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 موضوع طلب العروض :الفصل األّول 

لغاز واالشركة التونسية للكهرباء ، لنيابة شركة مهنية للمحاماة (11(يتمّثل موضوع طلب العروض في اختيار 
التشريعية  لدى الهيئات التحكيمّية وفق ما تقتضيه األحكـام اوالدفاع عنها بجميع اإلجراءات القانونّية في حقه والقيام

 الجاري بها العمل.

 فيما يلي: انتدابهاالمزمع  لشركة المهنية للمحاماةا/ تكليف تتمثل مهّمة 

 نوالمرافعات الشفاهية التي يقتضيها الدفاع ع وصياغة التقارير القيام بكافة اإلجراءات واألعمال الكتابية -
 هيئة تحكيميةمن قبل  المتعّهد بها ةالقضية التحكيميفي  تحكيمّيةهيئة  لدى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

   لمجلة التحكيم التونسية. الدوليطبقا لقواعد التحكيم بتونس  اhoc)-(adحرة
 غرض.في ال إلى غاية مرحلة صدور قرار تحكيمي إنجاز كاّفة األعمال العرضية والمتفرعة عن ذات القضية -

 ويبّين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 العروض:يمكن المشاركة في طلب 

 تستجيب لما يلي: التي يجب أنللمحاماة للشركات المهنية حصرّيا 
 المختصين في التحكيم التجاري الدولي في مجال العقود الكبرى و فريق من المحامين   على  وفرتت  -
 . لطاقةل
      سواء كمحامين أو كمحكمين . لديها مراجع في التحكيم التجاري الدولي -

 بالنفاذ حّلىم أو بات تأديبي قرار بمقتضى المباشرة عن لإليقاف تعّرضوا الذين أو المحامين مشاركة تجوز ال
 لقبول ىاألقص التاريخ سبقت التي سنوات الثالث خالل المختّصة المحكمة قبل من إلغاؤه يتمّ  لم ما العاجل

 .1العروض
ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري  كما

المدير رئيس لابها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي و 
مي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحا لشركة التونسّية للكهرباء والغازلالعام 

ل مانع اخر على معنى الفص اي أو لديها تعمل جهة ضدّ أو أعضاء الشركة المهنّية للمحامين قد قبل أّي دعوى 
 من مرسوم المحاماة. 22

 : كيفية المشاركة 3الفصل 

                                                 

 اء والغازالشركة التونسّية للكهربال يدخل ضمن مشموالت  الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1
بالهيئة العليا  نيلّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، الفرز المحدثة الفتح و  )لجنة

 من األمر 11ل الفص ألحكامللطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2117 جانفي 22مؤّرخ في ال 2117لسنة  417عدد 

 .الهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةلدى المحاكم و 
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 ضمن شركة مهنية للمحاماة. 
 : توزيع طلب العروض إلى حصص 4الفصل 

 يتكّون طلب العروض من:
 للشركات المهنية للمحاماةموّجه  1وحيد قسط

 : سحب ملف طلب العروض: 5الفصل 
لهيئة ا نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغازرسل ت

تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف نشره على موقع الهيئة قبل  أيام على األقل 2الوطنية للمحامين 
(https://avocat.org.tn.) 

  ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 
)www.marchespublics.gov.tn(  بعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع

 الشركة التونسيةموقع واب  أومن موقع الهيئة الوطنية للمحامين  كراس الشروط كما يمكن سحب المذكور.
للكهرباء سية الشركة التونعند االقتضاء. وباإلضافة إلى ذلك، تسحب كراس الشروط مباشرة من ) للكهرباء و الغاز

 بدون مقابل. ( www.steg.com.tn(و الغاز
 

 صلوحية العروض: 6الفصل 
يوما( ابتداءا من اليوم  121يوما ) مائة وعشرون يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة 

 الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض: :7الفصل
( أيام من تاريخ نشر اإلعالن عن طلب 12) ثالثةيمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 

 العروض. 
ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض، عند االقتضاء، يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

( 10واالستفسارات التي يطلبها المترشحون، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال يتجاوز خمسة )
لمبّين في روني للشركة المهنية للمحاماة اأيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد اإللكت

لسنة  417من األمر عدد  7االستمارة اإللكترونية لسحب كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2117جانفي  28المؤّرخ في  2117

 .ئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيميةلدى المحاكم والهي
اس ، عند االقتضاء، المعطيات التكميلّية إلى المترشحين الذين سحبوا كر الشركة التونسية للكهرباء و الغاز وّجهت 

تقديم العروض لقبل آخر أجل  ( أيام0خمسة )الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه 
 على أال تمس هذه المعطيات التكميلية بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.

 

                                                 

1
 .الهيئاتلدى  الشركة التونسيّة للكهرباء والغازعقد نيابة  واحدةمحاماة  إسناد لشركةيتّم وجوبا 
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 :الطعن في كراس الشروط :8الفصل 
 417يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة باألمر عدد 

من نفس األمر بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير  14المحدثة بالفصل  أن يتظلم لدى اللجنة 2117لسنة 
من تاريخ اإلعالن عن  ( أيام0خمسة )ومدعما بالمؤيدات الالزمة في أجل أقصاه االخالالت مفصل يبين فيه 
 .طلب العروض

طريقة تعطي ب التونسية للكهرباء و الغازالشركة  تحيل اللجنة وبمّجرد توّصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى 
 تاريخا ثابتا.

يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات حتى البت نهائيا إذا كان 
 المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.

 من تاريخ توصلها بإجابة أيام عمل (11رة )تتخذ لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامين قرارها في أجل أقصاه عش
مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق  الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

 .اإلجراءات
 طريقة تقديم العروض:  9الفصل 

 يتكون العرض من:

 عرض فني. -

 عرض مالي. -

 ويكون هذا الظرف وجوبا مغلقا. 11عليها بالفصل عدد  العرض الفني: يتضمن الوثائق المنصوص◄

 ويكون هذا الظرف وجوبا مغلقا.  11المنصوص عليها بالفصل عدد  الوثائق العرض المالي: يحتوي ◄

متعلق   22A2095 ويدرج هذين الظرفين في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة "طلب عروض عدد
 يفتح قبل الالشرررركة التونسرررية للكهرلاء والىاز لدئ الهيتات التحكيمّية شرررركة مهنية للمحاماة لنيا ة  بتكليف

 ". 2022ديسمبر  23 يوم

المالي ُيضــــــمرن العرض الفني و الفّني والمالي الوثائق اإلدارية و يتضــــــّمن الّظرف الخارجي إلى جانب العرضــــــين 
من هذا الكّراس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان  (10)والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها المبّينة بالفصل 

 متعلق بتكليف 2022لســــــــــــــنة 2095 يكتب عليه عبارة: " ال يفتح طلب عروض عدد في ظرف ثالث خارجي
 ". لدئ الهيتات التحكيمّية الشركة التونسية للكهرلاء والىاز إلنابة شركة مهنية للمحاماة

توّجه الظروف عن طريق البريد مضــــــمون الوصــــــول أو عن طريق البريد الســــــريع أو تســــــّلم مباشــــــرة إلى مكتب 
 مقابل وصل إيداع.  الشركة التونسية للكهرلاء والىاز الضبط المركزي التابع لـ

الضـــبط المعّين للغرض ثّم وفي مرحلة ثانية تســـّجل في الدفتر الخاص تســـّجل الظروف عند تســـّلمها في مكتب 
 بقبول العروض حسب تاريخ وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
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 يقصى آلّيا: 

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.
 كل عرض لم يتضّمن وثيقة التعهد.* 

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

 كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

 الوثائق المكّونة للعرض:: 10الفصل
 يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض الوثائق التالية: 

 

 الوثائق اإلداريّة
وإمضاؤها في آخر  4إلى  1من  وتعمير المالحق من كراس الشروطختم وإمضاء المشارك على كّل صفحة

 الوثيقة مع بيان التاريخ.
 الفنّية للوثائق المتضّمن الّظرف

 
 المطلولة العملّيات الوثيقة بيان

وتقديم المؤيدات  في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ تمهاخو  وإمضاؤها 11إلى  5تعمير المالحق من  1
 .المطلوبة

 السيرة الذاتّية للمحامي أو لكل عضو لفريق المحامين المتدّخلين 2
 

 

 الظرف المتضّمن للوثائق الماليّة
 المطلولة العملّيات الوثيقة بيان

مع بيان  11إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة المدرجة بالملحق عدد  الّتعّهدوثيقة  1
 التاريخ.

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي 2
التونسية  الشركة امضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين الشركة المهنّية للمحاماة من جهة، و 3

 جهة ثانية مع بيان التاريخ. من والىازللكهرلاء 

 تعميرها من قبل العارض بهدف اعتمادها للتقييم يمثّل عدم تقديم وثيقة التعّهد أو المالحق المستوجب مالحظة:
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 .موجبا إلقصاء العرض الفني

 فتح الظروف:: 11الفصل 
 ب العروض.قبل اإلعالن عن طللجنة خاصة بفتح وتقييم العروض  الشركة التونسية للكهرلاء والىازلدى  أحدثت

ى بنص إعالن الدعوة إل المحّدد وفي المكان وتعقد جلسة فتح العروض في تاريخ أخر أجل لتقديم العروض
 .والمالّية ارية والفنيةالمحتوية على الوثائق اإلدالمنافسة لفتح الظروف الخارجية والظروف 

 وتكون جلسة فتح الظروف علنية.

 يســمح للحاضــرين المشــاركين بالتدّخل في ســير أعمال اللجنة ألّي ســبب من األســباب.  ال
ل لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أّي إضافات عليها.   كما ال يخور

 العروض لقبول المحّددة القانونية اآلجال في الواردة العروض إالّ  تفتح ال. 

