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  �ل� الع�وضم�ض�ع :األّول  الف�ل
 

 مه)�ة اتأو ش�$ #�م"اش�  م ام�� 03ع�د اخ
�ار �ل� الع�وض في  ی
	ّ�ل م�ض�ع
�ول ال	�سّ م� ب��  ،لل	 اماة/0 ��	�  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي )�ا0ة ل ،ال	 ام�

ل�G ال	 اكE وسائ� اله�5ات  )ها(وال�فاع ع)ه )ها(في حقه القان�نّ�ة /	�ع اإلج�اءاتال�9ام 0و 

�Hهتقة وفJ ما واإلدار#ة وال
ع�یل�ّ وال
 �I	ّ�ة القHائ�ة  Iةـاألح�M#�4
 ال/ارN بها الع	ل ام ال

 .وال
 E�I ةة وال/Oائ�ّ ة وال/"ائ�ّ وال
/ار#ّ  والع�I2#ة ةال	�ن�ّ اإلدارّ#ـة و  �اءاتـال	
علقة 0اإلج

 ّ�P#و �  .ال	 	�لة على ال�Tف�� ال	
عاق�ی� واالل
Oاماتب�قة ال ق�ق  عق� ال)�ا0ة
  

  ش�و� ال��ار�ة:  2الف�ل 
  

� ال	4ار$ةI	7 ا في �ل� الع�وض��ول ال	 ام�/0 �ل�G م اكE  ل	 ام�� ال	�س	�
على  ل�4$ات ال	ه)�ة لل	 اماةأو ا في تار#خ ص�ور �ل� الع�وض االس
5)اف أو ال
عق��

  .  أن تEH ال�4$ة ال	ه)�ة م ام ل�G ال
عق�� على األقل

ال ت/�ز م4ار$ة ال	 ام�� أو ال[ی� تعّ�ض�ا لإل7قاف ع� ال	"اش�ة 0	ق
Hى ق�ار تأدیPي 0ات 

aّة خالل ال�الث س)�ات b	ة ال	I 	ل الPق �أو م ّلى 0ال)فاذ العاجل ما لE ی
Eّ إلغاؤه م

  .1ال
ي س"قi ال
ار#خ األقaى لق�Pل الع�وض
� م4ار$ة ال	 ام�� ال	�ج�دی� في إح�G حاI	7 ا ال	ها ك�ص عل�a(	)ع ال	الت ال

0ال
�4#ع وال
�ات�� ال/ارN بها الع	ل أو تلm ال
ي ت)4أ �P20 تHارب ال	aالح ال	�ت"Tة 
0العالقة ال	"اش�ة ب�� ال	 امي ورئ�o اله�Iل الع	�مي أو 0أح� أعHاء �nاكل الّ
2��� أو 

ام�� ق� قPل أNّ ال	�اولة أو تلm ال
ي �I7ن ف�ها ال	 امي أو أعHاء ال�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 
  .م� م�س�م ال	 اماة 32او اN مانع اخ� على مع)ى الفaل  دع�G ضّ� جهة تع	ل ل�یها

                                                 
1

 ل/)ة( ال ی�خل ض	� م4	�الت اله�Iل الع	�مي ال�ض�Mة القان�ن�ة لل	 امي أو ال�4$ة ال	ه)�ة لل	 اماةال
�iPّ م�  إن 

aّة ل	�اs"ة وم
ا0عة ن�ا0ة ال	 ام��rن	ا ی)�رج ض	� صالح�ات او ، )للغ�ضالف�ز ال	 �ثة الف
ح و b	5ة العل�ا  لّل/)ة ال�0اله


tّ، ع)� االق
Hاء، �"قا b	ال Nالف�ع ال/ه� o5ة ال��)�ة أو رئ��مع اله J�2(
م�  16الفaل  ألحIامللTل� الع	�مي 0ال
ال	
عّلH0 J"3 ش�وy وrج�اءات تxل�w ال	 ام�� ب)�ا0ة اله�اكل  2014 جانفي 24	vّرخ في ال 2014ل2)ة  764ع�د  األم�

 .�5ات القHائ�ة واإلدار#ة والع�I2#ة وال
ع�یل�ة وال
 �I	�ةالع	�م�ة ل�G ال	 اكE واله
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�أو  وال تقPل الع�وض ال�اردة م� القHاة ال	
قاع�ی� واألسات[ة ال/امع��� ال	"اش�#
�ول ال	 اماة/0 Eه	ت�س� � .ال	
قاع�ی� على ال�غE م

  

�ة:  3الف�ل ��  ال��ار�ة ك
� لل	 ام�I	7�� وال	�س	�� ل�G م اكE االس
5)اف أو ال
عق�� وال[ی� ت/اوزت م�ة ال	"اش�  #

 Eه	فة م)ف�دة  أو 5ت�س�a0 4ار$ة في �ل� الع�وض	ش�$ة مه)�ة  س)�ات ال �ض	
  .، وتEH على األقل م ام ل�G ال
عق��لل	 اماة تHbع لل
�4#ع ال/ارN 0ه الع	ل

  :�ل� الع�وضال	4ار$ة في   

ار(b7  خال ل وضع عالمة � الbانةفي  )X(اله�Iل الع	�مي إح�G الف�ض�ات م

aaّb	حة ةال�
  )0الف�ض�ة ال	)اس"ة االح
فا|أو  لل�bار ال	)اس�     م� ب�� ال�bارات ال	ق
  

  إلى ح�! �ل� الع�وض ت�ز&ع:  4الف�ل 
  

�  :أق2اy م�زعة على ال�ال7ات ال2احل�ة $	ا یلي 3 ی
xّ�ن �ل� الع�وض م
M8ع6د   الق

  ال�+ام;9
?�م+ل   ال=�س

  ال�Wاب�ة
  ال�ال1ات ال�ع4�ة

01   
 oت�ن
 G�Pxال  

  
01  

م�سE ل�G ال
عق�� في 
تار#خ اإلعالن ع� �ل� 

  الع�وض

 oت�ن
 G�Pxال  

كامل ت�اب 
  ال/	ه�ر#ة

02 
  ال2احل

  
01  

م�سE ل�G ال
عق�� أو 
 �االس
5)اف م)[ أك�� م

  خ	o س)�ات

س�سة أو 
ال	)2
�� أو 

  ال	ه�7ة

وال	)2
�� س�سة 
  وال	ه�7ة

03 
oصفاق  

  
01  

م�سE ل�G ال
عق�� أو 
 �االس
5)اف م)[ أك�� م

  خ	o س)�ات

oصفاق  oصفاق  
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لف أن�اعها ال
ي ال ی
/اوز مPلغ ح/	ها ال	الي ال
ق�ی�N  $لو#4	ل b	0 ا7اHق32 الق
 اع
"ارما ق�ره مائة ألف دی)ار ب�ون  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليال	 ّ�د م� قPل 

wل�x
  .األداء على ال�9	ة ال	Hافة لxامل مّ�ة ال
   

  :�ل� الع�وضس+� ملف :  5الف�ل 
 ی
�لى ال	
�شح ت 	�ل $�اس ال�4وy م/انا م� م�قع ال�اب الbاص 0الaفقات الع	�م�ة

)www.marchespublics.gov.tn(  �  https://avocat.org.tn(  و م�قع اله�5ة ال��)�ة لل	 ام�
س
	ارة ع� أن ی
�لى تع	�� اإل0 ل�$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي0	�قع واب  أو )


�ون�ة ال	�ج�دة للغ�ض على ال	�قع ال	[$�رxاإلل .mس �  ، فإنهو�اإلضافة إلى ذل �I	7
�ال	ق� االج
	اعي ل�$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي الxائ�  ك�اس ال�4وy م"اش�ة م

  .ب�ون مقابل نهج دمحم رش�� رضا الPلف�ی� ت�نo 02مق�ها بـ
  

  ضصل�ح�ة الع�و : 6الف�ل 
� ی�م د تق�7	ها� 0ع�وضهE 0	/�ّ �$�ن ملOمa7"ح ال	4ار �
�اء) ای�م 60( ال	�ة سّ
م�  ااب
�د لق�Pل الع�وضال األقaى لل
ار#خال��م ال	�الي  	.  

  

  :الع�وضومالح- ملف �ل�  ال=�ض�+ات:7الف�ل 
� لxل م4ارك أن T7ل� $
اب�ا إH7احات في أجل أقaاه I	7 تار#خ  أ7ام) 7(س"عة �ن�4 م

  . �ل� الع�وض ع� اإلعالن

Eّ و #  ّ	H
اإلجا0ات وال
�ض� ات ال	
aلة 0ال	الح�ات � إع�اد مل J ل	لف �ل� الع�وض ی

$�اس ال�4وy في أجل ال  ساحPي#�جه إلى ج	�ع واإلس
ف2ارات ال
ي T7لPها ال	
�ش �ن، و 
�  ع�Pوذلm  أ7ام قPل ال
ار#خ األقaى ال	 �د لق�Pل الع�وض) 10(ی
/اوز ع�4ة #�Pال


�وني xاميلاإلل 	اماةأو ل ل 	ه)�ة لل	في  ل�4$ة ال ��ّP	ارةإلاال	

�ون�ة سx2 � ل اإلل
 2014ل2)ة  764ع�د م� األم�  4الفaل الفق�ة ال�ان�ة م� 0كّ�اس ال�4وy ال	4ار إل�ها 

ال	
عّلH0 J"3 ش�وy وrج�اءات تxل�w ال	 ام�� ب)�ا0ة  2014جانفي  24	vّرخ في ال
  .وال
 �I	�ة اله�اكل الع	�م�ة ل�G ال	 اكE واله�5ات القHائ�ة واإلدار#ة والع�I2#ة وال
ع�یل�ة
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�تع	�E ملف �ل� الع�وض ال	4ار إل�ه  ،االق
Hاءع)� ك	ا 7/�ز #�Pال J#�� � ال�2#ع ع
�  .لxافة ال	
�ش �

