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: تأمين دورات تكوينية لفائدة  80/9802استشارة عدد 

  9802مركز البحث في الرقميات بصفاقس لسنة أعوان 

 

 كراس الشروط اإلدارية 
 

 

 :االستشارة موضوع :1 الفصل

لفائدة  تكوينية دورات تنشيطب تكوين مكاتب تكليف قصد ستشارةاب القيام الرقميات بصفاقسالبحث في  مركز يعتزم

 :وهي 80عدد لملحقبا المفّصلة املحاور  في وأعوانه إطاراته

 التصرف اإلداري الحديث  -

 التصرف في قواعد البيانات  -

  اإلدارة االلكترونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية -

 هذا لشروط طبقا اتهلتزامابا اإليفاء على لديها القدرة تتوفر التي الّتكوين مؤسسات كل إلى الحالية االستشارة وتتوجه

  الكّراس.

 

 :لالستشارة العام اإلطار :2 الفصل

بالتنسيق مع مكتب التكوين  المركزتحدده إدارة  زمني جدول  حسبو  9802 سنة خالل االستشارة موضوع الخدمات تنجز

 عليه االختيار.الذي يقع 
 

 :المشاركة شروط :3 الفصل

 .محور  من أكثر أو واحد محور  في يشارك أن للعارض يمكن

 قصد االستشارة في المشاركة التكوينية المؤسسات مجمعات أو العمومية أو الخاصة التكوينية للمؤسسات يمكن

 في الصادرة والمناشير العمومية الصفقات مجال في ابه المعمول  التراتيب احترام شريطة التكوينية الدورات تنشيط

 .الغرض
 

 :األثمان طبيعة :4 الفصل

سبةبا جزافّيا المالي العرض يعتبر
ّ
 .للمراجعة قابل وغير بتثا وهو محور  لكّل  لن

 

 :األثمان محتوى  :5 الفصل

الية العناصر على المالي العرض يحتوي 
ّ
كوين الجملّية الكلفة لتحديد الت

ّ
 :للت
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 المكونين، خدمات -

 )الحقيبة البيداغوجية( ئقثاالو حافظات و المكتوبة و الرقمية ئقثاالو -
 

 :والفنية المالية العروض تقديم طريقة6 :الفصل

 على العروض وتحتوي  تنشيطها التكوينية المؤسسة تعتزم التي املحاور  مجموعة أو محور  لكل لنسبةبا العروض تقدم

 :أجزاء 3 إلى تجزئتها يتعين والتي أسفله المبينة ئقثاالو كل

 مستقل ومختوم. ظرف في جزء كل ويوضع» ب «و» أ «داخليان وظرفان خارجي، ظرف

وحامال ( في الظرف الخارجي الذي يكون مختوما  ( والعرض المالي )ظرف "ب" ويجب تضمين العرض الفني )ظرف "أ"

 للصياغة التالية

تأمين دورات تكوينية لفائدة أعوان مركز البحث في الرقميات  80/9802 عدد يفتح، استشارة ال " 

 " 9802بصفاقس لسنة 

 

 :العروض محتوى  :7 الفصل

 الخارجي الظرف 1-

 :التالية ئقثاوالمالي الوالى جانب العرضين الفني  يتضمن الظرف الخارجي

 بامصحو  المؤسسة وختم واإلمضاء التاريخ إلى إضافة الصفحات جميع على العارض شيرةتأ تحمل الشروط كراس  (1

افقت اطلعت "بعبارة روط كّراس صفحات آخر على" وو
ّ
 الخاّصة، اإلدارّية الش

 العروض، لقبول  املحدد األقص ى التاريخ إلى صالحة الجبائّية الوضعية في شهادة من نسخة (2

  االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  في انخراط شهادة (3

سجيل رقم تحمل اإليداع وصل من نسخة  (4
ّ
 ممارسة في الّتكوين لمكتب المعنّية اإلشراف وزارة ترخيص وتثبت الت

 المهنة،

 الّتكوين، لمكتب الّتجاري  الّسجّل  من نسخة  (5

رف على تصريح (6
ّ
 04 عدد لملحقبا المدرج األنموذج حسب االستشارة إبرام إجراءات في الّتأثير بعدم الش

رف على تصريح   (7
ّ
 55لملحقبا المدرج األنموذج حسب قضائية، تسوية وضعية في الوجود بعدم أو اإلفالس بعدم الش

 النموذج حسب وذلك األخيرة السنوات الخمس خالل العمومي المشتري  إلى االنتماء عدم في الشرف على تصريح (8

 .50 عدد .
 

 :الفني العرض :"أ" الداخلي الظرف-9

رف تضمين هذا يجب
ّ
رف داخل الظ

ّ
  .الخارجي الظ

 :التالية ئقثاالو ويحتوي على( الفني العرض :"أ" الداخلي الظرف) وعبارة العارض اسم سوى  عليه يكتب وال

اتية الّسير -1
ّ
ة بكل تعميرها يقع العهد، حديثة للمكّونين، الذ

ّ
)امكانية تقديم نموذج اخر  11 عدد الملحق حسب دق

 مع ضرورة تقديم كل المعطيات المطلوبة في النموذج المقترح(.
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سبةبا واالختصاص الّتعليمي المستوى  تثبت الجامعّية الشهادات من نسخ -2
ّ
 إضافة وجوب مع المقترح للمكّون  لن

سبةبا معادلة شهادة
ّ
مة شهادة على المتحّصل للمكّون  لن

ّ
 كّل  العارض قّدمالعالي. ي تعليمخاّصة لل مؤّسسة من مسل

روط حسب طلبها عند المقترح المكّون  مؤّهالت تثبت أخرى  وثيقة
ّ
 د عد لملحقبا واملحّددة محور  بكّل  الخاّصة الش

51. 