ظرف الخارجي وذلك بفتح ال يتّم الشــــروع في عملّية الفتح طبقا للتســــلســــل الزمني لتاريخ قبول العروض -
 للعرض والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

 دون  ةالمطلوب الوثائق بوجود التصــــــــريح على واالقتصــــــــار الفّني العرض على المحتوي  الظرف فتح -
 .ادهاتعد

 دون  المطلوبة الوثائق بوجود التصـــــــريح على واالقتصـــــــار المالي العرض على المحتوي  الظرف فتح -
 .العرض وبمبلغ تعدادها

يمكن، عند االقتضاء، للجنة الخاّصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم يقّدموا 
أّيام عمل من تاريخ جلسة  14المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام ملفاتهم في أجل ال يتجاوز 

 رلاء والىازالشركة التونسية للكهتب ضبط فتح الظروف وذلك عن طريق البريد السريع أو بإيداعها مباشرة بمك
غيير وأال يؤدي ذلك إلى ت احترام مبدأ المساواة بين المشاركين بشرط بطلب العروض حتى ال تقصى عروضهم

 كما يمكن أن ترسل الوثائق عن طريق البريد االلكتروني بالعنوان التالي:، في محتواها

 avocats@steg.com.tn-ao على ان تودع األصول، الحقا، بمكتب الضبط او ارسالها عن طريق البريد
 .ويعتمد في هذه الحالة تاريخ اإلرسال االلكتروني السريع
 تقّدم يتال المهنية للمحاماة  للشركةيمكن  تقديم الترشحات:: ضبط آجال وصيغ الرجوع في  12الفصل . 

التونسية  الشركة سحبه بطلب كتابّي، مقابل وصل تسليم، يقّدم مباشرة إلىتفي طلب عروض أن  اترّشحه
من تاريخ آخر أجل  ( أيام0خمسة )أو عن طريق البريد مع اإلعالم بالبلوغ في أجل أقصاه   للكهرلاء والىاز

ن .وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعي الشركة التونسية للكهرلاء والىاز لقبول العروض المعلن عليه من قبل
جل .غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األ االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها

لسنة  417من األمر  14المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح للجنة المختّصة المنصوص عليها بالفصل 

mailto:%20ao-avocats@steg.com.tn
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شاركة في المحرم من تشركة المحاماة  وبعد إتمام عملية الفتح، بهدف الموافقة عليه. وفي صورة تراجع  2117
 ا( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )ّّ  ض التي تنظمها كلطلبات العرو 

 الى إعالمهع اعدم الرّد من طرفهتاريخ الكتابي بعد األجل المحّدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من 
( أيام عمل 11الذي بقي دون رّد لمّدة تجاوزت عشرة ) الغازالشركة التونسّية للكهرباء و النهائي من قبل  ابقبوله

 .اما لم تنقض مدة صلوحية عرضه

 تقييم العروض :13الفصل

 من هذا الكّراس،  11بعد فتح العروض من قبل الّلجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

 :تقصى اللجنة وجوبا

 أنها مزّورة.كل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت  -

العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة سواء في إطار  -
 فردي أو مجّمع.

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ال يتّم إال من قبل لجنة المراقبة 
بضـــبط شـــروط يتعّلق  2117جانفي   22مؤّرخ في  2117لســـنة  417والمتابعة المحدثة بمقتضـــى األمر عدد 

وإجراءات تكليف المحـامين بنيـابـة  الهيـاكـل العموميـة لـدى المحاكم ، بعد التثّبت بدّقة في وضــــــــــــــعّياتهم المهنية 
 مؤّرخ 2117لســــنة  417من األمر عدد  10بالتنســــيق مع الهيئة الوطنية للمحامين تطبيقا لمقتضــــيات الفصــــل 

 .2117جانفي   22في 
 التالية: ةلمنهجيل وتتوّلى هذه اللجنة عملّية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا

 : منهجّية تقييم العروض: 1113
يم التجاري التحك المتخصصة فيمهنية للمحاماة الشركة الاختيار في تعتمد المعايير الحصرّية التالية -أ

 للطاقة.الدولي في مجال العقود الكبرى 

 

 العدد األقصى المسند معايير الفرز العدد
 نقطة 11 التجربة العامة ألعضاء الشركة المهنّية للمحاماة المرّسمين  بالتعقيب 1

 نقطة 21 التجربة الخصوصّية للشركة المهنّية للمحاماة في االختصاص المطلوب  2
المؤهالت العلمّية ألعضــــــــــــاء الشـــــــــــــركة المهنّية للمحاماة  و الدراســـــــــــــات والبحوث  3

 العقود الكبرى للطاقة. /المتخّصصة  في مجال التحكيم التجاري الدولي 
 نقطة 10

 نقاط 0 اإللمام باللغة الفرنسية ) لغة النزاع( 4

 نقطة 100 المجمرررررروع العرررررام
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 : إسناد األعداد: -ب

 06( )تعقيب)   المطلوب  القسررررم للمحامين المهنّية الشررررركة ألعضرررراء العامة التجرلة: 1معيار  -
 نقطة(:

 (.( نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب )تعقيب11تسند )

إلثبات التجربة العاّمة، يقّدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة تبّين تاريخ ترسيمه في القسم المعني ) 
 تعقيب(

 نقطة( 26) المطلوب االختصاص في اةللمحاملشركة المهنّية لالخصوصّية : التجرلة 2 معيار -

لدولي في التحكيم التجاري اباختصاص في ميدان  لمحاماةلالمهنّية شركة التتمّثل الخبرة الخصوصية في إلمام 
 على معالجة إشكالياته القانونية.  اوقدرتهمجال العقود الكبرى للطاقة 

لميدان التعهد بها في ا اةللمحاملشركة المهنّية ل تسـند األعداد بخصـوص هذا المعيار حسـب عدد اإلنابات التي سـبق
 إلى تاريخ آخر أجل لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:  2111جانفي  11المطلوب من 

 
 ج. صيغ تقديم العّينات من المؤّيدات:

ولى تت مة. وبصفة عااالقتضاءمشفوعة بنسخ من األحكام عند  تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف
لتي وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا ا شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.

