
1 
 

 

 وزارة الشؤون الثقافية

 مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

 

 

 

 

 

 

تعلق باختيار محام للقيام باستشارات قانونية ي كراس شروط

لفائدة مركز املوسيقى العربية  وتحرير عقود ومساعدة فنية

 واملتوسطية

 

 

 

 2222 / 04استشارة عدد  

 

 

 

 

 

 

 202فيفري 

 



2 
 

 

 الفهرس

 شروط إلاستشارة  :العنوان ألاول                                                               

 الاستشارةموضوع  :ألاول الفصل         

 شروط املشاركة: 2الفصل 

 كيفية تقديم العروض :  3الفصل 

 صلوحية العروض : 4الفصل 

 طريقة تقديم العروض: 5الفصل 

 الظروف فتح: 6الفصل          

 تقييم العروض : 7الفصل 

 البنود التعاقديــــــــــــــة  :العنوان الثاني 

 موضوع العقد :1الفصل        

 الوثائق الواجب تسليمها لصاحب العقد : 2الفصل        

 طبيعة ألاثمان:  3الفصل       

 فترة الخدمات: 4الفصل       

 طريقة الخالص :  5الفصل       

 فسخ العقد : 6الفصل      

 فض الخالفات والنزاعات : 7الفصل      

 معاليم تسجيل العقد : 8الفصل      

 صحة العقد:9الفصل     

 املالحق

 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك : 1امللحق عدد-

 الاستشارة  إجراءاتفي مختلف  تصريح على الشرف بعدم التأثير:  2امللحق عدد-

ووزارة الشؤون لدى مركز املوسيقى العربية واملتوسطية  بأن املشارك لم يكن عونا عمومياتصريح على الشرف  : 3امللحق عدد-

 بالنظر إليهاالثقافية واملؤسسات الراجعة 

 من كراس الشروط 2تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت إلاقصائية املنصوص عليها بالفصل  : 4امللحق عدد-

للمشارك في مجال تقديم خدمات مماثلة لفائدة مؤسسات العامة والخاصة تجربة للع املبينة قائمة املراج : 5امللحق عدد-

 آخر أجل لقبول العروض إلى 21/21/2215وهياكل عمومية خالل الفترة املتراوحة بين 

التي تنظمها الهيئة قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي في إطار دورات التكوين املستمر  : 6امللحق عدد-

 . الوطنية للمحامين بالتنسيق مع املعهد ألاعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

 رة ذاتيةيــــــــــــــــــــــــــس :7امللحق عدد-

 فريق العمل:8امللحق عدد-

 وثيقة التعهد:9امللحق عدد-

 جدول ألاثمان: 12امللحق عدد -
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 شروط إلاستشارة:  ألاول العنوان 

 :الاستشارةموضوع  :ألاول الفصل 

 
 
 مختص في القانون الخاص أو العام ذي خبرة في مجال العقود الفنية،(أو شركة محامين)محام  ل موضوع الاستشارة في اختياريتمث

طية في إطار املوسيقى العربية واملتوسوامللكية ألادبية والفنية للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنية لفائدة مركز 

 .املهام املوكلة إليه

 :تتمثل املهام املزمع إنجازها في ما يلي

 .عام املؤسسة تقديم استشارات قانونية بطلب كتابي من مدير -

 .تحرير ومراجعة العقود التي تعتمدها املؤسسة في مجال املهام املنوطة بعهدتها -

 .ةة والثقافي  نات والتظاهرات الفني  ناس بها في مختلف املهرجاة نموذجية لالستئإعداد عقود فني   -

، صندوق نصوص قانونية  لألعوان، ساي يالنظام ألا )ؤسسة ة في إعداد ملفات ذات عالقة بنشاط املاملساعدة الفني   -

 .....(اجتماعي،

 .تونس الكبرى وكامل تراب الجمهورية: مجال التدخل -

 شروط املشاركة: 2الفصل 

 :وشركة محامين  ن بصفة فردية أو في إطار و يشارك في هذه الاستشارة املحاميمكن أن 

   سنوات 30تاريخ ترسيمهم أكثر من  على ن بجدول املحامين لدى الاستئناف يكون قد مر  و ماملرس. 

   ن بجدول املحامين لدى التعقيبو مأو املرس. 

