّون من السّیدات والسادة اآلتي ذكرھم یلتزم

:المعلومات الواردة بھذا العرض

المحامي  إمضاءمحل المخابرةالترسيمقب  اللو سماال
1معرف به

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

) المشاركوختم  إمضاء  (

كما یجب التعریف باإلمضاء لكل محامي . صة لكّل واحد منھمعیّن على كّل المتدخلین المعنیین اإلمضاء في الخانة المخصّ یت1
.مشارك على أن یكون تاریخ التعریف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض
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9عـدد ملحق

شركة للنللمحامین المنتمیأو المباشرلتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّینة ل
خیرةخالل الخمس سنوات األاةالمهنّیة للمحام

)إلى تاریخ فتح العروض2016جانفي 1من (

جدول تألیفي للمراجع العاّمة

الطور المحكمة موضوع اإلنابة
االناباتعدد

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

........................
خالل الخمس سنواتالعدد الجملي لإلنابات المصرح بھا
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جدول تفصیلي للمراجع العاّمة

بداية وانتهاءتاريخ
المهّمة

الطور
عدد القضّية

المحكمة موضوع اإلنابة
الخاصالشخصأو الهيكل العمومي  

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

) إمضاء وختم المشارك(

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

لشركة المنتمین لالمحامینالمباشر أو الخصوصّیة للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّینة لل
.اإلختصاصات المذكورة بالفصل الرابعاألخیرة في مجال سنوات الخمس خالل اةالمهنّیة للمحام

)إلى تاریخ فتح العروض2016جانفي1من (
جدول تألیفي للمراجع

الطور المحكمة موضوع اإلنابة
عدد القضايا

2016سنة للمحامي المباشر أو المحامین الخصوصیةلتجربة ا

2017سنة للمحامي المباشر أو المحامین الخصوصّیةلتجربة ا

2018سنة للمحامي المباشر أو المحامین الخصوصّیة لتجربة ا

2019سنة للمحامي المباشر أو المحامین الخصوصّیةلتجربة ا

2020سنة للمحامي المباشر أو المحامین الخصوصّیةلتجربة ا
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........................... خالل الخمس سنواتالعدد الجملي لإلنابات المصرح بھا

الخصوصّیةجدول تفصیلي للمراجع

بداية وانتهاءتاريخ
المهّمة

الطور
عدد القضّية

المحكمة موضوع اإلنابة
الخاصالشخص  أوالهيكل العمومي  

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

) إمضاء وختم المشارك(

  إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرضيمكن نسخ الجدول.
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11عـدد ملحق

لشركة المهنّیة المنتمین لالمحامینلمحامي المباشر أو قائمة الدورات التكوینیة المتخصصة التي تابعها ا
المعهد األعلى اة في إطار دورات التكوین المستمر التي تنظمها الهیئة الوطنیة للمحامین بالتنسیق مع للمحام

.للمحامین أو في إطار أنشطة الهیاكل الدولیة للمحامین
السنة المحور ع ر

المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينو شهادات استكمال الخبرةالدورات التكوينية
1

2

3

4

5

6

7

أنشطة الهياكل الدوليةإطارالدورات التكوينية للمحامين في  
1

2

3

4

5

6

7

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

)إمضاء وختم المشارك(

المعنیةفي الدورةیقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة.
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12عدد لحقم

سيـــرة ذاتيـــة

: واللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم* 
............................................................................................................................................................................................

.

: تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة ومكانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا* 
.......................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطنّی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بالهیئ : ت
.....................................................................................................................................................

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم *
.....................................................................................................................................................:اإلستئناف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب*  : تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ الترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التعقی
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: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
-
-
-
-
-
-
-
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)أو الماّدة المطلوبةان وجداالختصاصذكر (في مھنة المحاماة الخبرة الخصوصیةملّخص 

النتائج المحّققة أو نتائج 
األعمال المنجزة

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

القطاع الخاص التي قام المحامي أو 
شركة المحاماة بنیابتھا

نشاطھ في العالقة بالمھّمة أھمیة ذكرھا في المعطیات اإلضافیة التي یرى المترشح -
:المترّشح إلیھا

التكوین في اللغات.

ممتازجید جداجیدمتوسطاللغة
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لمحاماةالترسیم في اخبرة في میدان معین قبل ال.
-
-
-

اإلنضواء في شبكة دولّیة لمكتب محاماة

-
-
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية

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

)المشاركوختمإمضاء(
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13عدد ملحق

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

اآلجال اإلنابات الجاریة
التقریبیة 

اإلنابات إلنتھاء
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

المترشحإمضاء وختم

............................في............................. حرّر بـ
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14عدد ملحق

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

:تعریف المھّمـة: األّولالفصل 
: تتمّثل مھمة

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

ھافي حقالقانونّیةجمیع اإلجراءاتالقیام بوالشركة التونسیة للمالحةبة االتفاقیة في إناطبق ھذه 
سواء في ةواإلداریة والتعدیلیّ والتحكیمّیة لدى المحاكم وسائر الھیئات القضائیة ھاوالدفاع عن