 تّم رفضها شكال.

إلى جمعها وتخزينها حســـــــب الســـــــنوات وحســـــــب طبيعتها بطريقة تحف  حماية  ةمدعو  شـــــــركة المحاماةكون تو 
ر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّية أو كذلك في وســــــائل حف  إلكترونّية تراعى فيها  المعطيات الشــــــخصــــــّية والســــــّ

مانات الفنّية الســــــــتغاللها طبق مواصــــــــفات تتالءم مع  الّتجهيزات المســــــــتعملة في المجال وذلك لتقديمها صــــــــلب الضــــــــّ
 .اعرضه

والدراسرات والبحو  والمقاالت المتخّصصة ماة اعضراء الشرركة المهنية للمح: المؤّهالت العلمّية أل3معيار  -

 05و 01ما بين  
 إنا ات 

 10و 06ما بين 
 إنا ة 

 11ما بين 
 20و 16ما بين  15و

 العدد المسند  عنوان المراجع الخصوصية

في مجرررال  في التحكيم التجرررارل الررردولي
  العقود الكبرئ للطاقة 

10 11 10 21 
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 نقاط(: 51) في مجال التحكيم التجاري الدولي /العقود الكبرى للطاقة
ثالثة أو شهادة شهادة دكتوراه مرحلة  الشهادة العلمّية

 الماجستير
 شهادة الدكتوراه في القانون 

 1 1 العدد المسند

 

ل ( نقطة بعنوان كل 1تســـند ) لمحاماةالمهنّية لشــركة أعضـــاء العليها  إضــافة إلى الشــهادات العلمّية التي تحصـــّ
  علمّية تأو مجال أكاديمّية قام بنشرها المترّشح بشرياتأو  دراسة أو مقال أو بحث او تأطير ذو صبغة علمّية 

 .ةالمترشح شركة المحاماةأكاديمّية يكون موضوعه)ا( متعّلقا باالختصاص المطلوب من 

  ركة شـــأحد أعضـــاء البنشـــرها  أكاديمّية قام وأإلثبات كل دراســـة أو مقال أو بحث او تأطير ذو صـــبغة علمّية
 نوان المجّلة العلمّية وسنة النشر. نسخة من كل دراسة أو مقال أو بحث مع ذكر عيقّدم  لمحاماةالمهنّية ل

 (نقاط 1( )الفرنسية) األجنبية: اإللمام  اللىات  4 معيار -

زاع لغة الن على األقل مرجع إنابة واحدالفرنســية ) باللغة   لمامفي صــورة اإلنقاط   0تســند بصــفة آلية  -
 (الفرنسية هفي

لة على العدد الفني األدنى  ل نقطة و  100من  82ال تقبل إال العروض المتحصررّ يقصررى كل عرض تحصررّ
 ( نقطة  عنوان التجرلة الخصوصّية.0على )

 
 سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:: 2113

الي: ة التقييم وترتيــب العروض على الّنحو التــّ من  م العروض وترتيبهــاتقييتتوّلى لجنــة الفتح والتقييم  تتّم عمليــّ
 . الناحية الفنّية تفاضليا

على أســـــــاس المعطيات الممضـــــــاة والمبّينة بعرضـــــــه ( نقطة 22ب ) فّني من النقاط للقبولالدنى األعدد اليحدد 
 .بالمؤيدات عليها بملف طلب العروض المدعومة وبقية المالحق المنصوص

 وترتيبها نيالعارض قبل من المقّدمة المالية للعروض االقتضاء عند والمادّية الحسابّية األخطاء تصحيح 
لصاحب أدنى عرض مالي ثم إسناد عدد لبقية العروض الموالية باعتماد  011 عدد وإسناد تصاعدّيا

 المعادلة التالية:

 العدد المالي المسند يساوي  
مبلغ العرض األدنى 
 مبلغ العرض المعنى
 X 111 

 تاليةباعتماد الموازنة ال ترتيب العروض نهائيا 

 العدد المالي  X 1.2العدد الفني +  X 1.4العدد الجملي =    
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 اختيار صاحب العرض المتحصل على أفضل عدد جملي  . 