 تلغى الشرط لهذا مخالفة وكل تكوينين محورين من أكثر في المنشط نفس رحأن يقت التكوين لمكتب يمكن الكما 

 .المكون  هذا اقتراح فيها التي تم العروض

 شهادةمع  فيه، مشارك محور  بكّل  والخاصة  51عدد الملحق حسب المقترح للمكّون  المطلوبة الخبرة تثبت ئقثاو -3

 المطلوب، املحور  في تكوينية دورات نشط المكون  أن تبين التكوين مكتب من ممضاة

 .15 عدد لملحقبا واملحددة فيها المشارك التكوينية املحاور  حسب موزعين المكونين في اسمية قائمة -4

 حسب التغيير بمبررات اإلدالء بعد اإلدارة وذلك من مسبقة موافقة دون  مكّون  أّي  تعويض بعدم العارض التزام -5

 .56 عدد الملحق

روط بتوفير ويتعهد لمركزبا للتكوين املخصصة القاعة ستعمالبإ العارض التزام -6
ّ
زمة البيداغوجّية الش

ّ
 والوسائل الال

 (.57ر)الملحق عددمحو  بكّل  الخاّصة الّتكوين طبيعة حسب أخرى  وسائل أو المتوفرة الغير للّتكوين البيداغوجية

 

 :المالي العرض :ب"" الداخلي الظرف-3

رف تضمين هذا يجب
ّ
رف بداخل الظ

ّ
 :ب""الداخلي الظرف) وعبارة العارض اسم سوى  عليه يكتب وال الخارجي الظ

 :التالية ئقثاالو على ( يحتوي المالي العرض

 وختم التاريخ وضع مع العارض طرف من وممضاة معّمرة 02 عدد لملحقبا الوارد لألنموذج طبقا التعهد وثيقة -1

 .صفحة كّل  على المؤسسة

 .صفحة كّل  على العارض طرف من ومختوم ممض ى 03 عدد لملحقبا الوارد لألنموذج طبقا األثمان جدول  -2

سبةبا المالي العرض تقديم ويجب هذا،  
ّ
 لليوم الجملّية التكوين كلفة لتحديد 03 عدد الملحق وفق محور، لكّل  لن

 للّتكوين الجملي المبلغ لتحديد ومقدارها المضافة القيمة على األداء نسبة تضاف ثّم  األداءات، احتساب دون  الواحد

سبةبا املحاور  كامل في   19 % نسبة تعتمد حيث ار االداء،عتببا
ّ
كوين لمكاتب لن

ّ
 وأنه علما .االختصاصات متعّددة الت

 .المقّدمة المالي العرض وثيقة على المشارك، وختم واإلمضاء التاريخ إضافة يجب

 

 :االستشارة تخّص  توضيحات :8 الفصل

 الخاّصين والفنية اإلدارية الشروط كراس ي حول  واالستفسارات التوضيحات من المزيد في يرغب عارض كل على يتعين

 .العروض لقبول  املحدد األقص ى التاريخايام من  5بمطلب كتابي في الغرض قبل  ميتقد أن

الرقميات بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، البحث في  مركز :التالي العنوان إلىيرسل المطلب 

 من التاريخ االقص ى املحدد لقبول العروض. ساعة 48قبل هذه االستفسارات  على كتابيا الّرد ويتّم  .972ص ب  ،3890
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غييرات: 9 الفصل
ّ
عديالت الت

ّ
 :االستشارة ئقثاو على إدخالها يتم التي والت

 االستشارة ملف تعّدل أن العارضين، أحد عن يصدر توضيح لطلب تلبية أو منها وببادرة كان سبب ألّي  لإلدارة، يمكن

 أن المركز إلدارة يمكن لذلك وتبعا العروض لقبول  املحدد األقص ى التاريخ قبل وذلك لتعديالتبا العارضين كافة وتعلم

 ضمن االعتبار بعين الجديدة الّتعديالت أخذ من العارضين لتمكين العروض لقبول  املحّدد األقص ى التاريخ في تمّدد

 .عروضهم

 

 :العروض صالحية مّدة :08الفصل 

ح، كّل  يصبح
ّ

 املحّدد األقص ى للّتاريخ الموالي اليوم من بداية الحالية اإلدارية للسنة به ملزما عرضه، تقديم بمجرد مترش

 .العروض لقبول 

 

 :العروض إرسال: 00 الفصل

مركز البحث في الرقمّيات بصفاقس، على العنوان التالي: " الوصول  مضمون  ظرف في البريد طريق عنالعروض  ترسل

 لمركز المركزي  الضبط بمكتب مباشرة تودع أو"  972ص ب  ،3890القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، 

 بوضوح عليه يكتبمغلق  خارجي ظرف :التالي النحو وذلك على االداري" ، خالل التوقيتالبحث في الرقميات بصفاقس

 ا،وموضوعه االستشارة مرجع

تأمين دورات تكوينية لفائدة أعوان مركز البحث في الرقميات بصفاقس لسنة  9802 / 80رقم   يفتح، استشارة ال "

9802 " 

 

 :العروض لقبول  املحدد األجل: 09 الفصل

البحث في  لمركز الضبط بمكتب ختم اعتماد ويتّم كأجل اقص ى لقبول العروض  9802 فيفري   90يوم تحديد تم 

 مطابق غير يكون  أو المذكور  التاريخ بعد يصل عرض كل ويلغى العروض، وصول  ريختا من للتأكد الرقميات بصفاقس

روط
ّ
 .المطلوبة للش

 

 :العروض فتح: 03 الفصل

 العروض. لقبول يتم فتح العروض خالل االربع والعشرين ساعة الموالية للتاريخ االقص ى 

ىو 
ّ
روف فتح العروض، فتح لجنة تتول

ّ
روف الخارجية الظ

ّ
 الداخلية والظروف الفنية لعروضبا الخاّصة "أ" الّداخلية والظ

 ئقثاالو كل يقدموا لم الذين المشاركين اللجنة هذه تدعو أن االقتضاء عند يمكن و المالية، لعروضبا الخاصة "ب"