�و  ،ه[اI	# مي�	ل العIلّ�ةت�ج�ه  لله��	xات ت�Tا $�اس  مع�P س �إلى ال	
�ش �� ال[ی
� ت�ض�ح ملف �ل� الع�وض في أجل  �4وyال#Oم �aل ) 10(ع�4ة أدناه قPهاء أجل ق
إن

E7�  .الع�وض تق
  

  : ال�ال�ة اتال�0ان:8الف�ل 
��Eال
ي تق
H�ها ال
�ات�� ال	
عّلقة  ال	ال�ة الH	انات تق�E7 ال	4ار$�ن م�7عفى (
 ب

  .الaفقات الع	�مّ�ة
  

  :ال�78ولّ�ة ال�6نّ�ة وال�ه4ّ�ةع9  عق6 تأم;9:9الف�ل 
  

�ال	v2ول�ة ال	�ن�ة وال	ه)�ة،  ع� تأم�� عق� تق�E7 $ل م4ارك في �ل� الع�وضعلى  ی
ع�
   .آخ� أجل ل
ق�E7 الع�وضفي تار#خ  ال	فع�ل سار#ة
ت/�ی� شهادة ال
أم�� س)�#ا  ،الaفقة) ة(أو ش�$ة ال	 اماة صاح�على ال	 امي  7/�ك	ا 

 �� بهاهَّ 
عَ ق�Hة مُ  آخ�ال	
عّلJ 0اإلعالم 0ال EI إلى ح�.  
 N�2#و  �م� ی�م اإلعالم 0ال EI آلخ� قHّ�ة ب�ا7ة  انأس�Pع انقHاءعق� ال
أم�� إلى ح�

  .)ة(ال	ع)ي أو ش�$ة ال	 اماة تعّه� بها ال	 امي
 ال	
عّلJ 0آخ�اإلعالم 0ال EI ب�ا7ة م� ی�م  ان0انقHاء أس�Pعال��ا  عق� ال
أم��و#a"ح 

	ع)ّ�ة الش�$ة ال
أم�� وrذا تE إعالم ). ة(ال	ع)ي أو ش�$ة ال	 اماة ق�Hة ی
عه� بها ال	 امي
وذلm  األجل ال	[$�ر أعاله انقHاءقPل  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليم� قPل 

تعTي أو 0أ7ة وس�لة أخ�G  مع اإلعالم 0الPل�غ مH	�نة ال�ص�لمعّللة و 0	ق
Hى رسالة 
 )لE تف( لw7 E )ة(ال	ع)ي أو ش�$ة ال	 اماة ال	 امي 0أنّ  تار#bا ثاب
ا له[ا اإلعالم،

وفي ه[ه ال الة، ال . على إنقHاء عق� ال
أم�� االع
�اض، ی
E ال
عاق�7ّة )ها(ال
Oاماته0
و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 2ّل	ها ت في الغ�ضa7"ح عق� ال
أم�� ال��ا إّال 40هادة 

  .ال2احلي
  ��&قة تق16? الع�وض:  10الف�ل  
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  . ی
E تق�E7 الع�وض على م�حلة واح�ة

 ُ7 َّ	H��اتها الع�ض الف)ي وال�ثائJ اإلدارّ#ة #vع م�	ل  وجa)ة 0الف�ّP	ـّ�اس ) 12(الxه[ا ال �م
�
�م��  في ��ف�� م)فaل�bرجان في ��فوم�
ـ� عل�ـه b7ـ
E و ثالـ� خـارجي  یI# ـارة"� " :

  .و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي
xل�w م اٍم إلنا0ة م
علJ ب�ل� ع�وض ال 7ف
ح 


عــ� ��#ــJ وال�ثـائJ اإلدار#ــة وج	�ــع ال	v#ــ�ات �#ــة علــى العــ�وض الف)�ــة ت�ّجـه ال�ــ�وف ال	 
� مH	�ن #�Pـا0ع  ال

� الHـ"3 الIم"اش�ة إلى م Eال�2#ع أو ت2ّل �#�Pال J#�� �ال�ص�ل أو ع

  . مقابل وصل إی�اع ل�$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي

 Eّللغــ�ض ثــ �
ــ� الHــ"3 ال	عــّ�Iها فــي م	ت2ــّل �وفــي م�حلــة ثان�ــة ت2ــّ/ل ت2ــّ/ل ال�ــ�وف ع)ــ

�مـةح2ـ� ت�ت�ـ� وصـ�لها و#/ـ� أن ت"قـى  الbـاص 0الaـفقات الع	�م�ـة2ـ/ّل الفي bإلـى  م

  .م�ع� ف
 ها

   :آلّ�ا 7قaى

  .كّل ع�ض ورد 0ع� اآلجال* 

� مغلقا* I7 Eامي كّل ع�ض ل 	ال E
  .وال 7 	ل خ

  :ك	ا 7قaى

� تغ���ات أو ت ّف�ات أدخلها * 	ّH4ـارك علـىكّل ع�ض ت	و  ال yب)ـ�د $ـّ�اس ال4ـ�و Eّ
لـE یـ
 .م� قPل اله�Iل الع	�مي ال		)�ح له اإلضافيجل األ خالل ای�فعه

� ت�a# ات أو معل�مات خا�5ة أو وثائJ مOّورة* 	ّHكّل ع�ض ت . 
  

� لل	4ار$�� ال[ی� تEّ إقaاء ع�وضهE ألNّ س�P م� األس"اب ال	Tال"ة ب
ع�#�I	7 وال.  
7/� أن ت ّ�ر الع�وض I0املها 0ال �P 0	ا في ذلm وث�قة ال
عه� �"قا لل)	اذج ال	ل قة 

yاس ال�4و�I0 .ل��ةT	ال yف� ��ه ال�4و�
  .و#قaى $ل ع�ض ال ت
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  :ال�ثائ- ال�@ّ�نة للع�ض:  11الف�ل

7/ــ� أن 7 
ــ�N ال�ــ�ف ال	
Hــّ	� للعــ�ض ووثــائJ ال
عّهــ� وال	vّ#ــ�ات ال	aــاح"ة لهــا 
  :ما یلي على

  واجبات المشارك  العمليات المطلوبة  بيان الوثيقة

  االدارية  الوثائق

yاء  ---   ك�اس ال�4وHمrو E
ال	4ارك علـى $ـّل صـف ة  خ
وrمHـــــاؤه فـــــي آخـــــ� ال�ث�قـــــة مـــــع ب�ـــــان 

  .ال
ار#خ

s1ّ�ة شـ�اكةاتفا
ی=9�0 وج�Yا ب4ـ6ا 1+ـ6ّد صـ�احة  

أو مفّ�ض ل=�[;ل �ئ�\ ع�0 ال��Oع ال�ع;9َّ �
فـــــي حالـــــة ال
)aـــــ�t علـــــى إمIان�ـــــة (ال��Oـــــع 

  )ال�4اكةال	4ار$ة في إ�ار 

ع فــي 	ــأعHــاء ال	/وخــ
E $افــة إمHــاء   --- 
  .ب�ان ال
ار#خآخ� ال�ث�قة مع 


عّه�الوث�قة   

  

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )1(0ال	ل J ع�د

فــــي آخــــ� وخ
	ــــه  ال	4ــــارك  إمHــــاء
  .ال�ث�قة مع ب�ان ال
ار#خ 

�"قا لألن	�ذج ال	�رج   إرشادات عاّمة ح�ل ال	4ارك T0اقة
  )2(0ال	ل J ع�د

في آخ� ال�ث�قة ء ال	4ارك وخ
	ه إمHا
  . مع ب�ان ال
ار#خ

م� مTا0قة لألصل نb2ة   T0اقة تع�#w ج"ائ�ة
   .T0اقة ال
ع�#w ال/"ائ�ة

 ---  

�وق 0 ان�bاy شهادة(a  ةT� ال�  وال
قاع� لل	 ام�

  

 أو نb2ة ال4هادة أصل
  .مTا0قة لألصل م� ال4هادة

ال4ــtb ال	فــّ�ض لــه م	Hــاة مــ� قPــل 
  .وخ
	ها مع ب�ان ال
ار#خ

  ل	 ام��ا 0/�ول مه)�ة في ت�س�Eشهادة 

  أو

�ول ال	 ام�� ق�ار ت�س�E ال�4$ة ال	ه)�ة لل	 اماة/0.   