 على شـــرومؤ  بأســـمائهم أعضـــاءها كاّفة قبل من ممضـــي العروض لتقييم بتقرير أعمالها اللجنة تضـــّمن 
 .صفحاته كافة

  بعد االنتهاء من هذه األعمال توجيه تقرير تقييم العروض  الشــــــــــــركة التونســــــــــــّية للكهرباء والغازتولى ت
نســــخ رقمية( إضــــافة إلى أصــــول العروض ويكون مصــــحوبا بمذّكرة تقديمية  7)نســــخة أصــــلّية ورقّية و

ة لل التونســـّية للكهرباء والغازالشـــركة لطلب العروض ممضـــاة من قبل رئيس  مراقبة إلى الّلجنة المختصـــّ
يومــا من تــاريخ فتح العروض إلجراء  01والمتــابعــة بــالهيئــة العليــا للطلــب العمومي في أجــل أقصـــــــــــــــاه 

 المراقبة الاّلزمة عليها. 

 haicop@pm.gov.tnبالتوازي مع هذا إرسال الملف كامال على العنوان اإللكتروني التالي  ويمكن

 :محاماةالتعيين شركة : 41الفصل

ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصـــــــــــل  من  4تجري اللجنة المختصـــــــــــّ
 لىإ ءوللجا اءاترجإ ّعيةرشمراقبتهــا على  2117جــانفي  28والمؤّرخ في  2117لســــــــــــــنــة  417األمر عــدد 

مطابقة  نم بتتتّث. وطهاولشر  لةبولمقا لصبغةا نم كدتتّأ. وشفافيتهاو قيتهااصدمترتيب العروض و و لمنافسةا
لنظر فيها، وتعيد ا وطرلشا اسرّك تلمقتضيا الشــركة التونســّية للكهرباء والغاز قبل نم المعتمدة التقييم اييسمق

 عند االقتضاء. 

ركة الشـــــــــــــإلى   اةللمحامالشررررررررركة المهنّية  اللجنة المذكورة قرار تعيين وبعد االنتهاء من هذه األعمال، توّجه
 لتنفيذه. التونسّية للكهرباء والغاز

 : نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وإمضاء العقد:51الفصل 
 ةالمتحصلحاماة الشركة المهنّية للموجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم  الشركة التونسّية للكهرباء والغازنشر ت

ذا .ويوجه ه الخاص به عند االقتضـــــاء على عقد اإلنابة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلى وموقع الواب
وســـــيلة  المشـــــاركين الذين لم يتّم تعيينهم بهذه النتائج بكل اإلعالن إلى الهيئة الوطنّية للمحامين ويتّم إعالم بقية

 .ابطريقة تعطي تاريخا ثابت مادّية أو المادّية
ة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب  يمكن الطعن في قرار اإلســــــــناد الصــــــــادر عن اللجنة المختصــــــــّ

لدى المحكمة  2117جانفي  22والمؤّرخ في  2117لسنة  417من األمر عدد  4العمومي طبقا ألحكام الفصل 
 المختّصة. 
إمضــاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النموذج المصـــاحب لهذا. ويمكن  لمحاماةالمهنّية لشــركة اليجب على 

لتونســــّية الشــــركة اإضــــافة بنود يرى الطرفين أهمّيتها وضــــرورة توضــــيحها وذلك حســــب مقتضــــيات وواقع نشــــاط 
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 دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.  للكهرباء والغاز
على العقد وإمضائه، يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق  وعلى إثر المصادقة

 المهّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
نابات المشاركة في عقود اإلمن حرم تنهائيا لإلنابة  اختيارهاشركة المحاماة التي وقع إال أّنه، في صورة نكول 

النهائي الذي بقي دون  ابقبوله اإعالمه تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين ) التي تنظمها كلّ 
 ( أيام عمل.11رّد لمّدة تجاوزت عشرة )

بعة تقريرا خاصا في الغرض إلى اللجنة المختّصة لمتا الشركة التونسية للكهرباء والغازقّدم توفي هذه الحالة 
 ومراقبة نيابة المحامين. وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة الوطنّية للمحامين بذلك. 

 تبليغ يخرتا نم مياأ( 14) سبعة جلأ فيوذلك   لنيابةا ءعقدمضاإ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتولى
عليها ص ولمنصوالمعطيات ا تلبياناا نتتضم عقد النيابة دسناببطاقة إ للجنةا ةفااوم اعليه نيتعيو للجنةقرار ا
 .بالعقد
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 المالحق
  طاقة إرشادات عامة حول المشارك:  1ملحق عدد 
 تصريح على الشرف  عدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة: 2ملحق عدد 
  الشركة التونسّية للكهرلاء والىازتصريح على الشرف  عدم مباشرة العمل لدئ : 3ملحق عدد 

من كّراس  4الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها  الفصل تصريح على الشرف  عدم الوجود في إحدئ : 4ملحق عدد 
 الشروط

 تصريح على الشرف  صّحة البيانات  والمراجع العاّمة و/ او الخصوصّية المذكورة في العرض: 5ملحق عدد 
تحكيمية لدئ الهيتات ال الشركة التونسّية للكهرلاء والىازأعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيا ة  التزام: 6ملحق عدد 

  والتعديلية
للشركة المهنّية للمحاماة )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ  المنتمينلمحامين المباشرين لالخبرة العامة : 7ملحق عدد 

 فتح العروض(
 تركيبة الفريق المتدخل: 8ملحق عدد 

جال التحكيم في مللشركة المهنية للمحاماة قائمة تفصيلّية في المراجع التي تبّين التجرلة الخصوصّية : 9ملحق عدد 
 الهيتات التحكيمية  والنيا ة أمام  في مجال العقود الكبرئ للطاقة الدوليالتجارل 