املنظمة ) املنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العملكما ال يمكن مشاركة املحامين املوجودين في إحدى حاالت املنع 

 .(ملهنة املحاماة

 كيفية تقديم العروض :  3الفصل 

 في ظرف ثالث خارجي يدرجانا في ظرفين منفصلين ومختومين ميتكون العرض من العرض الفني والعرض املالي ويجب تضمينه

ال يفتح " :عبارة  هويكتب عليوجميع املؤيدات واملالي الوثائق إلادارية ويتضمن إلى جانب العرضين الفني يكون مغلقا ومختوما 

 "اختيار محام للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنيةمتعلقة ب 2322/ 30 استشارة عدد

عن  باسم السيدة املديرة العامة ملركز املوسيقى العربية واملتوسطية  توجه الظروف املحتوية على العروض الفنية واملالية

أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمؤسسة مقابل وصل  الوصول أو عن طريق البريد السريع ن طريق البريد مضمو 
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وذلك في أجل  2322 بوسعيد سيدي  4300مارس  32نهج  30مركز املوسيقى العربية واملتوسطية : إيداع على العنوان التالي 

 .على الساعة الحادية عشرة صباحا  2322مارس  24 أقصاه يوم

ويعتمد ختم مكتب الضبط بمركز املوسيقى العربية  .العروضدين لقبول وال تقبل الظروف الواردة بعد الساعة والتاريخ املحد  

 .واملتوسطية إلثبات ذلك

 صلوحية العروض : 4الفصل 

د ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ ألاقص ى املحد  ( يوما 23)مجرد تقديمها ملدة ستون يوما ملزمين بعروضهم بيصبح املشاركون 

 .لقبول العروض

 :طريقة تقديم العروض: 5الفصل 

 الوثائق إلادارية  -1

 واجبات املشارك بيان الوثيقة 

وإمضاءه ختم وإمضاء املشارك على كل صفحة  كراس الشروط

 .آخر الوثيقة مع بيان التاريخ في

 تتضمن وجوبا بندا يحدد صراحة(*)اتفاقية شراكة 

 عضو املجمع املعين كرئيس أو مفوض لتمثيل املجمع 

إمضاء وختم كافة أعضاء املجمع في آخر وثيقة 

 .مع بيان التاريخ

بكل دقة  (4)عدد  امللحقألانموذج املدرج بتعمير  بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

 وإلامضاء والختم مع بيان التاريخ

نسخة مطابقة لألصل جارية الصلوحية إلى  ، بطاقة املعرف الجبائي

 غاية التاريخ ألاقص ى لتقديم العروض 

شهادة الانخراط في صندوق الحيطة والتقاعد 

 للمحامين 

ة إلى لحاص ،ألاصل أو نسخة مطابقة لألصل

 العروضغاية التاريخ ألاقص ى لتقديم 

بكل دقة (2)ألانموذج املدرج بامللحق عدد تعمير  الاستشارةتصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات 

 وإلامضاء والختم مع بيان التاريخ

تصريح على الشرف يتضمن التأكيد على أن املشارك 

ن عونا عموميا لدى وزارة الشؤون الثقافية أو كلم ي

بالنظر أو أنه قد مض ى عن املؤسسات الراجعة إليها 

 .انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على ألاقل

بكل دقة (0)ألانموذج املدرج بامللحق عدد تعمير 

 وإلامضاء والختم مع بيان التاريخ

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت 

 من كراس الشروط  2بالفصل إلاقصائية املنصوص 

بكل دقة (0)  عدد بامللحق تعمير ألانموذج املدرج

 وإلامضاء والختم مع بيان التاريخ

 

متضامن أو )يجب تقديم اتفاقية شراكة  ،للمحاماة أو أكثر إلنجاز املهمة جمع محاميين أو أكثر أو شركتين مهنّيتينفي صورة * 

كرئيس أو مفوض لتمثيل وتتضمن الاتفاقية وجوبا بندا ينص صراحة على العضو الشريك املعين (.شركاء حسب الحالة

 .املجمع لدى الهيكل العمومي 
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 العرض الفني  -2

  :يحتوي العرض الفني على الوثائق التالية 

 كيفية إعداد الوثيقة  بيان الوثيقة 

خدمات مماثلة لفائدة )و الخاصة قائمة املراجع املبينة للتجربة العامة 

في )حامين املباشرين للمحامي املباشر أو امل (هياكل ومؤسسات عمومية

من ) للمحامين املنتمين للشركة املهنية للمحاماة أو (حالة تجمع

من الوثائق  ، مع تقديم نسخة(العروض تاريخ فتحإلى  34/34/2342

 ،استشارات ،، اتفاقياتعقود)العامة والتجربة الخاصة املثبتة للتجربة 

   (.أذون تزود

 (2)تعمير ألانموذج املدرج بامللحق عدد 

بكل دقة وإلامضاء والختم مع بيان 

 .التاريخ

قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي في إطار دورات 

التكوين املستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع 

 . املعهد ألاعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

 عد املدرج بامللحق تعمير ألانموذج

بكل دقة وإلامضاء والختم مع بيان (2)