ال4هادة ال	ه)�ة أو  أصل
نb2ة مTا0قة لألصل م)ها أو 
م� ق�ار ت�س�E ال�4$ة 

  . ال	ه)�ة لل	 اماة

 أو الxاتـــ� العـــام لله�5ــــة الع	�ـــ� إمHـــاء
ــــــ�ع ال/هــــــ�N دون ســــــ�اهE أو  رئــــــ�o الف

  .مع ب�ان ال
ار#خوخ
	ه 

                                                 
1

 متضامن(شراكة يةفي صورة تجّمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنّيتين للمحاماة أو أكثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم اتفاق

مفّوض رئيس أو المعيَّن ك الشريكعضو ال وجوبا بندا ينّص صراحة على يةتضّمن االتفاقتو.  )أو شركاء حسب الحالة
 .لتمثيل المجمع لدى الهيكل العمومي
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االج
	ــاعي   0الaــ)�وق الــ��)ي للHــ	ان  االنbــ�اyشــهادة 
أو تقـــ�E7 تaـــ�#ح علـــى  )األعـــ�ان0ال)2ـــ"ة لل	عـــاون�� و ( 

  .ال�4ف 0ع�م االس
عانة 0	عاون�� أو أع�ان

م� مTا0قة لألصل نb2ة 
  .ال4هادة

إمHــاء الــ�ئ�o ال	ــ�ی� العــام للaــ)�وق 
ـــــ��)ي للHـــــ	ان   مـــــ� أو االج
	ـــــاعيال

مــع ب�ــان وخ
	ــه ال4ــtb ال	فــّ�ض لــه 
  .ال
ار#خ

مTا0قة لألصل م� نb2ة   عق� تأم�� ع� ال	v2ولّ�ة ال	�نّ�ة وال	ه)ّ�ة
�  العق

إمHـــــاء الـــــ�ئ�o ال	ـــــ�ی� العـــــام ل4ـــــ�$ة 
ال
ــــام�� أو مــــ� ال4ــــtb ال	فــــّ�ض لــــه 

  .وخ
	ه مع ب�ان ال
ار#خ

تaــ�#ح علــى ال4ــ�ف یل
ــOم 0	�ج"ــه ال	4ــارك 0عــ�م ال�9ــام 
م"اشــ�ة أو ب�اســTة الغ�ــ� ب
قــ�E7 وعــ�د أو عTا7ــا أو هــ�ا7ا 


لـف إجـ�اءات ال
ع�ـ�� وم�احـل إbفي م ��أث
� الaن/ـاز ق
  .	هّ	ةال

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )3(0ال	ل J ع�د

في آخ� ال�ث�قة وخ
	ه إمHاء ال	4ارك 
  .مع ب�ان ال
ار#خ

 ّ�� ع�نا ت�a#ح على ال�4ف 7قI7 E4ارك 0أّنه ل	مه ال
 G�، أو  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليع	�م�ا ل

iHم  �ع� الع	ل 0ه مّ�ة خ	o س)�ات  انقTاعهع
   .على األقلّ 

 ،m7/� وفي خالف ذلtخ��
أو نb2ة مTا0قة  تق�E7 ال

�ب أو لألصل م)هIم � )ح�2 ال الة( اإلعالم نb2ة م

وخاّصة م)ها أحIام  
�ات�� ال/ارN بها الع	لا لل�"ق
	vّرخ في ال 1998ل2)ة  1875األم� ع�د م�  5الفaل 

28  �P	
P1998س Jعل
H0"3 ال�4وy واإلج�اءات  ال	
ال	
عّلقة 0إس)اد ال	��ف�� الع	�م��� ت�خ�aا ل		ارسة 

  .0	قابل له عالقة م"اش�ة 0	هامهE ن4اy خاص

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )4( 0ال	ل J ع�د

  

  

في آخ� ال�ث�قة وخ
	ه إمHاء ال	4ارك 
  .مع ب�ان ال
ار#خ

  

  

G�  ت�a#ح على ال�4ف 0ع�م ال�ج�د في إح

م�  2ال االت اإلقaائّ�ة ال	)�aص عل�ها 0الفaل 
yكّ�اس ال�4و  

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )5(0ال	ل J ع�د    

ال	4ـــــــارك وخ
	ـــــــه مـــــــع ب�ـــــــان إمHـــــــاء 
  .ال
ار#خ

  :في فرز العروض  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

العاّمة  ال�Pانات وال	�اجعت�a#ح على ال�4ف a0ّ ة 
  .ال	H	َّ)ة 0الع�ض ال�abصّ�ةأو /و

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )6(0ال	ل J ع�د    

ال	4ـــــــارك وخ
	ـــــــه مـــــــع ب�ـــــــان إمHـــــــاء 
  .ال
ار#خ

في آخ� ال�ث�قة  وخ
	ه إمHاء ال	4ارك�"قا لألن	�ذج ال	�رج   :قائ	ة إس	�ة في
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  )م)ف�د(ال	 امي  

  )في ص�رة ت/ّ	ع(ال	"اش�#� ال	 ام��  أو 

  .اةال�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 امأعHاء أو  

  .مع ب�ان ال
ار#خ  )7(0ال	ل J ع�د  

و م)ف�د أو في إ�ار م/	ع أ(م4ارك  ال
Oام لxل م ام
و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 )�ا0ة ب) ش�$ة مه)�ة لل	 اماة

 )ها(في حقه القان�نّ�ة /	�ع اإلج�اءاتال�9ام 0و  ال2احلي
ل�G ال	 اكE وسائ� اله�5ات القHائ�ة  )ها(وال�فاع ع)ه
  .ةواإلدار#ة وال
ع�یل�ّ وال
 �I	ّ�ة 

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )8(0ال	ل J ع�د    

في آخ� ال�ث�قة وخ
	ه إمHاء ال	4ارك 
  .مع ب�ان ال
ار#خ

 wع�#ـــــ
$ـــــل م ـــــام م4ـــــارك  مHـــــاء0إال
 wع�#ــــــــــــ
علــــــــــــى أن I7ــــــــــــ�ن تــــــــــــار#خ ال
0اإلمHـــــاء وج��ـــــا 0عـــــ� صـــــ�ور إعـــــالن 

   .وض�ل� الع� 

أو  ال	"اش� ل
/��ة العامة لل	 اميقائ	ة ال	�اجع ال	Pّ�)ة ل
 � لل	 ام��أو ) في حالة م/	ع(ال	 ام�� ال	"اش�#

��	
خالل الb	o س)�ات  اة�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 املل ال	)
  .خ��ةاأل

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )9(0ال	ل J ع�د  

في آخ� ال�ث�قة  وخ
	هإمHاء ال	4ارك 
   .ال
ار#خمع ب�ان 

 ال
ي تا0عهاال	
aabة ال�ورات ال
�x#)�ة قائ	ة في 
في حالة (أو ال	 ام�� ال	"اش�#� ل	 امي ال	"اش� ا

� ل ال	 ام��أو ) م/	ع�	
 اةل�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 امال	)
�	
� ال	2#�x
ال
ي  الس
x	ال ال�Pbة في إ�ار دورات ال


)2�J مع ت)�	ها اله�5ة ال��)�ة لل	 ام�� 0ال �ال	عه
األعلى لل	 ام�� أو في إ�ار أنT4ة اله�اكل ال�ول�ة 

�   .لل	 ام�

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  ) 10(0ال	ل J ع�د  

فـــي آخـــ� ال�ث�قـــة وخ
	ـــه إمHـــاء ال	4ـــارك 
7قـــّ�م ال	 ـــامي ال	
�شـــح . مـــع ب�ـــان ال
ـــار#خ

 نb2ة مTا0قة لألصل مـ� شـهادة ال	4ـار$ة
  .في ال�ورة ال	ع)�ة

  

ال	"اش� أو ال	 ام�� ال	"اش�#�  لل	 اميال2��ة ال[اتّ�ة 
� ل ال	 ام��أو ) في حالة م/	ع(�	
ل�4$ة ال	ه)ّ�ة ال	)

  .اةلل	 ام

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  ) 11(0ال	ل J ع�د 

rمHــاء إمHــاء صــاح� ال2ــ��ة ال[اتّ�ــة و 
ـــــة ال4ـــــ�$ة ( صـــــاح� العـــــ�ض ـــــي حال ف

  .مع ب�ان ال
ار#خ )ال	ه)�ة لل	 اماة

في القHا7ا م�ض�ع اإلنا0ات ال/ار#ة  ج�ول ال
عه�ات
 Eاك 	ال G�وسائ� اله�5ات وال
ي ال تOال م)�4رة ل

   . ةواإلدار#ة وال
ع�یل�ّ وال
 �I	ّ�ة القHائ�ة 

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )12(0ال	ل J ع�د 

في آخ� ال�ث�قة  وخ
	ه إمHاء ال	4ارك
  .مع ب�ان ال
ار#خ

م/	ع ال	"اش� أو  ل	 اميال	�Pم ب�� ا ال)�ا0ةعق� م�4وع 
�اة م� ل�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 اماأو  ال	 ام�� ال	"اش�#

�"قا لألن	�ذج ال	�رج 
  )13(0ال	ل J ع�د 

م ـــام م)فـــ�د (صـــاح� العـــ�ض إمHـــاء 
أو رئــ�o م/	ـــع أو و$�ــل شـــ�$ة مه)�ـــة 

فـــي آخـــ� ال�ث�قـــة مـــع  وخ
	ـــه) لل	 امـــاة
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م� جهة  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليجهة، و 
  .ثان�ة

  .ان ال
ار#خب�

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّل :مالحظة
لوكالة حماية  قصاء العرض ويجوزإل موجباالفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا 

، االقتضاء عنديطلب  أنبين المشاركين  المساواةمبدأ  احترام بشرط وتهيئة الشريط الساحلي
 مستنداتبيانات و استكمال كتابيا أيام من تاريخ جلسة فنح العروض، 07أجل ال يتجاوز في 

  .يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو
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  :ف=ح الD�وف: 12الف�ل 

 G�الع�وض ی
E  تق��Eل/)ة خاصة 0ف
ح و  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليت �ث ل
 oرئ� � .و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليتع��)ها 0	ق�ر م

ال�ثائJ اإلدار#ة ال	 
�#ة على الbارج�ة وال��وف ال��وف ت/
	ع الل/)ة ال	[$�رة لف
ح 
   .الف)ّ�ة الع�وضو 

  .غ�� عل)�ة ت�xن جل2ة ف
ح الع�وض

  .في اآلجال القان�ن�ة ال	 ّ�دة لق�Pل الع�وض ال تف
ح إّال الع�وض ال�اردة

� ألNّ عارض أن ی�خل على ع�ضه أ7ة تغ���ات وrال أع
�P ه[ا الع�ض ال��ا الI	7.   

