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 طلب العروض موضوع: األّول الفصل
 

 ،أو شركة محاماة بصغير متر شر امب محام    (11عدد)اختيار طلب العروض في  يتمّثل موضوع
في  القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو بلدية قرطاج نيابة ل ،مين بجدول المحامينالمرسّ من بين 

ة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  هاوالدفاع عن هاحق
 والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـاإلجالمتعلقة ب الجاري بها العمل ام التشريعيةـاألحك تضيهتق

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ 

 .المحمولة على الطرفين المتعاقدين وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 
 

 شروط المشاركة:  2الفصل 
 

 .ربصينغير المتالمرسمين بجدول المحامين  للمحامين في طلب العروض المشاركة تفتح
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة 

لك التي بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو ت
او اي مانع اخر على معنى الفصل يكون فيها المحامي قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل لديها

 .من مرسوم المحاماة 22
 المباشرين أو المتقاعدين العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين وال تقبل

 .على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة

 اركةالمش كيفية:3الفصل 
بصفة منفردة أو في إطار شركة مهنية  طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 للمحاماة
 إلى حصص طلب العروض توزيع:4الفصل 

 

 :يتكّون طلب العروض من
 :موّجه إلى جميع 1قسط وحيد

 أو شركة مهنية للمحاماة المحامون غير المتربصين  

 

                                                 
1

 .واحدةشركة محاماة  أو واحدإلى محاٍم مباشر  الوحيديتّم وجوبا إسناد القسط 
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 مكونات طلب العروض :  5الفصل 
 
  التي تكون البلدية طرفا فيها قضاياالكل مل طلب العروض يش 

 :طلب العروضسحب ملف : 6الفصل 
 

  الموقع الرسمي لبلدية قرطاج مباشرة من دون مقابل يتولى المترشح سحب كراس الشروط
)/arcarthage.gov.tn-www.commune).  

 صلوحية العروض: 7الفصل 
ابتداءا من اليوم ( يوما 01)يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة سّتين يوما 

 .الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
 

 :الضمانات المالية :9الفصل 
انات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم الصفقات يعفى المشاركون من تقديم الضم

 .العمومّية
 

 :عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:01الفصل 
مسؤولية المدنية والمهنية، ال عن تأمين عقديتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم 

 .المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروضسارية 

http://www.mairierchepublics.gov.tn/
http://www.mairierchepublics.gov.tn/
http://www.mairierchepublics.gov.tn/
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 طريقة تقديم العروض: 00لفصل ا
 . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

مـن هـذا الكـّراس فـي ( 12)ُيضمَّن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصـل 
ال يفـتح : " ظرفين منفصلين ومختومين يـدرجان فـي ظـرا ثالـر خـارجي يخـتم ويكتـب عليـه عبـارة 

 بلدية قرطاجق بتكليا محام  إلنابة متعل 2112طلب عروض لسنة 
توّجه الظروا المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلداريـة وجميـع المؤيـدات عـن طريـق البريـد 

 . للبديةمضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع 
غــرض ثــّم وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل فــي ســّجل الظــروا عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للت

الســجّل الخــاص بالصــفقات العموميــة حســب ترتيــب وصــولها ويجــب أن تبقــى مختومــة إلــى موعــد 
 .فتحها

 : يقصى آلّيا
 .كّل عرض ورد بعد اآلجال* 
 .وال يحمل ختم المحاميكّل عرض لم يكن مغلقا * 

 :كما يقصى
شارك على بنود كّراس الشروط ولم يتّم يرفعها كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحّفظات أدخلها الم* 

 .خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل الهيكل العمومي

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

 .وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض
كاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس يجب أن تحّرر العروض ب

 .ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة. الشروط
 

  :الوثائق المكّونة للعرض:02الفصل
يجب أن يحتوي الظرا المتضّمن للعرض ووثائق التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها على ما      
 :يلي
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 واجبات المشارك مليات المطلوبةالع بيان الوثيقة

 االدارية  الوثائق
مضاء --- كراس الشروط المشــارك علــى كــّل صــفحة خــتم واض

مضـــــاؤآ فـــــي آخـــــر الوثيقـــــة مـــــع بيـــــان  واض
 .التاريخ

يتضمن وجوبـا بنـدا يحـّدد صـراحة عضـو 1اتفاقّية شراكة
فــي )المجمـع المعـيَّن كــرئيس أو مفـّوض لتمثيــل المجمـع 