عّهد وثيقة اإلجراء هذا من يستثنى و محدد، أجل في ئقهمثاو استيفاء إلى اإلدارية، ئقثاالو ذلك في بما المطلوبة،
ّ
 الت

 بذلك القيام إلى متهدعو يمكن المطلوبة الصيغ حسب ئقثاالو كل المشاركين إمضاء عدم صورة وفي المالي والعرض

جنة تحّدده أجل في
ّ
 .الل
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 :لعروضبا تتعلق إضافية توضيحات طلب:  14 الفصل

 دون  بعروضهم تتعلق إضافية توضيحات تقديم العارضين من تطلب أن العروض، فرز  مرحلة خالل ، لإلدارة يمكن -

 وخالل كتابيا التوضيحات تقديم ويكون  ومقارنتها وتقييمها العروض دراسة عملية تيسير دفبه وذلك محتواها في التغيير

جنة تحّددها مّدة
ّ
 .تجاوزها ينبغي ال الل

 الوصول، مضمونة رسائل بواسطة أو السريع البريد طريق عن ترسل أو الّضبط، بمكتب مباشرة الّتوضيحات تودع -

 ذا كان سواء تغيير يبأ يسمح ال كما ،العرض إلغاء إلى ويؤّدي االعتبار بعين يؤخذ ال المّدة هذه خارج يرد جواب وكل

 .العرض استبعاد إلى ذلك أّدى وإال لعرضبا يتعلق مالي أو فني طابع

 

 :اإلجراءات سّرّية: 02 لفصلا

 أي أو العارضين إطالع يمكن ال لعرض،با الفائز الّتكوين مكتب اسم عن اإلعالن وقبل والفنية المالية العروض فتح بعد

 بفرز  تعلقت سواء معلومات أّي  على ودراستها، العروض فرز  إجراءات في للمساهمة الصفة له ليست آخر شخص

 .أعاله 14 لفصلبا الواردة اإلجراءات ستثناءبا العرض، إسناد بقرار أو بتقييمها أو العروض

صال عارض ألي يمكن وال هذا،
ّ
 فتح ريختا بين المتراوحة الفترة خالل وذلك عرضه يهم موضوع ألي المركز بمصالح االت

 بخصوص لإلدارة المعنية المصالح على للتأثير من أي عارض وكل محاولة العرض، إسناد عن اإلعالن ريختا و العروض

 عرضه. او أي شكل اخر تؤدي الى استبعاد العروض مقارنة أو العرض تقييم ى مجر 

 :العروض فرز : 01 الفصل

 إسناد ويتم الشروط كراس من األول  للفصل طبقا املحاور  من مجموعة أو واحد محور  في المشاركة عارض لكل يمكن

 .املحاور  حسب العرض

روف فتح الفرز  لجنة تتولى
ّ
رفين الخارجّية الظ

ّ
 والفّنّية اإلدارّية ئقثاالو وجود من للتثبت "ب" و "أ" الّداخليّين والظ

 :مرحلتين على الفرز  بعملية تقوم ثم المطلوبة والمالّية

  المالي الفرز  ى:األول لمرحلةا

تصاعديا  المالية العروض ترتيب العروض فرز  لجنة تتولى حيث حدة على محور  بكل الخاّص  العرض فرز  يتم

 يتم (.المضافة القيمة على األداء عتباربا المالية العروضاي من العرض االقل ثمنا نزوال الى العرض االعلى ثمنا )تعتمد 

 المرفقة للمالحق مطابقتها ومدى صلوحّيتها من للّتثّبت المقّدمة والفّنّية اإلدارّية ئقثاالو على اإلطالعخالل هذه المرحلة 

روط تستوفي ال أو منقوصة أوفّنّية إدارّية وثيقة كّل  الستيفاء الّتكوين مكاتب مراسلة وتتّم 
ّ
 التثبت تتولى كما المطلوبة الش

 .االقتضاء عند والمادية الحسابية األخطاء وتصحيح المالي للعرض المكونة ئقثاالو صحة من

روط المطلوبة، اإلدارّية ئقثاالو لكامل والمستوفي ثمنا األقل يتم االحتفاظ بالعرض
ّ
 المقترحين لمكّونينبا الخاّصة والش

روط كّراس حسب محور  كّل  في
ّ
 كتابيا يطلب أكثر عارضين أو بين المالية العروض في التساوي  وعند الخاّصة الفّنّية الش
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 المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 68 للفصل طبقا وذلك أخرى  مالية عروضا يقدموا أن المعنيين المترشحين من

 .له المتممة النصوص وجميع العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق 2014 مارس 13 في

  :الفني ز الفر  :الثانية المرحلة

 المالي العرض صاحب قبل من المقدم الفني العرض مطابقة من التثبت المرحلة هذه في الفرز  لجنة تتولى 

 غير المعني الفني العرض أن تبين إذا .الشروط لكراسات عرضه مطابقة صورة في الصفقة إسناده وتقترح ثمنا األقل

 عديا.تصا المالي ترتيبها حسب المنافسة الفنية للعروض لنسبةبا المنهجية نفس اعتماد يتم الشروط لكراس مطابق

 . 02 عدد الملحق حسب التعهد لوثيقة رضلعاا تقديم عدم صورة في آليا العرض يلغى

 

 :الستشارةبا الخاّصة املحاور  إسناد تبليغ :07لفصل ا

غ
ّ
 عن الّتكوينّية (الّدورات )أو الّدورة لتنفيذ عرضه اختيار وقع الذي العارض إلى الستشارةبا الخاّصة املحاور  إسناد يبل

 .مسند محور  كّل  في اسميا المعّينين المتكّونين وبقائمة تزّود بطلب مرفقا ويكون  الغرض في يحّرر  مكتوب طريق

 