ال�ـ�ف الbـارجي  وذلm 0ف
حی
Eّ ال�4وع في ع	لّ�ة الف
ح �"قا لل
2ل2ل ال
�ت�Pي ل
ار#خ ال�رود 
 .ال�ثائJ اإلدارّ#ة ال	Tل��ة $لّ  وج�د وال
�iPّ م�للع�ض 

ال
aـ�#ح ب�جـ�د ال�ثـائJ ال	Tل��ـة  واالق
aـار علـىف
ح ال�ـ�ف ال	 
ـ�N علـى العـ�ض الفّ)ـي 
  .دون تع�ادها

 ،االق
Hـاءع)ـ�  ،7	Iـ� ال
ي ت�خل فـي تق�ـ�E العـ�ض الفّ)ـي لل	4ـارك ال�ثائJ و�اس
�)اء
ال	4ـار$�� الـ[ی� لـE 7قـّ�م�ا $ـّل ال�ثـائJ أن تـ�ع� $
ابّ�ـا وف�زهـا  0فـ
ح ال�ـ�وف لل/)ـة الbاّصـة

مـ� تـار#خ جل2ـة فـ
ح ال�ـ�وف  ع	ـل أ7ّـام 07 ال ی
/ـاوز فـي أجـل إت	ـام ملفـاتهEإلى  ال	Tل��ة
�#�Pال J#�� �
ـ� ضـ"3  م"اش�ة أو 0إی�اعها ال�2#ع وذلm عI	0 3#5ـة ال4ـ��ا7ـة وته	ل�$الـة ح

  .ح
ى ال تقaى ع�وضهE ال2احلي

� ارسالI	7 ه[ه ال�ثا J#�� �
�ونيئJ عxاالل �#�Pالي ال
      boc@apal.nat.tn :0الع)�ان ال


� الH"3 او ارسالها ع� ��#J ال�P# ،الحقا ،على ان ت�دع األص�ل I	0�  .ال�2#ع 

� في	

�ونيتار#خ اإل ه[ه ال الة و#عxرسال االل.  

  

ضــMN آجــال وصــ�غ ال�جــ�ع فــي تقــ16? ال=�شــ+ات مــ9 قHــل ال��ــار�;9 فــي :  13الف�ــل 
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  :ال�فقة

مقابــل وصــل  ،T0لــ� $
ــابيّ  ه27ــ " فــي �لــ� عــ�وض أن هقــّ�م ت�ّشــ N الــ[ ي7	Iــ� لل	 ــام
Eم م"اش�ة إلى  ،ت2ل��� و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احلي7قّ#�Pال J#�� �مـع اإلعـالم  أو ع

العـ�وض ال	علـ�  لقPـ�لی�مـا مـ� تـار#خ آخـ� أجـل ) 15(ع4ـ�ة  أقaـاه خ	2ـةأجـل  0الPل�غ في
هــــ[ا دون ال اجــــة إلــــى ت�P#ــــ�  وذلــــm و$الــــة ح	ا7ــــة وته�5ــــة ال4ــــ�#3 ال2ــــاحليمــــ� قPــــل عل�ــــه 

  .االن2 اب
  .بها ملOم��و#"ق�ا  ،ال
ق��Eفي أع	ال  ع�وضهE االع
"ار األجل، تvخ[ 0ع�� ه[ا و�انقHاء

 �� س � ذلm الع�ض 0عI	7 أّنه ال ��اءغH[$�ر انق	مه  األجل ال�إال 0	Tل� معلل 7قّ

aّة b	ّشح لل/)ة ال�
به�ف  2014ل2)ة  764م� األم� ) 7(على مع)ى الفaل ال2ا0ع ال	

   .ال	�افقة عل�ه
أو ال	 ام�ن ال	)�Hون في اتفاق ش�اكة دون  أو ش�$ة ال	 اماة 	 اميالت�اجع وفي ص�رة 

 � كلّ  ال	4ار$ة في الaفقات ال
ي ت)�	ها7 �م م�  ،ع	ل�ة الف
ح إت	امإجازة م� الل/)ة و�ع
 ��

ابي 0ع�  ، ح�2 ال الة،ت 
�2) 02(اله�اكل الع	�م�ة ل	ّ�ة س)xتار#خ ت�اجعه ال �م

 mد ل[ل�ع�م ال�ّد م� ��فه على تاريخ أو م� في الفق�ة األولى م� ه[ا الفaل األجل ال	 ّ
 .أ7ام ع	ل )10(ع�4ة ال[N 0قي دون رّد ل	ّ�ة ت/اوزت  ال)هائي إعالمه 0ق�Pله

  الع�وض تق;�?:14 الف�ل

ت
ـ�ّلى مـ� هـ[ا الxـّ�اس،  012ع� ف
ح الع�وض م� قPل الّل/)ة الbاّصة ال	4ار إل�هـا 0الفaـل 
mهــ[ه الل/)ــة $ــ[ل Eــ��هــا وفقــا إل تقP�لــة وت�ت�Pق	)ه/ّ�ــاتالعــ�وض ال	ال G� الفaــل0ال	�رجــة  حــ

  .م� ه[ا ال�xاس 14

�ة تق;�? الع�وض و إس4اد األع6اد : 51 الف�لّOم4ه  

�ة تق;�? الع�وض:  51.1ّOم4ه:  

 Eّ
العـ�وض وت�ت�Pهـا الخ
�ـار ال	 ـامي أو ال4ـ�$ة ال	ه)ّ�ـة لل	 ـام�� 0االع
	ـاد،  تق��Eی
  :ح�a#ا، على ال	قای�o ال
ال�ــة

 



13 

 

  الع6د األق�ى ال�648  معای;� الف�ز  الع6د

1  �  نقTة 50  ال	�اجع  العامة  لل	 امي أو ألعHاء ال�4$ة ال	ه)ّ�ة لل	 ام�

  نقTة 20  ال	vهالت العل	ّ�ة لل	 امي  2

ــــل اله�اكــــل   3 Pق �ــــة لل	 ــــامي أو شــــ�$ة ال	 امــــاة مــــ ح/ــــE ال	هــــام ال	�$�ل
  الع	�مّ�ة وع�دها

  نقTة 30

  نق`ة 100  ال��Oــــــ�ع العـــــام
  

  :وتقaى وج��ا 

�ة  -	
� إح�G ال�ثائJ ال	ع	ّH
 .الف)ي لل
ق��Eالع�وض ال
ي لE ت

ال
ي ت)قaها ال�ثائJ اإلدار#ة ال	Tل��ة لل	4ار$ة في الaفقة 0ع� انقHاء الع�وض  -
 .م� ه[ا ال�xاس 11ف
�ة اإلمهال وال	 ّ�دة في الفaل 

� ت�a# ات أو معل�مات خا�5ة أو وثائJ ثiP أنها مOّورة -	ّHكل ع�ض ت. 

-  oفي نف �الع�وض ال
ي ی
�ّلى أح� ال	4ار$�� ف�ها تق�E7 أك�� م� ع�ض واح
 .الaفقة

و��abص ال	 ام�� ال[ی� ص�رت في شأنهE عق��ات تأدیPّ�ة، فإّن اس
"عادهE ورف� 
ل2)ة  764ت�ّش اتهE ال ی
Eّ إال م� قPل ل/)ة ال	�اs"ة وال	
ا0عة ال	 �ثة 0	ق
Hى األم� ع�د 

ی
علH0 J"3 ش�وy وrج�اءات تxل�w ال	 ام�� ب)�ا0ة   2014جانفي   24مvّرخ في  2014
ل�G ال	 اكE واله�5ات القHائ�ة واالدار#ة والع�I2#ة وال
ع�یل�ة وال
 �I	�ة ، اله�اكل الع	�م�ة 

 0ع� ال
�iPّ ب�ّقة في وضMّ�اتهE ال	ه)�ة 0ال
)2�J مع م� له ال)�� في اله�5ة ال��)�ة
�
tّ ع)� االق
Hاء، ت�PTقا ل	ق
�Hات   لل	 ام�b	ال  Nالف�ع ال/ه� oمع رئ� mأو $[ل
  .2014جانفي   24مvّرخ في  2014ل2)ة  764م� األم� ع�د  15الفaل 

  

  :إس4اد األع6اد:  52.1
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أو ألع0ـاء ال�ـ��ة ال�ه4ّ�ـة لل�+ـام;9 خـالل  ال��اجع العامة لل�+امي   -أ

 ):نق`ة 50(ال8�Wة س�4ات األخ;�ة

�ة إس4اد األع6اد. 1.أ��  :ك

أس�اها ال	 امي أو أعHاء ش�$ة ال	 اماة  اإلنا0ات ال
يت2)� أع�اد ال	�اجع 0 �2 ع�د 
�ة ب�� غ�ة جانفي ّ
إلى تار#خ تق�E7  2015خالل الb	o س)�ات األخ��ة أN م� الف
�ة ال		

  .الع�وض

  �2
في ص�رة تق�E7 ع�ض في إ�ار م/ّ	ع ب�� عّ�ة م ام�� أو ش�$ات ال	 اماة ت 

لف أعHاء ال	/ّ	ع مع وج�ب ال
ق�� 0ال2قف العb	اجع ل�	4ار إل�ه في ال	ى الaاألق Nد�

  .ال/�ول

الع�د ال	2)� 0ع)�ان ال	�اجع ال	aّ�ح بها، ی
E اع
	اد ن2خ م� عّ�)ة م�  اح
2ابو�ه�ف 
ن�aص األحIام 0ع� معال/
ها م� قPل ال	
�ّشح 0غا7ة ح/� أس	اء األ��اف وتق�7	ها I40ل 

  .ال	�اجع7 �ل دون إمIانّ�ة ال
ع�ف على األشbاص ال	[$�ر#� به[ه األحIام و 

 

ع6د 
اإلناeات 
 f6ل
  ال�+اك?