يـــــة المشـــــاركة فـــــي إطـــــار حالـــــة التنصـــــيص علـــــى إمكان
 ( مجمع

إمضـاء وخـتم كافـة أعضـاء المجمـع فـي  ---
 .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1)عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 .مع بيان التاريخ 

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

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 .مع بيان التاريخ 

نسخة مطابقة لألصل من  بطاقة تعريا جبائية
 . بطاقة التعريا الجبائية

--- 

 شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

 

الشهادة أو نسخة مطابقة  أصل
 .لألصل من الشهادة

ممضــاة مــن قبــل الشــخص المفــّوض لــه 
 .ختمها مع بيان التاريخو 

 شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

 أو

 . قرار ترسيم الشركة المهنية للمحاماة بجدول المحامين

أصل الشهادة المهنية أو نسخة 
مطابقة لألصل منها أو من 
قرار ترسيم الشركة المهنية 

 . للمحاماة

إمضـــاء العميـــد أو الكاتـــب العـــام للهيئــــة 
لجهــــــوي دون ســــــواهم أو رئــــــيس الفــــــرع ا

 .وختمه مع بيان التاريخ

شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
أو تصـريح علـى الشـرا ( بالنسبة للمعـاونين واألعـوان) 

 .بعد تشغيل معاونين أو أعوان

نسخة مطابقة لألصل من 
 .الشهادة

إمضــاء الــرئيس المــدير العــام للصــندوق 
مــــــن الـــــوطني للضـــــمان اإلجتمـــــاعي أو 

الشــخص المفــّوض لــه وختمــه مــع بيــان 
 .التاريخ

                                                 
1

أو  متضامن)جمع تفي صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنيّتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق 

مفّوض لتمثيل المجمع لدى رئيس أو عضو المجمع المعيَّن ك وجوبا بندا ينّص صراحة علىويتضّمن االتفاق .  (شركاء حسب الحالة

 .العموميالهيكل 
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نسخة مطابقة لألصل من  عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
 .العقد

ـــــرئيس المـــــدير العـــــام لشـــــركة  إمضـــــاء ال
التــــامين أو مــــن الشــــخص المفــــّوض لــــه 

 .وختمه مع بيان التاريخ

تصريح على الشرا يلتـزم بموجبـه المشـارك بعـدم القيـام 
ة أو بواســـــطة الغيـــــر بتقـــــديم وعـــــود أو عطايـــــا أو مباشـــــر 

هدايا قصد التأثير في مختلا إجراءات التعيين ومراحل 
 .إنجاز المهّمة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (2)عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 .مع بيان التاريخ

تصريح على الشـرا يقّدمـه المشـارك بأّنـه لـم يكـن عونـا 
ـــــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــــا ل ذكـــــــــــــــــــر الهيكـــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــومي )عمومي
، أو مضــــــت عــــــن إنقطاعــــــه عــــــن ...................(

 . العمل به مّدة خمس سنوات على األقلّ 

وفـــــي خـــــالا ذلـــــك، يجـــــب تقـــــديم التـــــرخيص أو نســـــخة 
مطابقــــة لألصــــل منــــه أو نســــخة مــــن مكتــــوب اإلعــــالم 

طبقــــــا للتراتيــــــب الجــــــاري بهــــــا العمــــــل ( حســــــب الحالــــــة)
 1785ألمــر عــدد مــن ا 5وخاّصــة منهــا أحكــام الفصــل 

المتعلــــق  1227ســــبتمبر  27المــــؤّر  فــــي  1227لســــنة 
بضــبط الشـــروط واإلجــراءات المتعّلقـــة بظســناد المـــوظفين 
العمـــوميين ترخيصـــا لممارســـة نشـــاط خـــاص بمقابـــل لـــه 

 .عالقة مباشرة بمهامهم

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (4)عدد 

 

 

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة 
 .لتاريخمع بيان ا

 

 

 تصريح على الشرا بعدم الوجود في إحدى

مـــن  2الحــاالت اإلقصـــائّية المنصـــوص عليهــا بالفصـــل 
 كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5)عدد    

ـــــــان إمضـــــــاء  المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بي
 .التاريخ

 :في فرز العروض  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  البيانات والمراجعا بصّحة تصريح على الشر 
 .المضمَّنة بالعرض الخصوصّيةأو /و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (0)عدد    

ـــــــان إمضـــــــاء  المشـــــــارك وختمـــــــه مـــــــع بي
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 (منفرد)المحامي  