.س أو كذلك خارجھا عند اإلقتضاءنتو

:ة بالعقدقالمطبّ والتراتیب التشریع : 2الفصل 

وأعوانھ إلى صاحب العقد كما یخضع .لتراتیب الجاري بھا العملاوتخضع ھذه الصفقة للتشریع
.اإلجتماعينالجبائي والضمانالتشریع الساري المفعول في المیدا

:األتعــاب:3الفصل 

أحكام القرار المشترك الصادر عن وزیر العدل والوزیر المكلف ضمنتضبط أتعاب المحاماة 
ومبلغ والمصاریف المكتبّیةبالتجارة والتي تشمل أیضا معالیم نشر القضایا والطوابع الجبائیة

.تأمین أحكام االستئناف والتعقیب
كونتحیثفي نفس الطور كحد أقصى یةقض)20(عشرونكحد أدنى وایا قض(02)یتم تجمیع 

أو تشابھھا أو تھا أو المادة أو نظرا لطبیعبمرتبطة ببعضھا بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب
.تداولھا أو سھولة معالجتھا والتي تعتبر أتعاب قضیة واحدة

المحامي قد بذل العنایة الالزمة وحقق نتائج أن، إذا ما تبین لھ للشركة التونسیة للمالحةیمكن 
قضیة المتعھد بھا ودرجة تشعبھا، أن یسند لھ منحة تكمیلیة تقّدر من قبلھ الإلىإیجابیة بالنظر 

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

:الشركة التونسیة للمالحةاإللتـزامات الموضوعة على كاھل : 4الفصل 

.یمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطلّبات الملف أو اإلنابات وخصوصیّاتھا1
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ولھذا . بتوفیر الظروف المالئمة إلنجاز المحامي لمھّمتھالشركة التونسیة للمالحةلتزم ت-أ
الغرض، تتولى خاصة توفیر كل أصول مؤیدات القضایا التي تطلب من المحامي رفعھا 

و ختمإمضاءمراسلة التكلیف تحمل (ما یفید توصلھ بھ رسالة التكلیف مقابل بترفق
الملف وجوبا بمذكرة توضیحیة تلخص رفقكما ی. )أو الشركة المھنیة للمحامینالمحامي

.الشركة التونسیة للمالحةمعطیات الملف وطلبات 
تمكین المحامي من المعطیات المطلوبة سواء من طرفھ أو من طرف المحكمة أو الھیئة -ب

.الھیكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقلأو 
إنابة الشركة التونسیة عدم نشر أو توزیع تقاریر المحامي والمؤیدات التي قّدمھا في إطار -ت

.للمالحة

كشف المعطیات المالّیة والمؤیدات العلمّیة المتعلّقة للشركة التونسیة للمالحةال یمكن -ث
عدد من األمر 15كة المحاماة المتعاقد معھ طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل بالمحامي أو بشر

المتعّلق بضبط شروط وٕاجراءات تكلیف المحامین 2014جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 764
.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 

یوما ) 30(یتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون 
.ونسیة للمالحة بمآلھخ إیداع الفاتورة بعد صدور الحكم وقیام المحامي بإعالم الشركة التمن تاری

طور التعقیب فيباستثناء القضایا (ر عدول التنفیذ وأجبخالصالشركة التونسیة للمالحةتتعھد
وتلك المنشورة لدى المحكمة العقاریة والمحكمة اإلداریة التي یتحمل فیھا المحامي معالیم تسلیم 

).الوثائق والمؤیدات
الخبراء ومصاریف الترسیم بإدارة الملكیة ر وأجبخالصالشركة التونسیة للمالحة كما تتعھد

.العقاریة
مصاریف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الشركة التونسیة للمالحةتحّمل تكما 

أو أعضاء الكبرى أو خارج مراكز الوالیات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي یقطعھا المحامي 
في حدود حاالت التنقل الفعلّیة والثابتة للمحامي، شخصّیا، أو كلم 30لھذا الغرض شركة المحاماة

.ألعضاء شركة المحاماة المتعّھدین بملّف اإلنابة
بتحّمل مصاریف الشركة التونسیة للمالحةتكّفل ت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، توإذا ما إقتض

.ة دون سواھا بما فیھا یومي الذھاب والرجوعالتنقّل واإلقامة حصرّیا في حدود أّیام المھمّ 
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

تولى ت، بصفة مسبقةالمحامي أو شركة المحاماةالمصاریف من قبل خالص إالّ أّنھ وفي صورة 
مثبتة لھذه األعمال مسلّمة من المعنیین القائمین تتورااخالصھا على أساس فتونسیة للمالحة ال

.باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المھّمة
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:االلتزامات الموضوعة على كاھل المحامي أو الشركة المھنیة للمحاماة : 6الفصل 
:یلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما یلي

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

الشركة التونسیة حضور كل الجلسات بنفسھ أو بواسطة مساعدیھ، عند االقتضاء، وإعالم -
أو اإلعالن عنھا من الجھة اكتابیا بمآلھا في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ انعقادھللمالحة
.المتعّھدة