و  40ما ب;9 
إناeة خالل  50

ال8�Wة س�4ات 
ال8اeقة ل=ار&خ 
  �ل� الع�وض

 60و 51ما ب;9 
إناeة خالل 

ال8�Wة س�4ات 
ال8اeقة ل=ار&خ 
  �ل� الع�وض

 70و 61ما ب;9 
إناeة خالل 

ال8�Wة س�4ات 
ال8اeقة ل=ار&خ 
  �ل� الع�وض

 80و 71 ما ب;9
إناeة خالل 

ال8�Wة س�4ات 
ال8اeقة ل=ار&خ 
  �ل� الع�وض

 81أك[� م9 
إناeة خالل 

ال8�Wة س�4ات 
ال8اeقة ل=ار&خ 
  �ل� الع�وض

العــــــــــ6د 
ال�8ــــ64 
ـــــ�ان  eع4
ال��اجـــع 

  العامة

10  20  30  40  50  

  :ص�غ تق16? العّ;4ات م9 ال�7ّ&6ات. أ

ت"عا إلمHاء ال	
�ّشـح لل
aـ�#ح علـى ال4ـ�ف a0ـّ ة ال�Pانـات ال	
عّلقـة 0ال
/��ـة ال�abصـّ�ة 
ال	ع)ـــي إلـــى تأی�ـــ� ع�ضـــه  أولـــى، ال	
�ّشـــح، ال یـــ�عى، فـــي م�حلـــة )6ال	ل ـــJ عـــ�د (والعاّمــة 
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�ات ال	aّ�ح #ّv	بها0ال.  

� عّ�)ة اإلنا0ات أو رسائل ال
xل�w ح2"	ا ی�اه ال	
�شح ال	4ارك في �ل� الع�وض	
. تع
و�aفة عامة ی
�لى ال	 امي أو ش�$ة ال	 اماة تق�E7 $ل وث�قة ت�iP إن/از الع	ل م�ض�ع 

  .اإلنا0ة

  .وال ی�خل ض	� اح
2اب ال
/��ة القHا7ا ال
ي تEّ رفHها شIال

تOb#)هــا ح2ــ� ال2ــ)�ات وح2ــ� ��Pع
هــا �T0#قــة ت فــ� مــ�ع� إلــى ج	عهــا و  و#Iــ�ن ال	 ــامي
ح	ا7ة ال	ع�Tات الab4ّ�ة وال�2ّ ال	ه)ي في أق�اص م	غ)Tة أو ل�Oرّ#ة أو $ـ[لm فـي وسـائل 


�ونّ�ة ت�اعى ف�ها الHّ	انات الف)ّ�ة xغاللهاحف� إل
�JP م�اصفات تـ
الءم مـع الّ
/ه�ـOات  الس
Tال ��PـJ  ل�$الـة ح	ا7ـة وته�5ـة ال4ـ�#3 ال2ـاحليلـ� ال	2
ع	لة في ال	/ال وذلm ل
ق�7	ها ع)

yة للغ�ض في $�اس ال�4و(�ّP	اصفات الف)ّ�ة ال�	ال.  

تـــ
Eّ علـــى  مـــ� ال)اح�ـــة الف)ّ�ـــة وت�ت�ـــ� العـــ�وض ال
ق�ـــ�Eو#/ـــ� اإلشـــارة لل	
�ّشـــ �� أّن ع	لّ�ـــة 
  :الّ) � الّ
الي


ــ�ّلى ت •Eــ��ح والفــ�ز تق
وت�ت�ــ� العــ�وض علــى أســاس ال	ع�Tــات  ل/)ــة الفــ
ال	Pّ�)ــــة فــــي الّ
aــــار#ح علــــى ال4ّــــ�ف وال2ّــــ��ة الّ[اتّ�ــــة ال		Hــــاة مــــ� قPــــل 

�و�"قـا  و��9ة ال	الحJ ال	)�aص عل�ها 0	لـف �لـ� العـ�وض ال	
�ّش �
 oقای�	وال ��عای	للyّ�اس ال�4وI0 عل)ة	ال.  

•  �مـــ� هـــ[ه األع	ـــال ب
�ج�ـــه ال	لفـــات إلـــى الّل/)ـــة  االن
هـــاء7قـــ�م اله�Iـــل 0عـــ

aّة لل	�اs"ة و b	لـ� الT5ـة العل�ـا لل�ا0عة 0اله
ال	�اs"ـة  الع	ـ�مي إلجـ�اءال	

ل2ــــ)ة  1039مــــ� األمــــ� عــــ�د  10الّالزمــــة عل�هــــا �"قــــا ألحIــــام الفaــــل 
أع	ـــــال الّل/)ـــــة  اق
Hـــــiوrذا مــــا . 2014مـــــارس  13ال	ــــvرخ فـــــي  2014

�ات إضـا��ة حـ�ل مـا #vار#ح أو مa
�ات ال	H	)ة 0ال#ّv	[$�رة �ل� ال	ال
الTلــ�  فــإّن هــ[ال	ــvهالت العل	�ــة وال	ه)�ــة، تــE ال
aــ�#ح 0ــه ab0ــ�ص ا

و$الـــــة ح	ا7ـــــة وته�5ـــــة ال4ـــــ�#3  ی�ّجـــــه إلـــــى ال	 ـــــام�� ال	ع)�ـــــ�� مـــــ� قPـــــل
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  ال2احلي

  ):نق`ة 20( ال�7ّهالت العل�ّ�ة لل�+امي  -ب 

إلـــى  و�االســـ
)ادیهـــ�ف هـــ[ا ال	�9ـــاس إلـــى ت �یـــ� العـــ�د األم�ـــل مـــ� ال	
ـــ�خل�� لل�9ـــام 0اإلنا0ـــة 
الPbـــ�ة ال	
	ّ�ـــOة فـــي ال	�ـــ�ان ال	Tلـــ�ب مـــ� قPـــل اله�Iـــل الع	ـــ�مي مـــ� ناح�ـــة وrلـــى ال	ـــvهالت 

 ،Gناح�ة أخ� �  : ال
w�(a ال
الي وذلm ح�2العل	�ة لل	
�شح م

 .ل�G ال
عق�� ال	 ام�ن ال	"اش�ون  -

-  G� .االس
5)افال	 ام�ن ال	"اش�ون ل

 .ال	 اماةش�$ة أعHاء  -

 

العل	ّ�ــــة ال
ــــي ت aّــــل عل�هــــا ال	 ــــامي ت2ــــ)� األعــــ�اد 0 2ــــ� وعــــ�د إضــــافة إلــــى ال4ــــهادات 
  :ال�ورات ال
�x#)ّ�ة ال
ي تلّقاها أو شارك ف�ها على ال) � ال
الي

ــــة  05ت2ــــ)� a0ــــفة آل�ــــة  - �(#�xــــا0ع ب)/ــــاح دورة ت ــــا أو ت ــــاy لxــــّل م ــــام شــــارك فعل� نق
 ّ�	
ل
ــي ت)�	هــا ا إلســ
x	ال الPbــ�ة ال	ه)ّ�ــة م
aaّbــة فــي إ�ــار دورات ال
xــ�#� ال	2ــ

�و#Pلـغ سـقف ال)قـاy بهـ[ا الع)ـ�ان  اله�5ة ال��)�ة 0ال
)2�J مع ال	عه� االعلى لل	 ـام�
 .)10( ع�4ة

لxــّل م4ــار$ة ناج ـــة فــي دورة ت�x#)ّ�ــة قـــام بهــا م ــامي فـــي ) 01(ت2ــ)� نقTــة واحـــ�ة  -
 .1)10( ع�4ةإ�ار أنT4ة اله�اكل ال�ولّ�ة لل	 ام�� و#Pلغ سقف ال)قاy به[ا الع)�ان 

  

                                                 
عندما يتعلّق األمWر بتكليWف محWامي بقضWايا فWي الخWارج مWن قبWل الهياكWل العمومّيWة، يؤخWذ، باإلضWافة إلWى ذلWك، بعWين  1

للمحWامين مWدى إلمWام  قام بها محامي في إطار أنشWطة الهياكWل الدولّيWة االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات تكوينّية
. المحامي المترّشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها القضّية أو اللغة المتفّق عليها في العقد أو عند االقتضاء اللغة اإلنجليزية

ويمكن، كذلك، األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة فWي شWبكة مهنّيWة دولّيWة 
  .ب محاماة من عدمهلمكات
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ث"ات ال	4ار$ة في ه[ه ال�ورات، 7قـّ�م ال	 ـامي ال	
�شـح ن2ـbة مTا0قـة لألصـل مـ� إل
  .شهادة ال	4ار$ة في ال�ورة ال	ع)�ة

حO? ال�هام ال����لة لل�+امي أو شـ��ة ال�+امـاة مـ9 قHـل اله�اكـل   - ج
 )نق`ة 30(الع��مّ�ة وع6دها 

  
  
  
 

  

االب
ـ�ائي I�nـل ع	ـ�مي فـي الTـ�ر  جار#ـة، لفائـ�ةعـ� $ـّل قHـّ�ة  نaـف نقTـةی
Eّ حـ[ف   -
  .نقاy 10ی
/اوز  أالعلى  الع�وض�ل� تار#خ تق�E7 ال
�ّشح لل	4ار$ة في  في

 االسـ
5)اف فـيی
Eّ ح[ف نaف نقTة ع� $ّل قHّ�ة جار#ة لفائ�ة I�nل ع	ـ�مي فـي �ـ�ر  -
  .نقاy 10ی
/اوز  أالعلى  �ل� الع�وضتار#خ تق�E7 ال
�ّشح لل	4ار$ة في 

ذات مع)�ّ#ـــة أو  یـــ
Eّ حـــ[ف نaـــف نقTـــة عـــ� $ـــّل قHـــّ�ة جار#ـــة لفائـــ�ة I�nـــل ع	ـــ�مي أو -
علـى  �لـ� العـ�وضفي تار#خ تق�E7 ال
�ّشح لل	4ار$ة فـي  م I	ة ال
عق�� ل�G خاصةماد7ّة 