الشهائد العلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة في اللىات و الدراسات والمقاالت والبحو   11ملحق عدد 
 .ألعضاء الشركة المهنية للمحاماة المتخّصصة
 وثيقة التعّهد :11ملحق عدد 

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي: 12ملحق عدد 

 و الشركة التونسية للكهرلاء والىاز الشركة المهنّية للمحاماة  عقد النيا ة المبرم بين: 13ملحق عدد 
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 1ملحق عدد
 

 الشركة المهنية للمحاماة طاقة إرشادات عامة حول 
 
 .................................................................إسم شركة المحـاماة  

 ..............................في قسم االستئناف : اليوم/ الشهر/ السنة.........ألعضاء الشركة تاريخ الترسيم 
 .................السنة.......................في قسم التعقيب : اليوم/ الشهر/ ألعضاء الشركة تاريخ الترسيم  

 عنوان المقّر......................................................................................... 
 لهاتف:.............................................................................................. ا

 .......................................................شركة المحاماة..............لاإللكتروني   العنوان

 رقم المعّرف الجبائي..................................................................................
 رقم المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات ...............................................

 )االسم واللقب والصفة(................................. المفّوض إلمضاء وثائق العرضالشخص 
 

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

 (ممثل القانونيال)إمضاء وختم                                                  
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 2ملحق عدد 
 

 
 على الشرف  عدم التأثيرتصريح 

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المهّمة 
 

إنّي الممضي أسفله )االسم 

 واللّقب(................................................................................................................

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

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

المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 .............................................بتاريخ...........................................................

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

غير بواسطة البعدم القيام مباشرة أو وأعضاء الشركة المهنية للمحاماة أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم 

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

 

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

 (ممثل الق انونيال)إمضاء وختم  
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 3ملحق عدد 
 

 
  الشركة التونسية للكهرلاء والىازتصريح على الشرف  عدم مباشرة العمل لدئ 

 صاحب طلب العروض
 
 

إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

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

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

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

المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت 

 ...................عدد.........................................بتاريخ........................

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

الشركة  لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات وأعضاء الشركة المهنية للمحاماة أصّرح على شرفي أنّي 
 التونسيّة للكهرباء والغاز

 أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األقّل. 

 

ترفق نسخة من مكتوب اإلعالم ، ف1992لسنة  1240)وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عدد 

 مؤّشر عليه من قبل الهيكل يوّضح بدقّة تاريخ ذلك أو اإلدالء بعالمة البلوغ عند االقتضاء.(

 

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

 (ممثل الق انونيال)إمضاء وختم  
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 4ملحق عدد 
 

  عدم الوجود في إحدئتصريح على الشرف 
 من كّراس الشروط 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها  الفصل 

 
إنّي الممضي أسفله )االسم 

 واللّقب(................................................................................................................

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

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

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

 ..............بتاريخ.............................................

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

ال نوجد في إحدى حاالت المنع المنصررو   الشررركة المهنية للمحاماةي وكافّة أعضرراء نأصررّرح على شرررفي أنّ 

 عليها بالمرسوم المنّظم لمهنة المحاماة.

كما أصررررّرح أنّنا ال نوجد في إحدى الحاالت المنصررررو  عليها بالفقرة األخيرة من الفصررررل الثاني من كراس 

 شروط طلب العروض. 

 

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

 ( ممثل الق انونيال)إمضاء وختم  
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 5ملحق عدد 
 

 تصريح على الشرف  صّحة البيانات 
 المذكورة في العرض

 
 

إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

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

........................................................................ اةللمحامممثّل الشركة المهنيّة 

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

المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 .........................................بتاريخ..............................................................

المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 أصّرح على الّشرف بصّحة البيانات التي قّدمتها في هذا العرض بما في ذلك التجربة العاّمة و/ أو الخصوصيّة.
ها من لك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز لما يثبتوأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذ

 وثائق بعد طلبها منّي لمّدة تتجاوز عشرة أيّام.
 

 

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

 (مثل الق انونيالم)إمضاء وختم  
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 6ملحق عدد 
 

هيتات لدئ ال  الشركة التونسية للكهرلاء والىازالمهنّية للمحاماة بنيا ة لشركة ل القانونيالممثل  التزام
 التحكيمية 

 

إني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

……….............................................………………………………………………

أقّر بأّن الفريق المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم )ألتزم( بإنجاز المهّمة كما أقّر …

 بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:

 
 مسم واللق   اال

 
 الترمسيم

 

 محل المخابرة
 
شركة  إمضاء  

  المحاماة
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

 

 (مثل الق انونيالم)إمضاء وختم  
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 7ملحق عردد 

 للشركة المهنّية للمحاماة العامة  للمحامين المنتمين الخبرة
 )من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض( 

 
 

 االسم واللقب

 
 

 
 رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين  وتاريخه 

 

 

 تاريخ الترسيم بقسم االستئناف )اليوم/ الشهر/ السنة( *
 

 

 تاريخ الترسيم بقسم التعقيب )اليوم/ الشهر/ السنة( *
 

 

 محل المخابرة
 
 

 

 .الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيمنسخة من شهادة * 
 

حرررررررررررّرر برررررررررررـرررررررررررررررررررر............................. 