 (في صورة تجّمع)المباشرين المحامين أو  

 .اةالشركة المهنّية للمحامأعضاء أو 

لألنموذج المدرج بالملحق  طبقا
 (8)عدد  

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

المباشر أو المحامين المباشرين  السيرة الذاتّية للمحامي
لشركة المهنّية المحامينالمنتمين لأو ( في حالة مجمع)

 .اةللمحام

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11)عدد 

مضــاء إمضــاء صــاحب الســي رة الذاتّيــة واض
فــــــي حالـــــة الشــــــركة )صـــــاحب العـــــرض 
 .مع بيان التاريخ (المهنية للمحاماة
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية  جدول التعهدات
وسائر الهيئات والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 .  ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

في آخر الوثيقة  وختمه إمضاء المشارك
 .مع بيان التاريخ

المباشر أو  لمحاميمشروع عقد النيابة المبرم بين ا
اة لشركة المهنّية للمحاماأو مجمع المحامين المباشرين 

ذكر الهيكل العمومي )من جهة، و
 .من جهة ثانية......................( 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)د عد

محـــام منفـــرد )صـــاحب العـــرض إمضـــاء 
أو رئــيس مجمــع أو وكيــل شــركة مهنيــة 

فـــي آخـــر الوثيقـــة مـــع  وختمـــه( للمحامـــاة
 .بيان التاريخ

 

بلدية  ةتحدر لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من رئيس
 .قرطاج

المحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض لظروا تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروا الخارجية وا
 . الفنّية

علنية وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحّددْين بنص :تكون جلسة فتح العروض
 . إعالن الدعوة إلى المنافسة

 . ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتدّخل في سير أعمال اللجنة ألّي سبب من األسباب*
ل ل*  . هم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليهاال يخوَّ
 .تفتح إاّل العروض الواردة في اآلجال القانونية المحّددة لقبول العروضال*
ال أعتبر هذا العرض الغيا*  .ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات واض

ـــة الفـــتح طبقـــا للتسلســـل الترتيبـــي  - لتـــاريخ الـــورود وذلـــك بفـــتح الظـــرا يـــتّم الشـــروع فـــي عملّي
 .الخارجي للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة

 :ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشاركين في الصفقة:  04الفصل 
يمكن للمحامي الـذي قـّدم ترّشـحه فـي طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـابّي، مقابـل وصـل تسـليم، 

أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصـاآ خمسـة عشـرة بلدية قرطاج  م مباشرة إلىيقدّ 
وذلــك دون  بلديــة قرطــاجيومــا مــن تــاريخ آخــر أجــل لقبــول العــروض المعلــن عليــه مــن قبــل ( 15)

 .الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب
 .يم، ويبقوا ملزمين بهاوبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقي

غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح 
 . بهدا الموافقة عليه 2114لسنة  804من األمر ( 8)للجنة المختّصة على معنى الفصل السابع 

في اتفاق شراكة دون إجازة وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المنضوون 
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الهياكل  المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح، يحرم من 
األجل المحّدد تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي بعد ( 02)العمومية لمّدة سنتين 

ن طرفه على إعالمه بقبوله عدم الرّد متاريخ لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
 .أيام عمل( 11)النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة 

 تقييم العروض:05الفصل
مـن هـذا الكـّراس، تتـوّلى هـذآ  12بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصـة المشـار إليهـا بالفصـل 

من هـذا  10الفصل بالمدرجة  اللجنة كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى المنهجّيات
 .الكراس

 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد:  06الفصل
 :منهجّية تقييم العروض:  0.06

ـــار المحـــامي أو الشـــركة المهنّيـــة للمحـــامين باالعتمـــاد،  ـــتّم تقيـــيم العـــروض وترتيبهـــا الختي ي
 :حصريا، على المقاييس التاليــة

 

 المسندالعدد األقصى  معايير الفرز العدد
 نقطة 50 المراجع  العامة  للمحامي أو ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين 1
 نقطة 21 المؤهالت العلمّية للمحامي 2
حجــــم المهـــــام الموكولـــــة للمحـــــامي أو شـــــركة المحامـــــاة مـــــن قبـــــل الهياكـــــل  2

 العمومّية وعددها
 نقطة 30

 نقطة 100 المجمــــــوع العـــــام
 

 

 

 

 :وتقصى وجوبا 
 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة العروض  -
 أيام من تاريخ فتح العروض 18بـــــ  اإلمهال والمحّددة

 .كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة -
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 :إسناد األعداد:  06.2.0
ـــة للمحـــامين  ـــالل    -أ المراجـــع العامـــة للمحـــامي أو ألعضـــاء الشـــركة المهنّي