 .نقاy 10ی
/اوز  أال

  :ش��ة م+اماةأو  ال�+اميتع;;9 : 61الف�ل
   

تق�#ـ�ا مفaّـال حـ�ل  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليل�G  وال
ق��E ال	 �ثةالف
ح  تعّ� ل/)ة  
$��ّ�ـــة ت�ت�ـــ� ��ـــه علـــى ضـــ�ء ذلـــm ت�ّضـــح ال
ق�ـــ�E ون
ـــائج أع	ـــال  ال	
�ّشـــ �� اخ
�ـــارمعـــای�� 

  .حaل ذلmال	
�ّش �� وأس"اب إقaاء 0ع� الع�وض إن 

aّـة ل/)ـة إلـى الل هـ[ا ال
ق�#ـ�وج��ـا  و$الة ح	ا7ة وته�5ـة ال4ـ�#3 ال2ـاحلي �ّجهتو b	ا0عـة ال
ل	

 764مـ� األمـ� عـ�د  �7"قـا ألحIـام الفaـل 0اله�5ـة العل�ـا للTلـ� الع	ـ�مي وال	�اs"ة ال	 �ثة 

هـا عل�هـا �"قـا ل	ق
Hـ�ات الفaـل  2014 جانفي 24وال	vّرخ في  2014ل2)ة P8إلج�اء م�اق 

  .االق
Hاءع)�  ،وrعادة ال)�� ف�ها م� األم� ال2الف ال[$�

�لـــ[لm 0قـــ�ر مـــا I7ـــ�ن  .یهـــ�ف هـــ[ا ال	�Mـــار إلـــى إعTـــاء أك�ـــ� فـــ�ص لل	
�ّشـــ �� ال	
فـــّ�غ�
 oـــIإل�ـــه بهـــ[ا الع)ـــ�ان والع �ال	 ـــامي ال	
�شـــح م
فّ�غـــا لل	هّ	ـــة 0قـــ�ر مـــا ی�تفـــع العـــ�د ال	2ـــ)

  :0العoI وذلm على ال) � ال
الي
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 �ت�ّجــه الل/)ــة ال	ــ[$�رة ق�ارهــا إلــى اله�Iــل الع	ــ�مي ال	ع)ــي  األع	ــال،مــ� هــ[ه  االن
هــاءو�عــ
  .ل
)ف�[ه

  : والّ��وع في ال�هّ�ة العق6 إم0اء: 71الف�ل 
 ّE
و$الـة ح	ا7ـة وته�5ـة ال4ـ�#3  مـ� قPـل ااخ
�ارهـ ي تـEّ ال
ـ أو شـ�$ة ال	 امـاة ال	 ـاميإعالم  ی

� ب�ث�قــة ال
عّهــفــي الع)ــ�ان ال	Pــ�ّ  ال2ـاحلي� ال	 ــ�ر 0اللغــة الع���ــة عقــ�الو#/ـ� عل�ــه إمHــاء . 
وض�ورة ت�ضـ�+ها  =های�f ال`�ف;9 أه�;ّ  إضافة ب�4د &�@9و . �JP ال)	�ذج ال	aاح� له[ا

 lل الع��ميوذل@�  . ح�8 مق=0�ات وواقع ن�ا� اله
اتbاذ  �
�لىل ال	 امي أو ش�$ة ال	 اماة، ی
E إعالم ئهوrمHا العق�على إث� ال	aادقة على و 

 E/�د ت2ل	ة 0	هّ	الق الTان إن	Hور#ة ل�Hذناإلكل اإلج�اءات ال mب[ل.  
7 �م إال أّنه، في ص�رة ن�xل ال	 امي أو ش�$ة ال	 اماة ال
ي وقع إخ
�ارها نهائ�ا لإلنا0ة 

 ��  ال	4ار$ة في الaفقات ال
ي ت)�	ها $لّ م�
ت 
�2 م� ) 02(اله�اكل الع	�م�ة ل	ّ�ة س)
ع�م ال�ّد م� ��فه على إعالمه 0ق�Pله ال)هائي ال[N 0قي دون رّد ل	ّ�ة ت/اوزت ع�4ة تاريخ 

  .أ7ام ع	ل) 10(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



19 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
  

  وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 

  بطاقة ٕارشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد 

ثير في مختلف ٕاجراءات التعيين ومراحل ٕانجاز المهّمة : 3ملحق عدد 
ٔ
  تصريح على الشرف بعدم التا

  صاحب طلب العروض) الهيكل العمومي(تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى : 4ملحق عدد 

 4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ٕاحدى الحاالت إالقصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد 

  كّراس الشروطمن 

او الخصوصّية المذكورة في / تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 

  العرض
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و المحامين المباشرين ) المنفرد(المحامي سميـة في إ قائمة : 7ملحق عدد 
ٔ
عضاء ) في صورة تجّمع(ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

  الشركة المهنّية للمحاماة 

و المحامين المباشرين ) المنفرد( المحامي التزام: 8ملحق عدد 
ٔ
  ) في صورة تجّمع(ا

سائر الهيائت القضائّية  عضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و 
ٔ
و ا

ٔ
ا

  والتحكيمية وإالدارّية والتعديلية

و المحامين المباشرين      المباشر لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 
ٔ
في (ا

و ) حالة مجمع
ٔ
  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

ٔ
سنوات اال   خيرةخالل الخمس 

و المحامين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 10ملحق عدد 
ٔ
ا

و ) في حالة مجمع(المباشرين 
ٔ
اة في ٕاطار دورات التكوين المهنّية للمحاملشركة المنتمين ل المحامينا

نشطة 
ٔ
و في ٕاطار ا

ٔ
على للمحامين ا

ٔ
المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

  .الهياكل الدولية للمحامين

  سيـــرة ذاتيـــة: 11ملحق عدد 

التي ال تزال منشورة لدى المحاكم في القضايا موضوع إالنابات الجارية و جدول التعهدات: 12ملحق عدد 

سائر الهيائت القضائية    ةوإالدارية والتعديليّ والتحكيمّية و

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا: 13ملحق عدد 
ٔ
و المباشر ا

ٔ
لشركة المهنّية اا

  .اة ، والهيكل عمــوميللمحام

  
  
  
  
  
  
  

 1 مل+- ع6د

  
  =عّه6الوث�قة 
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االسE واللق� ( ال		Hي أسفلهإني  - 
 ......................................................................1)والTbة

 -  Eف 0اس�a
ال	
............................................................................:................ول 2اب

. 

�وق  0	y�b(ال - (a  �................. ...................... :ت i ع�د ال �Tة و ال
قاع
...........................  

الع)�ان  ذ$�(ال	عّ�� م ل مbاب�ته بـ - 
  .....................)...................................................0الxامل

: a0ف
ي  - 
.....................................................................................................

..............  
0إنا0ة �ل� الع�وض ال	
عّلJ 	لف ال	Iّ�نة لو  2اآلتي ذ$�ها ال�ثائJج	�ع على  اال�الع�ع� و 
  : ل�$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليال	 امي 

  .ل� الع�وضملف � (1) 
 .االل
Oام 	ّ�ل وث�قةتي 
وث�قة ال
عه� ال )2( 

 .عق� ال)�ا0ة )3( 

�مات ال	Oمع ان/ازها ��Pعة وش�وy يمv2ول�
 رت على�ّ و�ع� أن ق bال.  
�   :یليوأل
Oم 0	ا  أتعّه

 .ق�Pل ال	هّ	ة م�ض�ع �ل� الع�وض ال	2)�ة لي دون ت ّف�) 1 

�مات القان�نّ�ة ال	Tل��ة ) 2bالان/از ال yة 0وفقا لل�4و(�P	 [$�رة	ال Jد األج�ةمقابل  أعاله،ال�ثائ� ةال	 ّ
  .�JP ال
�ات�� القان�نّ�ة في ال	��ان

3 (Eت2ل� Eاك 	ال G�اله�Iل 7 �دها ( م�ض�ع الaفقة خالل م�ة ق�رها ال
قار#� الbاّصة 0اإلنا0ات ل
  .اإلدار#ة الbاصة $�اس ال�4وt( y عل�هتوفقا ل	ا  اإلعالم 0ه ........... تار#خ م� ) ...الع	�مي

  .العق�ن جOءا م� ال
ي ت�I0 ّ�xاس ال�4وy اإلدار#ة الbاصة 	�رجة الP)�د تPT�J ج	�ع ال) 4
5 (��اء م� ال��م ال	�الي أ7ام 10 م�ة اإل0قاء على ش�وy ه[ا ال
عه
  .آلخ� أجل م �د لق�Pل الع�وض اب

                                                 
دون )" ذ$� ال	/	ع(إني ال		Hي أسفله a0ف
ي و$�ل ال	/	ع "في ص�رة، تق�E7 الع�ض م� قPل م/	ع، ت�رج �"ارة 1

  .الن�bاy ل�G ص)�وق ال �Tة وال
قاع�إدراج ال�Pانات ال	
علقة 
  

� إضافة وثائJ أخ�G ع)� االق
Hاء2I	7  
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. قان�نيح/�  تHارب مaالح أو أNّ  ةلافي ح )iم�لها ل�2ال
ي أ�4$ة ال أو أنّ (لi2 أن)ي شه� أ) 6
القان�ن�ة ال	
�ت"ة ع�  آل�ة وأت 	ل مv2ول�
يa0فة  العق�ف2خ  ی
Eفإنه  ،ذلm خالفص�رة ث�Pت في و 

mذل.  
  

أو  الm(Pف
�ح 0 2اب ال	الت �#لها إلى و 0	�ج� عق� الaفقة  ال	2
�ج"ةال	"الغ الع	�مي  اله�Iلی�فع 
�#�Pال: . ........................... i دت�أو  ال�x(Pة ذ$� اله�ّ#ة.......................... ( :ع

�7ة#�Pال(  
  

  
  ......................في.................. ح�ر بـ 

  )	4اركالوخ
E إمHاء (                                                 
 

)�
I7 4ارك ال	ارة "� �   ")صالح لل	4ار$ة في �ل� الع�وض" 3b0 ال�

  
  
  

  2 مل+- ع6د
  

  ح�ل ال��ارك e`اقة إرشادات عامة
  

Eش�$ة واللق� أو  االس Eـاماة إس 	ال
...............................................:....................................  