كوين مكتب التزامات: 00 الفصل
ّ
 :الت

 :ب تكوين محاور  سنادهبإ إعالمه عند الّتكوين مكتب يلتزم

 وإمضاءه، المكّون  اسم باوجو ومتضّمنة المشاركين قبل من ممضاة اإلدارة إلى يومّيا الحضور  قائمة إرسال -

 لملحقبا الوارد المصاحب لالنموذج طبقا المشاركين رضاء درجة بقياس المتعلقة التقيمّية البطاقات إرسال -

 .اإلدارة إلى لفاتورةبا مصحوبة 12عدد

 موعد قبل وبمبرراته بذلك اإلدارة يعلم أن تكوينية دورة إنجاز عن عجزه صورة في التكوين مكتب على يتعّين -

 ( على االقل.53انطالق الدورة بثالثة ايام)

 ويتعين للغرض، اسميا المعّينين المكّونين قبل من الخدمات إنجاز حسن عن مسؤوال الّتكوين مكتب يعتبر -

 .اإلنجاز سير حسن يتعطل ال حتى الالزمة التدابير كافة اتخاذ عليه

 عليه، الموافقة صورة وفي اإلدارة موافقة وبدون  مسبق إعالم بدون  المكّون  تغيير تكوين مكتب كل على يمنع -

 في المتوفرة الخبرات تفوق  أو تضاهي وخبرات علمية مؤهالت للتعويض المقترح الشخص في تتوفر أن ينبغي

 األصلي.   المكّون 

ر حالةفي  المركز إلدارة يحق
ّ
 أن دون  المعنّية الّتكوينّية الّدورة إطار في التكوين مكتب مع العمل إيقاف التعذ

 بحّجة الشروط في تغيير أي أو إضافّية مالية بمبالغ يطالب أن له يحق ال كما تعويضات، ّي بأاالخير هذا  يطالب

 .المعّينين األشخاص تعويض

 الّدورة تلك في المكون  لتدخل حد وضع تقرر  أن جيدة بكيفية ينجز ال الّتكوين أن لها تبين إذا لإلدارة يمكن -

 .راضاعت أي دون  للطلب االستجابة التكوين مكتب وعلى بتعويضه، تطالب وأن
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ى -
ّ
 وغيرها البصرّية السمعّية الوسائل ستخدامبا واحد مكّون  املحاور  من بمحور  خاّصة دورة كل تنشيط يتول

 .للمحور  المرسومة لألهداف تستجيب التي الّتقنيات من

راتيب حترامبا الّتكوين مكتب يلتزم -
ّ
ق فيما وخاّصة المكّونين تشغيل مجال في العمل ابه الجاري  الت

ّ
 بتوفير يتعل

راخيص
ّ
 .الّصلة ذات اإلدارّية الت

 التنفيذ أثناء التعديل:  19 الفصل

 بصفة مبلغها احتساب االقتضاء عند يمكن مستقلة مرحلة الستشارةبا ومبرمجة تكوين بمحور  خاّصة دورة كل تمثل

 للتكوين المتأكدة الحاجيات حسب وذلك تكوينها المزمع موعاتلمجا أفراد عدد في الّتغيير لإلدارة يحق لذا، منفصلة،

 أو األثمان بمراجعة المطالبة أو ذلك على االعتراض الحالة هذه في الّتكوين لمكتب يمكن المدة المعنية وال خالل

 .بتعويضات

 

 :الفواتير : خالص98الفصل 

 الفواتير رسالبإ الّتكوين مكتب يتعّهد و ،مطلوب هو ما كامل إنجاز اثر التكوين مكاتب عن الصادرة الفواتير خالصيتم 

 وختم الممض ي اسم وتحمل وممضاة مؤّرخة نظائر أربعة في محّررة وتكون  الّتكوينّية، الّدوراتانتهاء  ايام من 15اجل  في

 :ب مرفقة الفاتورة وتكون  االستشارة، ذهبه الواردة للشروط االستجابة رهن الفواتير خالص ويبقى المؤسسة،

 أصلي، تزود طلب -

  عدد لملحقبا الواردة التقييم بطاقات -

 المتكّونين، اختبارات استمارات -

مة المشاركة شهادات من نسخ -
ّ
 للحاضرين، المسل

 .المؤسسة بختم مرفوقة اسمه ذكر مع المكون  قبل من ممضاة الحضور  قائمة -

 به االستعانة أو نثا تكوين مكتب بواسطة كلّيا أو جزئّيا التكوينية األنشطة مناولة التكوين لمكتب يمكن ال -

 .الغرض لنفس

 التكوينية الدورة بتنفيذ المكلف التكوين مكتب بين يحصل أن يمكن إشكال أي المركز إدارة تتحمل ال -

لة واألطراف
ّ
 .األخرى  المتدخ

 الفاتورة تقديم ريختا من يوما( 35ثالثون ) أقصاه أجل في خالصه يتم حيث الّتكوين مكتب إلى تسبقة أّي  منح يمكن ال

 .المطلوب المبلغ فيها يضبط التي
 

 :التنفيذ : آجال99 الفصل

كوينّية ال الّدورة بتنفيذ المكتب يلتزم
ّ
 األمر اقتض ى وإن المقترحة، الّتواريخ بين من المركز إدارة تختارها التي اآلجال في ت

 .المعنية الدورة انطالق منايام  03) ثالثة ) قبل التكوين مكتب إلى بإبالغه ملزمة اإلدارة فإن الّتواريخ، في تعديال

 يكون التكوين خالل التوقيت االداري فقط.
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زاعات: 93 الفصل
ّ
 :الن

 طريق عن اإلدارة المعني باألمر إلى يقدم بالتنفيذ، أو الشروط كراس مقتضيات بتأويل مرتبط خالف حدوث حالة في

 .االقتضاء عند ومطالبه وأسبابه الخالف موضوع حول  مفصال تقريرا الوصول  مضمون  مكتوب