   .التاريخ

 عد تعمير ألانموذج املدرج بامللحق .السيرة الذاتية للمحامي أو لكامل الفريق املقترح 

بكل دقة وإلامضاء والختم مع بيان (7)

وفي حالة الشركة املهنية )التاريخ 

العرض للمحاماة يجب إمضاء صاحب 

 .(أيضا

شهادة مهنية في الترسيم بجدول املحامين أو قرار ترسيم الشركة املهنية 

 .للمحاماة بجدول املحامين 

ألاصل أو نسخة مطابقة لألصل  مع 

إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئة 

أو رئيس الفرع الجهوي دون سواهم 

 وختمه مع بيان التاريخ 

 :قائمة إسمية في

 (الشركة املهنية للمحاماةمنفرد أو أعضاء )املحامي 

مع  (0)عدد  طبقا لألنموذج امللحق

 إمضاء املشارك وختمه مع بيان التاريخ 

 

 :يحتوي العرض املالي على الوثائق التالية : العرض املالي -3

 كيفية إعداد الوثيقة الوثيقة 

 .بيان التاريخ مع إمضاء املشارك وختمه مع( 3)طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عدد وثيقة التعهد 

 .بكل دقة وإلامضاء والختم مع بيان التاريخ(43) عد تعمير ألانموذج املدرج بامللحق ثمان جدول ألا
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 :فتح الظروف : 6الفصل 

تجتمع لجنة الشراءات لفتح العروض املالية والفنية وذلك في جلسة علنية يتم ضبط تاريخها وساعتها في إعالن املنافسة 

 .باالستشارةالخاص 

  ال تفتح إال العروض التي وردت في أجل ال يتجاوز التاريخ ألاقص ى املحدد لقبول العروض ويلتزم املترشحون بعروضهم

 .بمجرد إرسالها وال يمكن لهم تغييرها أو تعويضها أو إلغاؤها

  (يعتمد ختم مكتب الضبط املركزي لتحديد تاريخ الوصول ) يقص ى كل ظرف ورد بعد آلاجال. 

 يقص ى كل عرض لم يشتمل على وثيقة التعهد أو جدول ألاثمان. 

   مخالف لشروط إلاستشارةيقص ى كل عرض. 

  يقص ى كل عرض غير مطابق ملوضوع إلاستشارة  أو لم يقدم الضمانات املنصوص عليها بكراس الشروط. 

 :تقييم العروض : 7الفصل 

 : راءات وذلك على مرحلتينيتم تقييم العروض من طرف لجنة الش

 تتولى اللجنة التثبت من الوثائق إلادارية وصحة الوثائق املكونة للعرض املالي وتصحيح ألاخطاء الحسابية و املادية : املرحلة ألاولى

 .املالية تصاعدياالعروض عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع 

املنقوصة بمقتض ى رسائل توجه لهم تتم دعوتهم فيها إلى رضين من استكمال بعض الوثائق االع للجنة تمكينكما يمكن 

 .من تاريخ إلاعالم( 37)ال يتجاوز سبعة  استكمال بعض الوثائق في أجل

 لشروط ل وذلك وفقا  ( في املرحلة ألاولى املقبولين لمشاركينل) الفنية  عروضالتتولى لجنة الشراءات تقييم :  املرحلة الثانية 

 (.الوثائق الفنية :2النقطة  :2الفصل  )بكراس الشروط الواردة 

الفني  عرضه مطابقةتقترح اللجنة على املدير العام للمؤسسة إسناد إلاستشارة لصاحب العرض الذي قدم أقل ثمنا بعد  -

 .لجميع الشروط املطلوبة بكراس الشروط 
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 البنود التعاقديــــــــــــــة :العنوان الثاني

 موضوع العقد :1الفصل        

وامللكية ألادبية  ذو خبرة في مجال العقود الفينة،أو العام يتمثل موضوع العقد في تعيين محام مختص في القانون الخاص 

في إطار املهام املوكولة  عقود ومساعدة فنية لفائدة مركز املوسيقى العربية واملتوسطية للقيام باستشارات قانونية وتحرير