تار#خ ال
�س�E في 
..............................:..............................................................ال	 اماة

....  
 ع)�ان ال	ق�ّ 

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

: وفقا لإلجراءات القانونيّة إذا كان للمحامي موقع واب موقع الواب ع)�ان

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

المحاماة  اإللكتروني للمحامي  أو شركة الع)�ان

:.......................................................................  
 Eعّ�ف رق	ال

..................:...........................................................................ال/"ائي
..........  

االسE واللق� (إلمHاء وثائJ الع�ضض tb4 ال	ف�ّ ال
  ............................................)......Tbةوال
  

  ......................في.................. ر بـ ح�ّ 
  

  )ال	4اركوخ
E  إمHاء(                                                 
  
  

  . ة 0هالbاّص  تق�E7 ال�ث�قةع�H  /� على $لّ 7، م ام�� أوش�$ات م اماة ع ص�رة ت/	ّ في  :مالحDة
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  3مل+- ع6د 
  

  
  ت��&ح على ال��ف eع6م ال=أث;�

  �هّ�ة الفي مW=لف إج�اءات ال=ع;;9 وم�احل إنOاز 

  
  ................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إنّي الممضي أسفله 

  ......................... .................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

  .........................................بتاريخ...........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

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

  "المشارك"المسّمى فيما يلي 

بتقديم وعود أو  أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير

  .الصفقة لفائدتي إسناد عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

  

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

  )المشارك  وختم  إمضاء(
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  4مل+- ع6د 
  

  
  )اله�@ل الع��مي(لf6  ت��&ح على ال��ف eع6م مNاش�ة الع�ل

  صاح� �ل� الع�وض
  
  

  ................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إنّي الممضي أسفله 

  ...... ...................................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

  ...........................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

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

  "المشارك"المسّمى فيما يلي 

وكالة حماية وتهيئة الشريط  أو إطارات  أعوانأعمل ضمن أصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
  .مّدة خمس سنوات على األقلّ  أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها الساحلي

  

، فترف:ق نس:خة 1998لس:نة  1875وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر ع:دد (

من مكتوب اإلعالم مؤّش:ر علي:ه م:ن قب:ل الهيك:ل يوّض:ح بدقّ:ة ت:اريخ ذل:ك أو اإلدالء بعالم:ة 

  .)البلوغ عند اإلقتضاء

  

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

  )المشارك  وختم  إمضاء(

  

 

  5مل+- ع6د 
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f6ع6م ال�ج�د في إحe ت��&ح على ال��ف  
  م9 �ّ�اس ال��و� 2ال+االت اإلق�ائّ�ة ال���4ص عل;ها eالف�ل 

  
  ................................................................................................................) اإلسم واللّقب(إنّي الممضي أسفله 

  ................................................................................................................ .........للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

  ...........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة  تحت عدد 

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

  "المشارك"المسّمى فيما يلي 

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل من المحامين المقت:رحين ال نوج:د ف:ي 

  .المنصوص عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة المنعإحدى حاالت 

الفص:ل ب:الفقرة األخي:رة م:ن  أصّرح أنّنا ال نوج:د ف:ي إح:دى الح:االت المنص:وص عليه:ا كما

   .طلب العروض كراس شروطالثاني من 

  

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

  ) المشارك  وختم  إمضاء(

  

  

  

  

  

  

  6مل+- ع6د 
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�انات Hة ال+ّ�e ت��&ح على ال��ف  

  او ال��Wصّ�ة ال���sرة في الع�ض/ وال��اجع العاّمة و
  
  

  ................................................................................................................) االسم واللّقب(إنّي الممضي أسفله 

  ........................................................................ .................................................ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

  ..............................................................بتاريخ.........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

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

  "المشارك"المسّمى فيما يلي 

ذا أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في ه
  .العرض

وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة 
  .بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام

  

  

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

  )إمضاء وختم المشارك(

  

  

  

  

  

  7ع6د  مل+-
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   )في ص�رة تOّ�ع(أو ال�+ام;9 ال�Nاش�&9 ) ال�4ف�د(ال�+امي س�;ـة في إقائ�ة 
 اة لل�+امل���ة ال�ه4ّ�ة أع0اء اأو 

  
  

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

    
 

10 

    

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

  )المشارك  وختم  إمضاء(

  
  
 

  8عـ6د مل+-
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  ) في ص�رة تOّ�ع(أو ال�+ام;9 ال�Nاش�&9 ) ال�4ف�د(ال�+امي  ال=tام
  و�الة ح�ا1ة وته;uة ال��&M ال8احليأو أع0اء ال���ة ال�ه4ّ�ة لل�+اماة ب4�اeة 

�ة واإلدارّ&ة وال=ع6یل�ة ��  لf6 ال�+اك? و سائ� اله;uات الق0ائّ�ة وال=+@
  

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

كما أقّر  .از المهّمةبإنج)ألتزم( الفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم بأنّ 

  :المعلومات الواردة بهذا العرض كافّةبصحة 

  
 قب  اللو   سماال

  
 الترسيم

 

  محل المخابرة

  

المحامي    إمضاء

معرف به
1

  
 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

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

  

 المشاركوختم  إمضاء  (

                                                 
كما يجب التعريف باإلمضاء لكل  .صة لكّل واحد منهمء في الخانة المخصّ يتعّين على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضا1

  .محامي مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض
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 9عـ6د  مل+-

أو ال�+ام;9 ال�Nاش�&9      ال�Nاش� ل=Y�Oة العامة لل�+اميقائ�ة ال��اجع ال�Hّ;4ة ل
خالل ال�W\  اة���ة ال�ه4ّ�ة لل�+املل لل�+ام;9 ال�4=�;9أو ) في حالة م�Oع(

  خ;�ةس�4ات األ
 )إلى تار&خ ف=ح الع�وض 2015 جانفي 1م9 ( 

 ج6ول تأل�في لل��اجع العاّمة

  الطور
 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

  عدد االنابات 

 .................سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

     

     

     
  

 .................سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

     

     

     

 .................سنة  المحامين لتجربة العامة للمحامي المباشر أو ا

     
    

     

     

  .................سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

     

     

     

     

  .................سنة  لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

     

     

     

     

  العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات .........................
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  ج6ول تف�;لي لل��اجع العاّمة
  

  بداية وانتهاء  تاريخ
  المهّمة

  الطور
 عدد القضّية 

  
  المحكمة

  
  موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

       

       

       

       

     

  
 

     

  
 

     

  
 

       

       

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

  ) إمضاء وختم المشارك(

  .يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض •
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  10عـ6د  مل+-
4�ة ال�=��Wة &�v=عها اقائ�ة ال6ورات الeاش� ال=ي تاNأو ال�+ام;9 ل�+امي ال�

اة في ل���ة ال�ه4ّ�ة لل�+امال�4=�;9 ل ال�+ام;9أو ) في حالة م�Oع(ال�Nاش�&9 
إ�ار دورات ال=�v&9 ال�8=�� ال=ي ت�D4ها اله;uة ال��4�ة لل�+ام;e 9ال=84;- مع 

 .ال�عه6 األعلى لل�+ام;9 أو في إ�ار أن�`ة اله�اكل ال6ول�ة لل�+ام;9

 ع ر المحور السنة

  الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينالمسلمة من قبل  و شهادات استكمال الخبرة    التكوينية الدورات
   

 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

5 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   5  

    

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

  )إمضاء وختم المشارك(

  .في ال6ورة ال�ع4�ة 1ق6ّم ال�+امي ال�=�شح نW8ة م`اeقة لألصل م9 شهادة ال��ار�ة
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 11ع6د  مل+-

  سيـــرة ذاتيـــة
  

 *Eواللق� اإلس :
.................................................................................................................................................................................

........  
: تار#خ ال�الدة ومIانها* 

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

: تار#خ ال
�س�E 0اله�5ة ال��)ّ�ة *
...............................................................................................................................................  

*  E20ق Eس��
تار#خ ال
  ................................................................................................................................................:اإلس
5)اف

: تار#خ ال
�س�E 0قE2 ال
عق��* 
...................................................................................................................................................  

وفقا لإلج�ءات  إن وج�ع)�ان م�قع ال�اب *
  ............................................................................................:القان�نّ�ة

  
  : ل عليها المترشحالمتحصّ  الشـهــائد العلميــة

  

 الشهـادة العلميّة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـرّ 
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  : ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة
  

  
النتائج المحقّقة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

  
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

  
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  الدراسات والبحوث

-  
-  
-  
-   
-   
-  
-   

أو الماّدة  ان وجد االختصاصذكر  (في مهنة المحاماة  الخصوصيةالخبرة ملّخص 
  )المطلوبة

  
  

النتائج المحقّقة أو نتائج 
 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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نشاطه في العالقة المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في  -

 :بالمهّمة المترّشح إليها

 .التكوين في اللغات •

 

  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  اللغة

          

          

          

          

  
 

 .ميدان معين قبل الترسيم في المحاماةالخبرة في  •

-   

-    

-   

 

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة •
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-   

-    

-  

  
  إمضاء صاحب السيرة الذاتية

  

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

  

 )إمضاء وختم المشارك(                                            
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  12ع6د  مل+-
  

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

  ةوالتعديليّ 

  

  

اآلجال   اإلنابات الجارية
التقريبية 

إلنتهاء اإلنابات 
  الجاريّة

المالحظات 
اإلضافية 

والتوضيحية التي 
يراها المترشح أنّها 
ضروريّة لذكرها 
لتحديد جدول 

  التعهدات

عدد 
  اإلنابات

موضوع 
  اإلنابات

المحاكم أو 
الهيئات 

المنشورة 
  أمامها القضايا

  