  .الخالف لحل مقترحات تقديم قصد الصفقة صاحب طلبات على كتابيا اإلجابة يوما 15 أجل في اإلدارة وتتولى

 الخالف، لحل اإلدارة مقترحات قبول  عدم صورة في أو اإلدارة جابةبإ التوصل دون  أعاله المذكور  األجل انقضاء صورة في

 لفصول با عليها المنصوص الحكومة سةئار صلب لحسنىبا النزاعات لفّض  االستشارية اللجنة أنظار على الخالف يعرض

 لم وإذا تممته، التي النصوص وجميع 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 190 إلى185 من

ه يتيسر لها
ّ
زاع يرفع حل

ّ
 .بصفاقس املختّصة املحاكم أمام الن

 

 :المراسالت تبادل:  24 الفصل

 :يلي كما مقّريهما الطرفان عين المراسالت، ولتبادل االستشارة هذه لتنفيذ

/ الفاكس:  76- 013866*  76- 013869الهاتف:     972، ص ب  العامة الكتابة - بصفاقسالرقميات البحث في  مركز

013860 – 76   

 : التكوين مكتب إلى لنسبةبا -

 .................................................................................. :المؤسسة مدير أو الوكيل إسم

 ...................................................................................................... :العنوان

 ............................ :الهاتف رقم

 ........................... :الفاكس رقم

 اإلعالم مع الوصول  مضمونة رسالة بواسطة اآلخر الطرف إلى إبالغه يجب الطرفين أحد من العنوان في تغيير كّل 

 .لبلوغبا

 

 :االستشارة فسخ 25 :الفصل

 العمومية الصفقات ميدان في العمل ابه الجاري  للتراتيب طبقا إبالغه يتم إعالم على اعتمادا االستشارة فسخ لإلدارة يحّق 

ق 2014 مارس 13 في المؤرخ1039 عدد )األمر
ّ
 ) .العمومية الصفقات بتنظيم والمتعل

 وبصفة الّتكوين، مكتب نفقة وعلى مالئما يراه الذي اإلجراء حسب االستشارة أقساط بقية إنجاز يتولى من تكليف ويمكن

 :التالية الحاالت في االستشارة فسخ المركز إلدارة يمكن إجمالية

 الّتكوينّية، الّدورات خالل الخدمات إسداء عن العجز -
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 .اإلنجاز على القدرة عدم عن التكوين مكتب طرف من اإلعالن أو اإلفالس -

 بذلك المركز إعالم دون  المقترح المكون  بتغيير تتعلق غش أو احتيال عمالبأ التكوين مكتب قيامالتفطن ل -

 .المهنية النزاهة من تمس أعمال أو المعنية الدورة انطالق منثالثة ايام  قبل

 قرار بمقتض ى وذلك العروض طلب في  لمشاركةبا تتعلق لمنافسةبا مخلة لممارسة التكوين مكتب ارتكاب -

 .تبا قضائي

 تقييم في اإلدارة مغالطة إلى يرمي آخر عمل أي أو ئقثاو تدليس أو كاذبة بتصاريح القيام التكوين مكتب تعمد -

 .العروض طلب في المشاركة عند الفنية أو المهنية او المالية مؤهالته

 .الصفقة تنفيذ عند للنزاهة منافية أعمال أو أفعال ارتكاب خالل من التعاقدية لواجباتبا اإلخالل تعمد -

 ...(مرض وفاة،) المعنية التكوينية الدورة تنشيط عن المقترح المكون  أو الصفقة صاحب عجر -

 الفسخ هذا بمفعول  الحاصل الضرر  بتعويض المطالبة التكوين لمكتب يمكن ها،بهشا ما أو الحاالت هذه عدا ما في

 .العرض صلوحّية مّدة خالل المطلب تقديم بشرط

 

 :الترتيبة المراجع 26 :الفصل

 :لمقتضيات خاضعا يبقى الحالي الشروط كراس ضمن إليه التعّرض يتم لم ما كّل 

 التجارية املجلة -

 التي النصوص وكافة العمومية الصفقات بتنظيم والمتعلق 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر -

 .تممته

 النصوص الترتيبية االخرى  -

 

افقت عليه اطلعت  وو

 التكوين مكتب

 ……………………………في..............
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تأمين دورات تكوينية لفائدة  : 80/9802استشارة عدد 

  9802مركز البحث في الرقميات بصفاقس لسنة أعوان 

 

 كراس الشروط الفنية

 

 : األهداف العاّمة للتكوين0الفصل 

ي وإطاراته لمواكبة آخر المستجّدات ف عوانهبأيهدف مركز البحث في الرقميات بصفاقس إلى تحسين المهارات الخاّصة 

املجاالت الّتقنّية أو في مجاالت الّتصّرف اإلداري، وقد تّم ضبط أهداف الّتكوين حسب املحاور المدرجة ببرامج الّتكوين 

 .51لملحق عدد باالمصادق عليه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والواردة 

 : المنتفعون 9الفصل 

ذا التكوين األعوان الفنيون واإلدارّيون والعملة والباحثون الّتابعون لمركز البحث في الرقميات بصفاقس وتتولى ينتفع به

( ايام على األقّل قبل انطالق كل دورة وذلك 53إدارة المركز توجيه قائمة إسمّية للمشاركين إلى مكتب التكوين ثالثة )

 حسب املحاور المبرمجة.

 شخصا. 25قص ى للمتكونين في الدورة الواحدة ال يتجاوز العدد األ

 : دورة التكوين 3الفصل 

امنة والّنصف صباحا.
ّ
 ينطلق الّتكوين على الّساعة الث

لهما 53( ساعات في اليوم توزع إلى حّصتين تدوم كّل واحدة ثالث )56تدوم دورة الّتكوين الواحدة ست )
ّ
( ساعات تتخل

 مدة الدورة تماشيا مع مصلحة اإلدارة من حيث النسق العادي للعمل. استراحة قهوة بنصف ساعة ويمكن تغيير

زمة من حيث المساحة بايتم التكوين  
ّ
روط البيداغوجّية الال

ّ
لقاعة املخصصة للغرض بالمركز والمستوفية للش

 والوسائل البيداغوجّية.