 .في...........................

 ( مثل الق انونيالم)إمضاء وختم  
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 8ملحق عدد 

 تركيبة الفريق المتدخل
 

 

 اإلسم واللقب الخطة المطلولة
 

 الّتجرلة المهنّية المؤّهالت والّشهادات

  رئيس الفريق
 

  

 / محامي مختص خبير
 ... 1في

 
 

  

 / محامي مختصخبير
 في ...

 
 

  

 / محامي مختصخبير
 في ...

 
 

  

 
يجب اإلدالء بسيرة ذاتّية مفّصلة وبنسخ من الّشهادات العلمّية لكّل عضو من أعضاء الفريق  :مالحظة

 المقترحين أعاله وكّل وثائق اإلثبات.
 

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

 

 وختمه( مثل القانونيالم)إمضاء                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

1
 ذكر االختصاص المطلوب  
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 9ملحق عردد 
جال العقود م في التحكيم التجارل الدولي في قائمة تفصيلّية في المراجع التي تبّين التجرلة الخصوصّية

 الكبرئ للطاقة .
  ............الهيتات التحكيمية والنيا ة أمام   

 

تاريخ بداية وانتهاء  
 عدد القضيّة المهمّة

 
 المحكمة

الهيئة التحكيميّة /  
 التعديليّة

 موضوع اإلنابة
 

 أو الهيكل العمومي
  الشخص الخاص

 العدد الرتبي

    

 
 

1 

    

 
 

2 

    

 
 

3 

    

 
 

4 

    

 
 

5 

    

 
 

6 

     7 

     8 

     9 

     10 

    

 
 

11 

    

 
 

12 

حرررررررررررّرر برررررررررررـرررررررررررررررررررر............................. 

 .في...........................

 ( مثل الق انونيالم)إمضاء وختم  

 بالعرض عليها التنصيص المقترح والقضايا المراجع إلضافة الجدول نسخ يمكن. 
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 10عردد  ملحق

 ةالدراسات والمقاالت والبحو  المتخّصصو  في اللىاتالعلمّية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الشهائد 
 .للفريق المقترح من العارض

 ع ر الشهادة / الدورة/ المقال العلمي السنة

 العلميّةالشهائد 

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية

  

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

 111111111111111) ذكر اللغة المطلوبة(الدورات التكوينية و شهائد

  1 
  2 
  3 

 أو المشابه(الدراسات والمقاالت والبحوث المتخّصصة1 ) ذكر الميدان المطلوب 
  1 
  2 
  3 
  4 

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

 (مثل الق انونيالم)إمضاء وختم  

 .المعنية الشهادة من لألصل مطا قة نسخة ةالمترشح شركة المحاماة قّدمت
 العلمّية المجّلة عنوان ذكر مع  حث أو مقال أو دراسة كل من نسخة ةالمترشح شركة المحاماة قّدمت

 .النشر وسنة
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 11ملحق عدد
 وثيقة التعّهد

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

 ..........................................................المتصرف باسم ولحساب:................ -

 لسنة...........................المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد  تحت عدد: .................. -
 ذكرالعنوان بالكامل(......................................................)المعّين محل مخابرته بـ -
 ......................................................................................... بصفتي: -

شركة الوالمكّونة لملف طلب العروض المتعّلق بإنابة  2وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها
 :...................... لمحاماةللمهنية ل

 ملف طلب العروض. (1)
 االلتزام. وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة( 2) 

 عقد النيابة.( 2) 

 تفصيل الثمن الجملي الجزافي (4)
 

 وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها. 
 أتعّهد وألتزم بما يلي: 

 ( قبول المهّمة المسندة لي دون تحّف .1 

الجملّية  تعاباأل( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله، مقابل 2
 التي حّددتها كما يلي: الجزافّية

  

 اعتبار األداءات على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  دون العقد مبلغ -
............................................................................................................... 

 

 باألرقام(.............................األداء على القيمة المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم ومبلغ    -

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

 

 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  المضافة القيمة على األداءات باعتبار العقد مبلغ -
............................................................................................................... 

 
 من فينيتم تقديرها باتفاق الطر ( تسليم التقارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة 2

 اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد.تاريخ 
 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض. (120) مدة ( اإلبقاء على شروط هذا التعهد7

                                                 

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة "إني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(" دون إدراج 1
 النخراط لدى صندوق الحيطة والتقاعد.البيانات المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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الشركة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أّي حجر قانوني. وفي  ( أشهد أنني لست )أو أن1 ّّ
 فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.فإنه يتم  خالف ذلك،صورة ثبوت 

 
بالبنك  المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح الشركة التونسّية للكهرباء والغازدفع ت

أو البريد: ....................................................................................... تحت 
 البنكية أو البريدية( عدد: .......................... )ذكر الهوّية

 
 

 ........... في......................حرر بـ .......
 (مثل القانونيالم)إمضاء وختم                                                  

 

  )يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12ملحق عدد 
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 ةالجزافي ةالجملي األتعابتفصيل 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديلية/  التحكيمية القضية لكلفة التفصيلي البيان  

 

 