 (:نقطة 05)ال مسة سنوات األ يرة

 :كيفية إسناد األعداد. 0.أ
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة خالل 

 .إلى تاريخ تقديم العروض 2114ي من الفترة الممتّدة بين غرة جانفي الخمس سنوات األخيرة أ
في صورة تقديم عرض في إطار مجّمع بين عّدة محامين تحتسب المراجع لمختلا أعضاء  

 .المجّمع مع وجوب التقيد بالسقا العددي األقصى المشار إليه في الجدول
بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص وبهدا احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح 

األحكام بعد معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراا وتقديمها بشكل يحول دون 
 . إمكانّية التعرا على األشخاص المذكورين بهذآ األحكام والمراجع

 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

 45و 41ما بين 
إنابة  الل 

ال مسة سنوات 
تاريخ السابقة ل

 طلب العروض

 51و 46ما بين 
إنابة  الل 

ال مسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 55و 50ما بين 
إنابة  الل 

ال مسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 61و 56ما بين 
إنابة  الل 

ال مسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 61أكثر من 
إنابة  الل 

ال مسة سنوات 
يخ السابقة لتار 

 طلب العروض

العـــــــــدد 
المســــند 
ـــــوان  بعن
المراجـــع 
 العامة

11 21 21 41 51 

 
 :صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات. أ

ـــى الشـــرا بصـــّحة البيانـــات المتعّلقـــة بالتجربـــة الخصوصـــّية  تبعـــا إلمضـــاء المترّشـــح للتصـــريح عل
أييد عرضه بالمؤّيدات ، ال يدعى، في مرحلة أولى، المترّشح المعني إلى ت(0الملحق عدد )والعاّمة 

 .المصّرح بها
وبصفة . تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليا حسبما يراآ المترشح المشارك في طلب العروض

 .عامة يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة
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 .وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال
للمترّشــحين أّن عملّيــة التقيــيم وترتيــب العــروض مــن الناحيــة الفنّيــة تــتّم علــى الّنحــو ويجــب اإلشــارة 

 :التّالي
  تتوّلى لجنة الفتح والفرز تقييم وترتيـب العـروض علـى أسـاس المعطيـات المبّينـة

فـي الّتصــاريح علـى الّشــرا والّسـيرة الّذاتّيــة الممضـاة مــن قبـل المترّشــحين وبقيــة 
بملــا طلــب العــروض وطبقــا للمعــايير والمقــاييس  المالحــق المنصــوص عليهــا

 .المعلنة بكّراس الشروط

 

 (:نقطة 05)المؤّهالت العلمّية للمحامي   -ب 

يهــدا هــذا المقيــاس إلــى تحديــد العــدد األمثــل مــن المتــدخلين للقيــام باإلنابــة وباالســتناد إلــى الخبــرة 
لـى المـؤهالت العلميـة للمترشـح المتمّيزة في الميدان المطلوب من قبل الهيكل العمومي من نا حية واض

 .االستئنااترسيمهم بقسم من ناحية أخرى، وذلك حسب 
 

 

حجـــم المهـــام الموكولـــة للمحـــامي أو شـــركة المحامـــاة مـــن قبـــل الهياكـــل  - ج
 (نقطة 31)العمومّية وعددها 

يــتّم حـــذا نصـــا نقطـــة عــن كـــّل قضـــّية جاريـــة، لفائــدة هيكـــل عمـــومي فـــي   -ح
علـــى  يخ تقـــديم الترّشـــح للمشـــاركة فـــي طلـــب العـــروضالطـــور االبتـــدائي فـــي تـــار 

 .نقطة 15تجاوز أالت
يتّم حذا نصا نقطـة عـن كـّل قضـّية جاريـة لفائـدة هيكـل عمـومي فـي طـور -  

تجــاوز أالتعلــى  االســتئناا فــي تــاريخ تقــديم الترّشــح للمشــاركة فــي طلــب العــروض
 .نقطة 15

 :تعيين المحامي: 07الفصل
تقريـرا مفّصـال حـول معـايير اختيـار المترّشـحين ونتـائ   البلديـةالمحدثة لـدى  تعّد لجنة الفتح والتقييم 

أعمال التقييم على ضوء ذلك توّضح فيه كيفّية ترتيـب المترّشـحين وأسـباب إقصـاء بعـض العـروض 
 .إن حصل ذلك