ة العوامل التي تساعد المتكّونين على متاب
ّ
روف.يجب على مكتب التكوين توفير كاف

ّ
 عة الّتكوين في أحسن الظ

 

 : الطرق البيداغوجية:6الفصل 

 يستند المكّون الهدف املحدد والخاص بكل محور ويعتمد خالل دورات التكوين على:

استخدام الوسائل السمعّية والبصرّية، لتقديم الّنماذج والّتجارب المماثلة أو الّتطبيقات المستعملة  -

 والمرتبطة بمحور الّتكوين،

 ربة المشاركة واألشغال التطبيقية والعمل على برمجة تمارين مع العمل على إصالحها،مقا -
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 ورقمية مكتوبة ئقثاو في التكوين محتوى  تقديم -

 إرفاق وجوب مع المكتسبة، للمهارات المشاركين استيعاب مدى لقياس واإلتقان التقّدم اختبارات برمجة -

 للخالص، المسلمة ئقثاالو مع استمارات االختبارات

بات إلى الستنادبا األعوان تكوين عند ومقتضياته العمل خصوصّيات على التركيز -
ّ
 عملهم، مواقع متطل

 على والتركيز الكفاءات الشخصية وتفعيل الذاتي التشخيص على القدرة تحسين بغية التنظير عن االبتعاد -

 .التكوين في الجانب التطبيقي

 يمكن للمكون االستناد الى أي وسيلة اخرى مبتكرة شرط ان تكون قادرة على تحقيق الهدف من التكوين. 

 : شروط خاصة2الفصل 

 وهي: 51يتعين على مركز التكوين ان يكون مستوفيا للشروط الواردة بالملحق عدد

 سنوات  3ان يكون للمركز اقدمية في النشاط ال تقل عن  -1

 ان ال تقل خبرة المكون عن سنتين  -2

 ان يكون المكون قد قدم على األقل ثالث دورات تكوينية في املحور المترشح له -3

كوينّية للّدورة المادي التنظيم تقييم6 :الفصل
ّ
 :الت

 خالل من التكوين في المعتمدة البيداغوجية والطرق  التكوين وقاعة الخدمات جودة عن المشاركين رضاء درجة تحّدد

 .09 عدد لملحقبا الوارد لألنموذج طبقا التقييمّية تعمير البطاقات

كوين المفّصلة البرامج7 :الفصل
ّ
 :للت

مع  ،01 عدد لملحقبا حسب املحاور املحددة للّتكوين والمدرجة الّتكوينّية الّدورات بتنفيذ الّتكوين مكتب يلتزم

 الحرص على تحقيق الهدف المطلوب من الدورة او الدورات المقدمة.

 

 

افقت عليه اطلعت  وو

 التكوين مكتب

 ……………………………في..............
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  10الملحق عدد 

 

Thème n° 1 : التصرف اإلداري الحديث 

 
cible  
Tous les agents du centre de 

recherche en numérique de Sfax  

 Conditions d’éligibilité  

Expérience minimale exigée (pour le 

formateur)  
2 ans 

Objectifs  
Maitrise des nouveaux modes de 

gestion administratifs 

Expérience minimale exigée (pour le centre 

de formation) 
3ans 

Nombre minimum de cycles de formation 

assurés sur ce thème 
3 

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances 

de formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour 

permettre à l’administration d’évaluer son dossier.  

 
(À remplir par le soumissionnaire) 

 
 

Programme de formation 
 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 
Cachet et signature  
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Thème n° 2 :  التصرف في قواعد البيانات 

 
 

cible  
 Tous les agents du centre de 

recherche en numérique de Sfax.  

 Conditions d’éligibilité 

Expérience minimale exigée (pour le formateur)  2 ans 

Expérience minimale exigée (pour le centre de 

formation) 
3 ans 

Objectif 
Comprendre l'intérêt de modéliser 

correctement une base de données 

pour garantir l'intégrité et la 

performance 

Nombre minimum de cycles de formation assurés 

sur ce thème.  
3 

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances 

de formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour 

permettre à l’administration d’évaluer son dossier.  

 

 

(À remplir par le soumissionnaire) 

 
 

Programme de formation 
 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 
 

Cachet et signature  
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Thème n° 2 :  اإلدارة االلكترونية للوثائق ورقمنة الوثائق اإلدارية 

 
 

cible  
 Tous les agents du centre de 

recherche en numérique de Sfax.  

 Conditions d’éligibilité 

Expérience minimale exigée (pour le formateur)  2 ans 

Expérience minimale exigée (pour le centre de 

formation) 
3 ans 

Objectif 
Maitriser les outils de gestion des 

documents électroniques (création, 

sauvegarde et manipulation)   

Nombre minimum de cycles de formation 

assurés sur ce thème.  
3 

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances 

de formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour 

permettre à l’administration d’évaluer son dossier.  

 

 

(À remplir par le soumissionnaire) 

 
 

Programme de formation 
 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 

 
Cachet et signature  
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  20الملحق عدد 

 

 وثيقة التعّهد
قب( .....................................................إنّي الممض ي )ة( أسفله )االسم 

ّ
 .....................................والل

 ..................................................................................................................................بصفتي)المهنة( 

 .......................................)االسم االجتماعي( .............................................................................. عن

 لّسجّل الّتجاري بتاريخ ..............................................تحت عدد...................................باالمرّسم)ة( 

 .....................................والموجود مقّرها ب ......................................................................................