 .إليه

 : تتمثل املهام املزمع إنجازها في ما يلي

 القانونية بطلب كتابي من مدير عام املؤسسة استشاراتتقديم  -

 تحرير ومراجعة العقود التي تعتمدها املؤسسة في مجال املهام املنوطة بعهدتها -

 ةة والثقافي  ة نموذجية لالستئناس بها في مختلف املهرجانات والتظاهرات الفني  إعداد عقود فني   -

، صندوق  نصوص قانونية لألعوان، ساي يالنظام ألا )ملؤسسة املساعدة الفنية في إعداد ملفات ذات عالقة بنشاط ا -

 .....(اجتماعي،

 

 الوثائق الواجب تسليمها لصاحب العقد : 2الفصل          

 :ومكوناته املتمثلة في ة من العقدتسلم املؤسسة صاحب العقد بمجرد إلاعالم بإسناد العقد، مجانا خمسة نظائر أصلي

 د وثيقة التعه   -

 ثمانجدول ألا -

 طبيعة ألاثمان :  3الفصل        

 .أثمان العقد ثابتة وغير قابلة للمراجعة وشاملة لجميع ألاداءات

 فترة الخدمات : 4الفصل         

ر أحد الطرفين عن نيته لم يعب   ما جديد ضمنيا مرتين أي ملدة أقصاها ثالث سنوات،تلل ةة سنة قابلفترة الخدمات ملد  دت حد  

 .في التخلي عن العمل بها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من هذا الفصل

د  قيطر بمهمة أو أكثر عن  هعلى إثر تكليفويقوم املحامي بإسداء الخدمات موضوع العقد  بنفس ألاسعار املقدمة في إذن تزو 

 .بهذا الكراس وذلك في حالة تجديد العقد معهإطار عرضه والشروط املضبوطة 
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أشهر على ألاقل من  ثالثةوفي صورة اعتزام أحد الطرفين عدم تجديد العقد، يتم إعالم الطرف آلاخر بنية عدم التجديد قبل 

 .انتهاء املدة التعاقدية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

 طريقة الخالص :  5الفصل 

في على إثر تقديم فاتورة بنكي أو بريدي للحساب الجاري ملسدي الخدمات يتم صرف املستحقات املالية بواسطة أمر بالتحويل 

ة يوما من تاريخ قبول  02مرفوقة بالنظير ألاصلي من إذن التزود على أن ال يتجاوز إصدار ألامر بالتحويل  أربع نظائر أصلي 

 .الفاتورة

 فسخ العقد : 6الفصل 

إذا أخل صاحب العقد بأحد الشروط املنصوص عليها بهذا الكراس فإن للمؤسسة الحق في فسخ العقد بعد تنبيهه بواسطة 

جوء إلى خمسة أيام من تاريخ في أجل  بالتزاماتهرسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى القيام 
 
آخر  محاميتبليغ التنبيه يتم  الل

 .تعابو تحميله فارق ألا

 .د دون إجابة يفسخ العقد آلياتجاوز ألاجل املحد  في صورة 

عدم القيام مباشرة أو بواسطة ح به واملتعلق باملصر   بااللتزامذا ثبت لديها إخالل صاحب العقد كما يمكن لإلدارة فسخ العقد إ

 .إبرام العقد ومراحل إنجازهد التأثير على مختلف إجراءات صأو عطايا أو هدايا ق وعودبر يالغ

 : فض الخالفات والنزاعات: 7الفصل 

 .ملحاكم املختصةعلى اتعرض الخالفات والنزاعات املتولدة من جراء تنفيذ العقد 

 معاليم تسجيل العقد : 8الفصل 

 .تحمل مصاريف تسجيل العقد على صاحب العقد وتحتفظ املؤسسة بنظيرين أصليين مسجلين من العقد

 صحة العقد : 9الفصل 

 .ملركز املوسيقى العربية واملتوسطية ال يكون العقد صحيحا إال بعد مصادقة املدير العام 

 

 ..............................................في ........................................بـ                                                                     

 املشارك                                                                                                                                    

 اطلعت ووافت                                                                                                                                
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  12ملحق عدد 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك 

 

 

 ......................................................................................(...............الاسم واللقب والخطة) إني املمض ي أسفله 

 .....................................................................................(......................والعنوانالاسم الاجتماعي )ممثل شركة 

 ....................................................................................................................................................الشكل القانوني

 ..........................................................................................................................................................عنوان املقر 