الهيكل   الطور
  العمومي

شخص 
  خاص

               

                

                

                

                

                

                

                

  

  

  

  
  

  

  المترشحوختم   إمضاء  
  

  ............................في............................. حرّر بـ
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  13ع6د  مل+-
  
ال�Nاش� أو  ل�+اميعق6 ال4�اeة ال�H�م ب;9 ا

ل���ة ال�ه4ّ�ة اأو م�Oع ال�+ام;9 ال�Nاش�&9 
وو�الة ح�ا1ة وته;uة ال��&M اة ، لل�+ام

  1ال8احلي
 

  

  :تعريف المهّمـة: الفصل األّول

  : تتمثّل مهمة
  ..........................................................................................األستاذ  
  أو 
  ................................................... )موضوع اتفاقية الشراكة جّمع المحامينم( 

  أو
  .......................................... .) ........................الشركة المهنيّة للمحاماة( 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليطبق هذه االتفاقية في نيابة 
واإلدارية والتحكيميّة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية  )هاوالدفاع عن هافي حق القانونيّة
  .س أو كذلك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو ةوالتعديليّ 

 

  :ة بالعقدقالمطبّ والتراتيب التشريع :  2الفصل  

صاحب العقد كما يخضع  .لتراتيب الجاري بها العملاو تخضع هذه الصفقة للتشريع
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميداوأعوانه إلى 

 

  :األتعــاب :  3الفصل 

تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعاله طبق أحكام القرار 
نشر  المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم

 .والتعقيب االستئنافومبلغ تأمين أحكام  والمصاريف المكتبيّةالقضايا والطوابع الجبائية 
 

قضايا كحد أقصى في نفس الطور والتي  )05( خمسةكحد أدنى و ةقضي (02)يتم تجميع 
أو المادة أو نظرا لطبيعة  بتعد مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السب

  .واحدة والتي تعتبر أتعاب قضية واحدةالقضايا أو تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها 
  

ان المحامي قد بذل العناية  ا، إذا ما تبين له وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليليمكن 
سند له تودرجة تشعبها، أن  الالزمة وحقق نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها

                                                 
 .يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب متطّلبات الملف أو اإلنابات وخصوصّياتها1
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منحة تكميلية تقّدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على 
اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه 

  .المنحة ضمن السقف المحّدد للمحامي
  

لمتابعة مآل محاضر المخالفات التي يتم تحريرها من قبل يمكن للوكالة تكليف المحامي 
األعوان المحلفين بالوكالة وإحالتها إلى السيد وكيل الجمهورية للتتبع الجزائي وذلك مقابل 
إسناده منحة تكميلية تقدر من قبله وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتم عرضه 

المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن  مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة والمراقبة
    . تدخل هذه المنحة ضمن السقف المحدد للمحامي

  

  

: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلياإللتـزامات الموضوعة على كاهل :   4الفصل 

    

 بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليلتزم ت  - أ

ولهذا الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب . لمهّمته
من المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من 

كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخص معطيات الملف . المحامي
 .وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليوطلبات 

المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو  تمكين  - ب
 .الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل

عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة الهيكل   - ت
 .العمومي

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات  الشريط الساحليوكالة حماية وتهيئة لال يمكن  -ث
العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من 

المتعلّق بضبط  2014جانفي   24مؤّرخ في  2014لسنة  764عدد من األمر  15الفصل 
مية لدى المحاكم والهيئات القضائية شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمو

  .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
  
 

  :طرق خالص صاحب العقد:  5الفصل
  عن طريق التحويل بالحساب لجاري لصاحب العقد يتّم خالص صاحب المهمة 

  إسم البنك 
  )رقم 20( الحساب الجاري 

  .المالية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتولى الخالص مصلحة
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) 30(يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون 

و$الة ح	ا7ة 0ال)b2ة ال
)ف�[7ة يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم 
  . وته�5ة ال�4#3 ال2احلي

 فيباستثناء القضايا (أجر عدول التنفيذ  ئة الشريط الساحليوكالة حماية وتهيوتحمل على 
اإلدارية التي يتحمل فيها  والمحكمةطور التعقيب وتلك المنشورة لدى المحكمة العقارية 

  .)المحامي معاليم تسليم الوثائق والمؤيدات
والخبراء ومصاريف  عدول اإلشهادأجرة  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليعلى وتحمل 

  .الترسيم بإدارة الملكية العقارية

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليكما يتحّمل  
مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي 

في حدود حاالت التنقل كلم  30الغرض لهذا  أو أعضاء شركة المحاماةيقطعها المحامي 

  .الفعليّة والثابتة للمحامي، شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة

وإذا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف 
  .ا فيها يومي الذهاب والرجوعالتنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بم

وفي كل الحاالت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج 
موضوع إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة 

 .باألتعاب

شركة المحاماة، يتولى الهيكل إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو 
مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تالعمومي خالصها على أساس فالتورا

  .باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة
  

  :االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة  : 6الفصل 
    

  :يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي
بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو  -

 .الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية

بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعالم الهيكل  حضور كل الجلسات بنفسه أو -
أو اإلعالن عنها من  العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها

 .الجهة المتعّهدة

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -
 .قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها

  ولهذا الغرض،

دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليتولى ت 

  .ي لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقولنالبريد اإللكترو
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مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة  ليو$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احتمكين  -

و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 وفي صورة عدم إبداء . قبل إمضائها حتى تبدي رأيها فيها
بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله،  ال2احلي

اءات التي فيعّد ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجر
 .يقتضيها القانون

من شهادة في خالص معاليم الضمان  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليتمكين  -

مسؤوليته االجتماعي وخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 
 .وذلك وجوبا قبل خالص االتعابالمدنيّة 

 

  :مّدة اإلتفــاقية :  7الفصل 
  

  .تاريخ إمضاء العقدتضبط مّدة االتفاقية بـثالث سنوات تبدأ من 
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة 
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب 

فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء  العمومي

من نّص الحكم  و$الة ح	ا7ة وته�5ة ال�4#3 ال2احليطورها الجاري، دون سواه، وتمكين 

  .الصادر فيها
  

  :التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل :  8الفصل 

  

المشاركة في طلب العروض من حيث يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي رّشحه في 
العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في 

بذلك كتابيا وتغيير  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلياألثناء، فيجب على المحامي إعالم 
هالت العملية والمهنيّة ونفس نفس المؤ) م(عن المهّمة بمن له ) ن (المتخلي ) ن(المحامي 

التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك، مسبّقا، بموافقة الهيكل المعني كتابيا 
على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة 

  .المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
الف ذلك، وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط وفي خ

أوفي صورة  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليالذي تّم على أساسه اختيار المتعاقد مع 
عدم موافقة الهيكل المعني على المترّشح المقترح، فله حّق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار 

معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس تنبيه في الغرض للمتعاقد 
يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض ) 15(عشرة 

  .المقّدم من قبله
  

  :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
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، تفسخ هذه االتفاقية، آليا في الحاالت 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 
  ،   :التالية
 .انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة وفاة -

 الهيكلهذه الصورة يوجه له  وفي. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية -

ا إلى القيام بالتزاماته في العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيه
 ،هذا األجل وبانقضاء. التنبيهعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  د ال يقلّ أجل محدّ 

إجراء آخر أو تكليف  دون أيّ  العقدفسخ  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلييمكن 
 .حسب اإلجراء الذي يراه مالئماه من يتولى إنجاز

بالتزامه  العقد إخالل صاحب وتهيئة الشريط الساحليوكالة حماية لدى إذا ثبت   -
مباشرة  هقيامفي التقاضي أو ثبت  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليوإهدار حق 

 تمختلف إجراءا أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في
  .العقد وانجازهإبرام 

زته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحو
  .كتابيّا من قبل الهيكل العمومي

  

  :10الفصل 

تغيير صاحب العقد دون وجود  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليفي صورة قرار 
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك ، في قضّية ال زالت جارية، ففي هذه الحالة، تصرف 

كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذه االتفاقية وذلك عمال له وجوبا أتعابه 
والمتعلّق  2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79من المرسوم عدد  40بأحكام الفصل 

  .بتنظيم مهنة المحاماة
  

    :فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :   11الفصل 

. االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحيةفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه 
مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحليولى تتولهذا الغرض 

ال	
عّلH0 J"3  2014 جانفي  24مvّرخ في  2014ل2)ة  764ع�د م� األم�  )7( الفصل
ش�وy وrج�اءات تxل�w ال	 ام�� ب)�ا0ة اله�اكل الع	�م�ة ل�G ال	 اكE واله�5ات القHائ�ة 

  .واإلدار#ة والع�I2#ة وال
ع�یل�ة وال
 �I	�ة
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات 

  .ه لدى المحكمة المختّصةالقانونية التي يراها للدفاع عن حقوق
  

    :مصـاريف التسجيل :  12الفصل 

  .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 
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  :العق6ص+ة : 13الف�ل 
  :ئه من قبلإمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هذيال 

 المكلف العام لنزاعات الدولة بالنسبة للدولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة اإلداريّة □

 رئيس الجماعات المحلية والمجالس الجهوية  □

  .المدير العام للمؤسسات العمومية الغير إدارية  □

 .والمنشأة ذات األغلبية العموميّةالعمومية نشأة مالمدير العام لل رئيسال □
 

  :محّل المخـابرة: 14الفصل 

أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير  غير. عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله
 نعذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 

  .فيذنطريق إعالم بواسطة عدل الت
  

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

  

  اإلمضــاءات  

  المحـــــــــامي                     الهيكل العمومي  

  أو                                                                              

  تجمع المحامين                                                                        

  أو                      

 شركة المحــامـــاة              