العي على كّل الو
ّ
قة بتكليف عدد من هياكل الّتكوين لإلشراف  2510/  58الستشارة رقم بائق الخاّصة ثابعد اط

ّ
المتعل

صفاقس في بالبحث في الرقميات لمركز  والفّنّيينعلى تنشيط سلسلة من الّدورات الّتكوينّية لفائدة األعوان اإلدارّيين 

 ئق من:ثاالو وتتكّون هذهاالختصاصات،  من محاور مختلفة

روط اإلدارّية الخاّصة، -
ّ
 كّراس الش

روط الفّنّية الخاّصة، -
ّ
 كّراس الش

 المالحق، -

روط الواردة بجميع هذه الو
ّ
ئق المبّينة أعاله وأتعّهد بتنفيذ الخدمات المطلوبة مّني طبقا لإلجراءات ثاأقبل كّل الش

ائب والّضر ئق االستشارة وحسب األثمان التي ضبطتها شخصّيا آخذا بعين االعتبار جميع األداءات اثو الواردة ضمن

 وغير المباشرة. المباشرة

 ……………………………………………………………………………………………………المالي مقابل ما سبق ب: ويقّدر عرض ي

من  على حدة )يكتب ولكّل قسط. ثمن فردي خال من كّل األداءات لكّل يوم تكوين 1
ّ
 لحروف(.باألرقام وباالث

 ………………………………………………………………………………………………………. مبلغ األداء على القيمة المضافة،2

من الجملي 3
ّ
من  ولكّل قسطجميع األداءات لكّل يوم تكوين  حتساببا. الث

ّ
 .لحروف(باألرقام وباعلى حدة )يكتب الث

 العروض،اريخ األقص ى املحّدد لقبول داية من اليوم الموالي للتّ ب 2019عرض ي صالحا للسنة اإلدارية  بإبقاءألتزم كما 

يات البحث في الرقمركز م وأطلب منكما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل الخدمات بداية من دخول االستشارة حّيز الّتنفيذ 

الّراجعة لي، مقابل ذلك، بحسابي البريدي/البنكي الجاري رقم:  بصفاقس تنزيل المبالغ

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

 حّرر ب........................في..........................

لعت 
ّ
 ووافقتاط

 (واإلمضاء وختم المؤّسسةمكتب الّتكوين )الّصفة 
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 العرض المالي 
 

 اسم املحور  ع/ر

 اليومالعرض المالي في 

 اعتبار األداء دون 
األداء  %

 على القيمة

 المضافة*

العرض المالي في اليوم 

 األداء عتباربا

عدد أيام 

التكوين 

الخاصة 

 باملحور 

العرض المالي الجملي 

 األداء عتباربا

 ألرقامبا
بلسان 

 القلم
 ألرقامبا بلسان القلم ألرقامبا

بلسان 

 القلم

For/

1 

التصرف اإلداري 

 الحديث
        

For/

2 

التصرف في 

 قواعد البيانات
        

For/ 

3 

اإلدارة 

االلكترونية 

للوثائق ورقمنة 

 الوثائق اإلدارية

        

 

 

 

 

 

 ................في ......................................

 واإلمضاءالختم 
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 إجراءات إبرام االستشارةتصريح على الشرف بعدم التأثير في 
 

 

والصفة(  إني الممض ي)ة( أسفله )االسم واللقب

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

والعنوان( )االسم االجتماعي الّتكوين ممثل)ة( مكتب 

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

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

لسجل التجاري ب ......................................................... تحت عدد باالمرسم 

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

لكامل( باالمعّين محل مخابرته ب )العنوان 

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

.............. المسمى فيما يلي .............................................................................................................................

 "العارض".

 

 ير علىالتأث وعود او هدايا قصد م القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديمأصّرح على شرفي وألتزم بعد

 إنجازها. االستشارة ومراحلمختلف إجراءات إبرام 
 

 

 

 حرر ب .................. في......................

( وختمهإمضاء المشارك  ) 
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 وضعية تسوية قضائيةتصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود في 

 

 .............................................................إني الممض ي)ة( أسفله )االسم واللقب والخطة( ....................... 

ممثل)ة( مكتب الّتكوين )االسم االجتماعي والعنوان( 

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

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

لسجل التجاري ب ...................................................................تحت عدد باالمرسم 

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

لكامل( باالمعّين محل مخابرته ب )العنوان 

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

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

 المسمى في ما يلي " العارض".

 

 أصّرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أو في وضعية تسوية قضائية.

 

 

 حرر ب .................. في......................

 وختمه(المشارك  )إمضاء
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 20الملحق عدد 

 

 التزام بعدم تعويض مكّونين

 

 

 

 

( 1إني الممض ي اسفله )

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

 ...........................................................................( ........................................................................3)( 2وكيل مكتب التكوين )

 ......................................................................................رقم: ...........................................الّتعريف الوطنّية  وصاحب بطاقة

 ...........................،.........................................................ب........................................بتاريخ.......................................الّصادرة 

راتيب الجاري باألتزم 
ّ
ق  وخاّصة فيماا العمل في مجال تشغيل المكّونين بهحترام الت

ّ
راخيص اإلديتعل

ّ
ارّية ذات بتوفير الت

دون  عدم تعويض مكّونين البحث في الرقميات بصفاقس تكوينّية لفائدة مركزال ةدور المين تأالّصلة كما ألتزم خالل 

 . األخيروموافقة هذا إعالم مسبق 

 الّتكوين المعنّية. ذا االلتزام يعّرضني إلى إلغاء دورةبه وكّل إخالل

 

 )معّرف به(اإلمضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- 

قب االسم( 1
ّ
  والل

 عام/مسؤول عن الّتكوين/وكيل/............(  مدير)الّصفة ( 2

 الكامل لهيكل الّتكوين  االسم( 3
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  20الملحق عدد 

 

 

 

 

  لمركز باستعمال القاعة املخصصة للتكوين بإالتزام 

كوين وتوفير الوسائل
ّ
 البيداغوجّية اإلضافية للت

 

 

 

( 1الممض ي اسفله ) إني

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

 ............................................................................................( .......................................................2وكيل مكتب التكوين )

 الّتعريف الوطنّية رقم: وصاحب بطاقة

 الّصادرة ب..............................................بتاريخ................................ ،............................