للمالحةالشركة التونسیة بنزاعات حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة -
الشركة التونسیة أو بدراسة الملفات التي وقع تكلیفھ بھا قصد إبداء رأیھ فیھا أو إحاطة 

.للمالحة فیھا

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

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

بمالحظات حولھا في الشركة التونسیة للمالحةوفي صورة عدم إبداء. حتى تبدي رأیھا فیھا
أجل أقصاه أربعة أیام عمل من تاریخ تسلمھا من قبلھ، فیعّد ذلك موافقة ضمنیة منھ على 

.محتواھا وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي یقتضیھا القانون
من شھادة في خالص معالیم الضمان االجتماعي وخالص الشركة التونسیة للمالحةتمكین-

وذلك وجوبا قبل مسؤولیتھ المدنّیة صندوق التأمین وما یفید قیامھ بتأمین معالیم انخراطھ في 
.األتعابخالص 

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

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

مواصلة ھذه القضایا وفق قواعد العنایة المھنّیة وذلك إلى حین انتھاء طورھا الجاري، دون 
.فیھامن نّص الحكم الصادرالشركة التونسیة للمالحةسواه، وتمكین 

:التقّید بتركیبة الفریق المتدّخـل : 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 األثناء، 

) ن (المتخلي) ن(ابیا وتغییر المحاميبذلك كتونسیة للمالحةالشركة التفیجب على المحامي إعالم 
نفس المؤھالت العملیة والمھنّیة ونفس التجربة من حیث عدد السنوات ) م(عن المھّمة بمن لھ 

كتابیا على ھذا التغییر ةالمعنیالشركة التونسیة للمالحة على أن یحظى ذلك، مسّبقا، بموافقة 
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الطرفین یتّم عرضھ مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة وإمضاء ملحق في الغرض بین 
.والمراقبة المحدثة بالھیئة العلیا للطلب العمومي

وفي خالف ذلك، وفي صورة تعّذر توفیر مترشح جدید یستجیب لمقتضیات كراس الشروط الذي 
ھذه األخیرة ة موافقأوفي صورة عدم الشركة التونسیة للمالحةتّم على أساسھ اختیار المتعاقد مع 

على المترّشح المقترح، فلھ حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبیھ في الغرض للمتعاقد معھ عن 
یوما إن لم یقع على إثره تدارك ) 15(طریق عدل تنفیذ وإمھالھ بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة 
.النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبلھ

:فاقیةفسخ االت:9الفصل 
،:، تفسخ ھذه االتفاقیة، آلیا في الحاالت التالیة8مع مراعاة مقتضیات الفقرة األخیرة والفصل 

.انتھاء مّدة التكلیف المشار إلیھا بالفصل السابع أعاله-
.أو اإلحالة على عدم المباشرةالمحامي أو حل الشركة المھنیة للمحاماةوفاة-
الشركة التونسیة وجھ لھ تھذه الصورة وفي. التعاقدیةعدم إیفاء صاحب العقد بالتزاماتھ -

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

حسب ه إجراء آخر أو تكلیف من یتولى إنجازدون أيّ العقدفسخ للشركة التونسیة للمالحة
.اإلجراء الذي یراه مالئما

الشركةوإھدار حق بالتزامھ العقدإخالل صاحبالشركة التونسیة للمالحة لدى إذا ثبت -
مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عطایا أو ھدایا قصد ھقیامفي التقاضي أو ثبت 

.العقد وانجازهم إبراتمختلف إجراءاالتأثیر 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 أو الشركة التونسیة للمالحةفي صورة قرار

واقعیة ثابتة لذلك ، في قضّیة ال زالت جاریة، ففي ھذه الحالة، تصرف لھ وجوبا أتعابھ كاملة 
من 40التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من ھذه االتفاقیة وذلك عمال بأحكام الفصل 

.والمتعلّق بتنظیم مھنة المحاماة2011أوت 20المؤّرخ في 2011لسنة 79المرسوم عدد 

:فّض النزاعات المتعلقة بھذه االتفاقیة :  11الفصل 
ولھذا . في حالة نشوب خالف في تأویل أحكام ھذه االتفاقیة، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحیة

عدد من األمر )7(مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصلالشركة التونسیة للمالحةتولىتالغرض 
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكلیف 2014جانفي 24مؤّرخ في 2014لسنة 764

المحامین بنیابة الھیاكل العمومیة لدى المحاكم والھیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة 
.والتحكیمیة

اإلجراءات وبانقضاء أجل شھر دون فصل الخالف ودّیا، فیمكن للطرف األحرص مواصلة
.المختّصةالتونسیة القانونیة التي یراھا للدفاع عن حقوقھ لدى المحكمة 
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:مصـاریف التسجیل : 12الفصل 
.المحاميتحمل مصاریف التسجیل على 

:العقدصحة : 13الفصل 
.للشركة التونسیة للمالحةالمدیر العام رئیسالئھ من قبلإمضاإال بعدحیحا صا العقدكون ھذیال 

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

طریق إعالم نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
.فیذنبواسطة عدل الت

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

اإلمضــاءات  
المحـــــــــاميالشركة التونسیة للمالحة   

أو
شركة المحــامـــاة