 للمصادقة وتعرض أعمال اللجنة على أنظار المجلس البلدي
 : إمضاءالعقد والّشروع في المهّمة: 08الفصل 

ويجـب عليـه . فـي العنـوان المبـّين بوثيقـة التعّهـد البلديـةمن قبل  ذي تّم اختيارآيتّم إعالم المحامي ال
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ويمكــن إضــافة بنــود يــرى . إمضــاء العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا
  البلديةات وواقع نشاط الطرفين أهمّيتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضي

مضائه، يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات  وعلى إثر المصادقة على العقد واض
 .الضرورية لضمان إنطالق المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك

يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لإلنابة 
تاريخ تحتسب من ( 02)الهياكل العمومية لمّدة سنتين  ي الصفقات التي تنظمها كلّ المشاركة ف

أيام ( 11)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 

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

 لب العروضصاحب ط( الهيكل العمومي)تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 
من  4تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد 

 كّراس الشروط
 او الخصوصّية المذكورة في العرض/ تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 
و المحامين المباشرين ( ردالمنف)المحامي سميـة في إقائمة : 7ملحق عدد   ا 

 
 عضاء الشركة المهنّية للمحاماة ال

 سيـــرة ذاتيـــة: 80ملحق عدد 

جدول التعهداتفي القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم : 80ملحق عدد 
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية 
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 0 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 .............................................................1(االسم واللقب والخطة) إني الممضي أسفله -

 ........................................................................:.......المتصرا باسم ولحساب -

 ......................................................... :تحت عدد الحيطة و التقاعد  صندوقب منخرطال -
 (..............................................................ذكرالعنوان بالكامل)المعّين محل مخابرته بـ -
 ........................................: ......................................................بصفتي  -

بظنابة المحامي طلب العروض المتعّلق ملا المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  االطالعبعد و 
 ( :يحددآ الهيكل العمومي)

 ملا طلب العروض(1)
 مّثل وثيقةااللتزامتي توثيقة التعهد ال( 2) 

 .عقد النيابة( 2) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت ّدرت علىوبعد أن ق 
 : وألتزم بما يلي أتعّهد

 .قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفظ( 1 

طبق  ةالمحّدداألجرةمقابل  أعالآ،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الانجاز الخدمات القانونّية المطلوبة ( 2
 .الميدانالتراتيب القانونّية في 

( يحددها الهيكل العمومي) موضوع الصفقة خالل مدة قدرها التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم تسليم( 2
 .اإلدارية الخاصة نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  (يحّددآ الهيكل العمومي........... ) تاريخ من ...
 .ن جزءا من العقدالتي تكوّ الخاصة بكراس الشروط اإلدارية مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 4
آلخر  يوما ابتداء من اليوم الموالي... .........( يحددها الهيكل العمومي) اإلبقاء على شروط هذا التعهدمدة( 5

 .أجل محدد لقبول العروض
في و . قانونية تضارب مصالح أو أّي حجر لافي ح (مثلها ليستالتي أشركة ال أو أن)لست أنني شهد أ( 0

 .العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلكفسخ فظنه ين ،ذلك خالاة ثبوت صور 
 

: أو البريد البنكفتوح بحساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة المستوجبة المبالغ  البلديةدفع ت
 (أو البريدية ّيةالبنكيةذكر الهو : .......................... )تحت عدد............................ 

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

  "(صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك ال يكتب)
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 2 لحق عددم

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 :......................................................................إسم شركة المحـاماة واللقب أو  االسم
 :.................................................................................تاريخ الترسيم في المحاماة

 :.............................................................................................  عنوان المقرّ 
 ...............................: ...................وفقا لإلجراءات القانونيّةموقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب عنوان

 ................................:.لهاتاا
 ............................................................:اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان
 ..........................:............................................................المعّرا الجبائيرقم 
 (.............................................خطةاالسم واللقب وال)لعرضإلمضاء وثائق اشخص المفّوض ال
 

 ......................في.................. ر بـ حرّ                                              
 (وختم المشارك إمضاء)                                                 

 
 

 . تقديم الوثيقة الخاّصة بهعضو جب على كّل يمحاماة ،  شركة صورةفي  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير
 في م تلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 

 
 ................................................................................................................( اإلسم واللّقب)إّني الممضي أسفله 

 ......................................................................... .................................................ممّثل الشركة المهنّية للمحامين

 .............................................................بتاريخ...........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية تحت عدد 

 ..................................................................................................( العنوان الكامل)المعّين محّل مخابرته بـ 