زمة والوسائل البيداغوج وأتعهد بتوفيرلمركز باستعمال القاعة املخصصة للتكوين بإ زمألت
ّ
روط البيداغوجّية الال

ّ
ية الش

ستثناء املحاور التي سيتم تنظيمها باالّتكوين الخاّصة بكّل محور  للّتكوين الغير المتوفرة أو وسائل أخرى حسب طبيعة

يعّرضني  ذا االلتزامبه وكّل إخاللكّل ما يطلبه المركز ببرامج الّتكوين المفّصلة  كما ألتزم بتوفير لمركزبابقاعة التكوين 

 إلى إلغاء دورة الّتكوين المعنّية.

 

 

 

 

 اإلمضاء )معّرف به(

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

قب والّصفة )مدير عا االسم( 1
ّ
 /مسؤول عن الّتكوين/وكيل/............( موالل

 الكامل لهيكل الّتكوين.  االسم( 2
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 نموذج لقائمة المشاركين
 

 ...............................................حول: ...............................................................................................في الّدورة الّتكوينّية 

 ..................................................يوم.............................إلى يوم......................................................................المنعقدة في 

 ..............................................................................الّتكوين: .................................................................................مكتب 

 ...................................رقم بطاقة الّتعريف الوطنّية..................................................المكّون: ................................ اسم

 ...................................................................................................................................................................الّتكوين: مقّر 

 

 االمضاء الرتبة االسم واللقب ع/ر

1 
   

0 
   

0 
   

0 
   

0 
   

-- 
   

-- 
   

 

 

 ، في........................................

 إمضاء المكّون  

 ختم مكتب الّتكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 بصفاقسالبحث في الرقميات مالحظة: يجب إرسال قائمة حضور المشاركين يومّيا إلى مركز 
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  20الملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بعدم االنتماء إلى المشتري العمومي
 

 

 الممض ي)ة( أسفله )االسم واللقب والخطة( ....................... .............................................................إني 

 ......ممثل)ة( مكتب الّتكوين )االسم االجتماعي والعنوان( ........................... ...........................................

 لسجل التجاري ب ...................................................................تحت عدد ................... ...........بام المرس

 ......لكامل( ................................................................................. ........باالمعّين محل مخابرته ب )العنوان 

 يلي " العارض". فيماالمسمى 

لّنظر ابعمومّيا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المؤّسسات الّراجعة إليها  ناأصّرح على شرفي أنّي لم أكن عو 

تقديمي هذا العرض الخاّص بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان  ريختاخالل الخمس سنوات التي سبقت 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

 

..................حرر ب .................. في  

( وختمهإمضاء المشارك  ) 
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التكوينيةأنموذج لقائمة اسمية في المكونين موزعين حسب املحاور   
 

 ع/ر اسم ولقب المكون  املحور التكويني

  1 

  2 

  3 

  4 

 

 

 

 

 

 

واإلمضاءالختم    
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  11الملحق عدد 

 انموذج من السيرة الذاتية للمكون 

 التعريف -0

 ..............................................................الجنسية:  .اإلسم: ......................................................................

قب: .........................................................
ّ
 .الحالة المدنية: .................................................... .............الل

 ...................................................... تاريخ الوالدة: بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

لة حالّيا.....................................................................................................
ّ
 ....................المؤّسسة المشغ

 الشهائد الجامعية المتحصل عليها  -9

 الشهائد املحرز عليها االختصاص الجامعيةالمؤسسة  الفترة
او تاريخ معادلة الشهائد األجنبية 

 المتحصل عليها من مؤسسات خاصة

     

     

 شهائد تكوينية أخرى متحصل عليها  -3

 الشهائد املحرز عليها  االختصاص التكوينيةالمؤسسة  الفترة
    

    

 الخبرة المهنية للمكون المقترح  -6

 الوظائف الموكلة  المؤسسة المشغلة  الفترة 
   

   

 التكوين المنجز في االختصاصات المطلوبة  -2

 المؤسسة المنتفعة بالتكوين  المؤسسة المكونة  الفترة 
   

   

 

 إني الممض ي اسفله اشهد بصحة هذه البيانات.
 

 (به معّرف) المكّون إمضاء                             التّكوين هيكل وختم شيرةتأ

 

 

 

 

------------------------------ 

 .معادلة بدون خاّصة عالي تعليم مؤّسسات من مسلّمة أو أجنبّية جامعيّة شهادات تقبل ال

 .المذكورة للمعطيات الالّزمة المؤيّدات إرفاق يجب : مالحظة **

  



 

 ******************************************************************************************************************************* 
- 241266*  76- 241260 الهاتف:    072ص ب  ،1203القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت،  ،بصفاقس الرقمّياتمركز البحث في 

   76 – 241263 الفاكس:/  76
 

 10الملحق عدد 

 

 بطاقة تقييم 

 
  االسم واللقب 

  الرتبة 

  محور التكوين 

  فضاء التكوين 

 من                                        الى  فترة التكوين 

  اسم المكون 

  مكتب التكوين 

 

 

 

 رديء دون المتوسط متوسط حسن جيد عناصر التقييم 

      ومضمونه البيداغوجيشكل الّسند 

      احترام هدف محور التكوين 

      وأمثلته وضوح لغة المكون 

نشيط يتالءم مع مستوى 
ّ
نمط ونسق الت

 المشاركين

     

رق البيداغوجّية متالئمة مع موضوع 
ّ
الط

 الّدورة

     

قاش  اعتماد
ّ
طبيقّيةالن

ّ
مارين الت

ّ
مل والع والت

 في مجموعات 

     

      قاعة التكوين 

      نوعية الخدمات 

 

 