 ...................................................................................................................................................................الهاتف

 ..................................................................................................................................................................الفاكس

 ....................................................................................................................................الرسمي  البريد إلالكتروني

 ...............................................................................................تحت عدد  طني للمؤسساتمضمون السجل الو 

 ...............................................................................................................................................رقم املعرف الجبائي

 

 ........................................................في...................................................حرر بـ                                           

 (إمضاء املشارك وختمه)                                                                                                           
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 2ملحق عدد 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم التأثير

  الاستشارة  إجراءاتفي مختلف 

 

 .......................................................................................................(..............إلاسم واللقب)إني املمض ي أسفله 

 ........................................................بتاريخ .................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد 

 ....................................................................................(................ذكر العنوان بالكامل) حل مخابرته بـ املعين م

 ".املشارك"املسمى فيما يلي 

اديا قصد التأثر في بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو ه أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو

 .مختلف إجراءات إسناد العقد لفائدتي

 ....................................في ................................حرر بـ                                                                                   

 (إمضاء وختم املشارك)                                                                                                                 
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 3ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بأن املشارك لم يكن عونا عموميا

 مركز املوسيقى العربية واملتوسطية لدى 

 بالنظر هايلإووزارة الشؤون الثقافية واملؤسسات الراجعة 

 

 

 ................................................................................(......................الاسم واللقب والخطة) إني املمض ي أسفله 

 .............................................................................( ..............................الاسم الاجتماعي والعنوان)ممثل شركة 

 ............................................بتاريخ ..............................................................تحت عددالهيئة الوطنية باملسجل 

 ...........................................................................................................(.بالكاملالعنوان )املعين محل مخابرته بـ 

 ".شاركامل"املسمى في مايلي 

عن بالنظر أو مض ى  هايإلأو إحدى املؤسسات الراجعة الشؤون الثقافية ي أني لم أكن عونا عموميا لدى وزارة فأصرح على شر

 .على ألاقل انقطاعي عن العمل بها أكثر من خمس سنوات

                                                       

 .................................في ..............................حرربـ                                                                                                         

 (إمضاء املشارك وختمه) 
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 4ملحق عدد 

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت إلاقصائية 

 من كراس الشروط 2املنصوص عليها بالفصل 

 

 ....................................................................................(......................الاسم واللقب والخطة) إني املمض ي أسفله 

 .................................................................................................(...............................الاسم الاجتماعي)ممثل شركة 

 ..........................................بتاريخ ....................................................................املسجل بالهيئة الوطنية تحت عدد

 ...............................................................................................................(.بالكاملالعنوان )املعين محل مخابرته بـ 

 ".املشارك"املسمى في مايلي 

أصرح على شرفي أني وكافة أعضاء الفريق املتدخل من املحامين املقترحين ال نوجد في إحدى حاالت املنع املنصوص عليها 

 .املحاماةباملرسوم املنظم ملهنة 

 . الاستشارةمن كراس شروط  كما أصرح أننا ال نوجد في إحدى الحاالت املنصوص عليها بالفقرة ألاخيرة من الفصل الثاني

                                                       

 ..................................في ...............................حرربـ                                                                                                            

 (إمضاء املشارك وختمه) 
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 5ملحق عدد 

للمشارك في مجال تقديم خدمات مماثلة لفائدة مؤسسات وهياكل عمومية  والخاصةالعامة تجربة للقائمة املراجع املبينة 

 .آخر أجل لقبول العروض إلى 21/21/2215خالل الفترة املتراوحة بين 

مع تقديم نسخ من الاتفاقات املبرمة ......( ضائية، استشارات قانونية، عقود فنية ق إنابات)موضوعها و ذكر عدد املهام ونوعها 

 .أو شهائد إنجاز  أو أذون تزود  مع املؤسسات والهياكل املتعاقد معها

 الطور واملحكمة أو موضوع العقد  أو موضوع إلاستشارة موضوع إلانابة و  الهيكل العمومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . استشارات قانونيةفنية  و  تحرير عقود- :من املهماتيجب تقديم على ألاقل مرجع لكل نوع *        

                                    

 

 ....................................................في .................................حرربـ                                                                                                        

 (إمضاء املشارك وختمه) 
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  6ملحق عدد 

قائمة الدورات التكوينية املتخصصة التي تابعها املحامي في إطار دورات التكوين املستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين 

 . بالتنسيق مع املعهد ألاعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين

  

 السنة املحور  ر/ع

 

1 

  

2 

 