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

لى شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أصّرح ع

 .الصفقة لفائدتي أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءاتإسناد

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                           
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 4ملحق عدد 
 

 بلدية قرطاجتصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى 
 صاحب طلب العروض

 
 ................................................................................................................( اإلسم واللّقب)إّني الممضي أسفله 

 ........................................................................ .................................................ممّثل الشركة المهنّية للمحامين

 ...........................................................بتاريخ.........................................يئة الوطنّية  تحت عدد المسّجل باله

 ..................................................................................................( العنوان الكامل)المعّين محّل مخابرته بـ 

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

 لدى بلدية قرطاج أو إطاراا أصّرح على شرفي أّني لم أكن أعمل ضمن عوان
 .أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقلّ  

 

، فترفق  نسقخة مقن 1227لسقنة  1785وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق  أحكقام األمقر عقدد )

عالم مشّشر عليه من قبل الهيكل يوّض  بدّقة تاريخ للقك أو اإلد ء بعالمقة البلقود عنقد مكتوب اإل

 .(ا قتضاء

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                     
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 5ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كرّاس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 

 
 ................................................................................................................( اإلسم واللّقب)إّني الممضي أسفله 

 .................................... .....................................................................................ممّثل الشركة المهنّية للمحامين

 ...........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنّية  تحت عدد 

 .................................................................................................( العنوان الكامل)المعّين محّل مخابرته بـ 

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

شرفي أّني وكاّفة أعضاء الفري  المتدّخل من المحامين المقترحين   نوجد في إحدى  أصّرح على

 .حا ت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة

الثقاني  كما أصّرح أّننا   نوجد في إحدى الحا ت المنصقوص عليهقا بقالفقرة األخيقرة مقن الفصقل

 .من كراس شروط طلب العروض

 

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

 ( إمضاء وختم المشارك)
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 6ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بصّحة البيانات 

 او ال صوصّية المذكورة في العرض/ والمراجع العاّمة و
 
 

 ................................................................................................................( ا سم واللّقب)إّني الممضي أسفله 

 ........................................................................ .................................................ممّثل الشركة المهنّية للمحامين

 ..............................................................بتاريخ.........................................ة تحت عدد المسّجل بالهيئة الوطنيّ 

 ....................................................................................................( العنوان الكامل)المعّين محّل مخابرته بـ 

 "المشارك"المسّمى فيما يلي 

 .أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصّية والعاّمة التي قّدمتها في هلا العرض
وأتحّمل مسشولّيتي القانونّية في صورة ثبوت خالف للك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز 

 .تتجاوز عشرة أّياملما يثبتها من وثائ  بعد طلبها مّني لمّدة 
 

 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                     
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 7عدد  ملحق
 

 أو المحامين المباشرين ( المنفرد)المحامي سميـة في إقائمة 
 أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة 

 
 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

0 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

01 

  

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                                                    

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

 ( إمضاء وختم المشارك)                                                                              

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 
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 18عدد  ملحق                                      
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 .......................................................................................................................................................: واللقب اإلسم* 
 ......................................................................................................................................: تاريخ الوالدة ومكانها* 

 .......................................................................................................................:تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية *
 ........................................................................................................................:تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناا *
 ...........................................................................................................................: تاريخ الترسيم بقسم التعقيب* 

  .............................................................:ات القانونّيةإن وجد وفقا لإلجرء عنوان موقع الواب* 

 :الشـهــائد العلميــة المتحّصل عليها المترشح 
 

 الشهـادة العلمّية المؤسسة الجامعية سنة التـخـّرج

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 :ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة 

 

 
المحّققة أو نتائج  النتائج

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها
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 بحوثالدراسات وال
 -
 -
 -
-  
-  
- 

 (ان وجد أو الماّدة المطلوبة االختصاصذكر) في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةملّخص 
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 كة المحاماة بنيابتهاشر

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

نشاطه في العالقة بالمهّمة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 :المترّشح إليها

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة
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 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة. 

-  

-  

-  

 اإلنضواء في شبكة دولّية لمكتب محاماة 

 
-  

-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية                
 

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

 (إمضاء وختم المشارك)                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19عدد  ملحق
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في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة  جدول التعهدات

 ةرية والتعديليّ واإلداوالتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية لدى المحاكم 
 

اآلجال  اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
 الجارّية

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أّنها 
ضرورّية لذكرها 
لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 عموميال

شخص 
 خاص

        
        

        
        

        
        

        
        

 
 

 

 وختم المترشح إمضاء             
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