  

 

3 

  

4 

 

  

 

5 

  

6  

 

 

 

 ........................................في ............................حرربـ                                                                                                                    

 (إمضاء املشارك وختمه) 

 

 

 .من شهادة املشاركة في الدورة املعنية يقدم املحامي املترشح نسخة مطابقة لألصل
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 7ملحق عدد 

 

 رة ذاتية يــــــــــــــــــــــــــس

 

 ........................................................................................................:..............................................إلاسم واللقب

 ...........................................................................................................:.................................تاريخ الوالدة ومكانها

 ...........................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين 

 ...................................................................................................:......................تاريخ الترسيم بقسم إلاستئناف 

 ..........................................................................................................:...................تاريخ الترسيم بقسم التعقيب 

 .................................................................................................................................:...................البريد إلالكتروني

 .......................................................................................:.................الشهائد العلمية التي تحصل عليها املترشح 

 سنة التخرج املؤسسة الجامعية العلمية ئدالشها

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 .......................في .................حرربـ                                                                                                                              

 (إمضاء املشارك وختمه) 
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 8ملحق عدد 

 

 فريق العمل 

 

 سنوات أو محام مرسم بجدول  30على تاريخ ترسيمه أكثر من  الاستئناف يكون قد مر   محام مرسم بجدول املحامين لدى

 .املحامين لدى التعقيب

 

  واللقب إلاسم

 

 تاريخ الترسيم بالهيئة الشهادة املحرز عليها 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 ..................................في ................................حرربـ                                                      

 (إمضاء وختم املشارك)                                         
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 9ملحق عدد 

 

 وثيقة التعهد 

 .....................................................................................................................................................إني املمض ي أسفله 

 ..............................................................................................املؤسسة............................................................بصفتي 

 ..................................................................والكائن مقرها......................................املرسمة بالسجل التجاري تحت 

 .......................................................املفتوح لدى.........................................................الحساب البنكي الجاري عدد 

 ...........................................................................................................................املعرف الجبائي

املتعلقة باختيار محام للقيام باستشارات  30/2322 عدد لف إلاستشارة ملجميع الوثائق آلاتي ذكرها واملكونة وبعد إلاطالع على 

 : قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنية 

 وثيقة التعهد التي تمثل وثيقة الالتزام  -4

 .جدول ألاثمان -2

 :أتعهد وألتزم بما يلي

 ، (43 ملحق عدد) ثمانملذكورة أعاله طبقا لجدول ألاا إنجاز هذا العقد وفقا للشروط املبينة بالوثائق (4

 .قبول الطبيعة الثابتة ألثمان العقد (2

 .تطبيق جميع البنود املدرجة بكراس الشروط إلادارية التي تكون جزء من العقد (0

فسخ العقد  في حالة حجر قانوني، وفي صورة ثبوت عكس ذلك، فإنه يمكن( أو أن الشركة التي أمثلها ليست)أشهد أنني لست 

 (.أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها)بصفة آلية وإنجازها على مسؤوليتي 

البنك أو ) تدفع إلادارة املبالغ املستحقة بموجب العقد بتحويلها إلى الحساب املفتوح بـ 

 .......................................................تحت عدد ......................................(.........................البريد

 (.ذكر الهوية البنكية أو البريدية)

 .......                         ...............................في ................................حرر بـ                                                                      

 (إلاسم والصفة وإمضاء املشارك وختمه)                                                                                           
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 12ملحق عدد

 

 ثمانجدول ألا

 24/2222 استشارة عدد

 ساعدة فنيةمتتعلق باختيار محام للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود و 

 

عدد 

 املهمة 

الفردي  الثمن بيان املهمة

دون اعتبار 

 ألاداءات

الفردي  لثمنا

 باعتبار ألاداءات 

عام  تقديم استشارات القانونية بطلب كتابي من مدير 34

 .املؤسسة

 

  

تحرير ومراجعة العقود التي تعتمدها املؤسسة في مجال املهام  32

 .املنوطة بعهدتها

 

  

لالستئناس بها في مختلف إعداد عقود فنية نموذجية  30

 املهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية

 

  

املساعدة الفنية في إعداد ملفات ذات عالقة بنشاط املؤسسة  30

، صندوق نصوص قانونيةلألعوان، ساي يالنظام ألا )

 .....(اجتماعي،

 

 

  

                                                                                                                 

  ............................في........................ب                                                                                                                       

 املشارك                                

 تاطلعت وواف                                                                                                                                          

 