 الجملي الثمن

 إعتبار دون

 األداء

 الفردي الثمن

 إعتبار دون

 األداء

 رقم المهّمة الوحدة الكميّة

 المهّمة

ملف القضيّة  دراسة      1 

التقارير تحرير      2 

 3 اإلجتماعات    

 5 المرافعة    

المختلفة المصاريف  

 6 التنقّل جزافي -----  

 7  أخرى مصاريف جزافي -----  

األداءات إعتبار دون المجموع   

المضافة القيمة على األداء قيمة   

األداءات جميع باعتبار المجموع   

 المحامين عدد

 الخبراء او/ و

 الجمليّة المدة

 للمهّمة

 الوحدة

 ساعة/ يوم 

 العمل معّدل

 الساعات بحسب

 اليوم في

 الفردي الثمن

     

     

  األداءات اعتبار دون الجملي المبلغ

 المختلفة  المصاريف

 -----    

 -----    

   جزافي جملي 

  األداء إعتبار دون المجموع

  األداء على القيمة المضافة  قيمة

  األداءات جميع باعتبار المجموع
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 13ملحق عدد 

ة الشركة التونسي و اةلشركة المهنّية للمحاما بين المبرم النيا ة عقد
 للكهرلاء والىاز

 

 األطراف المتعاقدة
 

 أبرم هذا العقد بين:

في شخ   ممثلة  تونس، 1001نهج كمال أتاترك  38مقرها ب  الكائن والىازالشركة التونسية للكهرلاء 

   الوحيد بالسجل الوطني بالمؤسساتالرئيس المدير العام. معّرفها السيّد....................................... 
005910D 
 من جهة

  
السيّد............................................................................................................... ) 

 ................................... المهنيّة للمحاماة اإلسم والصفة( بصفته، مفوضا عن الشركة
 سجل الوطني للمؤسسات رقم................مقرها...................... معرفها الوحيد بال

 
 :/ التكليف: تعريف المهّمـةالفصل األّول
 الشركة المهنيّة للمحاماة ......................... ..........................................تتمثّل مهمة: 

)ها( والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقه  الشركة التونسية للكهرلاء والىاز طبق هذه االتفاقية في نيابة

 .في تونس ad hoc)ة التحكيمية الحرة ) والدفاع عنه)ها( لدى الهيئ
 ..............................................ب  اوالمعين محل مخابرته

 :بالعقد ةقالمطبّ  والتراتيبالتشريع :  2الفصل  

كما يخضع صاحب العقد وأعوانه إلى التشريع الساري  .والتراتيب الجاري بها العمل للتشريعهذا العقد خضع ي
 .ن الجبائي والضمان االجتماعيالمفعول في الميدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
يقة التعّهد طبق وثتضبط أتعاب المحاماة بخصو  المهامّ المشار إليها بالفصل األّول أعاله بصفة جمليّة جزافيّة 

 الواردة بالعرض وبالجدول التفصيلي لألتعاب الجمليّة الجزافيّة.

 : عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية:4الفصل 
ريخ إبرام المفعول في تا لمسؤولية المدنية والمهنية، سارييتعين على صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن ا

 ي قضيّة. العقد وقبل الشروع في أ
ضاء كامل هَّد بها وانقُمتع  القضية بال، تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق كما يجب عليه
 مدة العقد.

 عين بداية من يوم اإلعالم بالحكم.ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبو
صاحب هد بها تعالمقضية بالبانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق الغيا ويصبح عقد التأمين 

 العقد.
عاله قبل انقضاء األجل المذكور أ الشركة التونسيّة للكهرباء والغازوإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  

ى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا وذلك بمقتض
د التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عق ابالتزاماته تفلم  ةلمحاماة المعنيلالمهنية شركة اللهذا اإلعالم، بأّن 

كهرباء الشركة التونسيّة للسلّمها تالتأمين. وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض 
 .والغاز
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  :  الشركة التونسية للكهرلاء والىاز : االلتزامات الموضوعة على كاهل  5الفصل 

 اماة الشركة المهنية للمحالظروف المالئمة إلنجاز  بتوفير الشركة التونسية للكهرلاء والىاز تلتزم -أ

لشركة ا تطلب منبصفة خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تولى ت. ولهذا الغرض، المهّمته

الشركة المهنية تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من ورفعها  المهنية للمحاماة

سية الشركة التون وطلبات. كما يضّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخ  معطيات الملف للمحاماة
 .للكهرلاء والىاز

 الهيئة أو المحكمة طرف من أو طرفه من سواء المطلوبة المعطيات من المهنية للمحاماةالشركة  تمكين -ب

 .األقل على بأسبوع االجتماع، أو الجلسة، موعد قبل المعني الهيكل أو

ركة لشل تهانياب إطار في قّدمها التي والمؤيدات الشركة المهنية للمحاماة  تقارير توزيع أو نشر عدم -ت

 .التونسيّة للكهرباء والغاز

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة بشركة المحاماة  للشركة التونسية للكهرلاء والىاز يمكن ال -ث

  28مؤّرخ في ال2117لسنة  417عدد من األمر  10طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  االمتعاقد معه
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  2117جانفي 

 والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
 الشركة المهنية للمحاماة :: االلتزامات الموضوعة على كاهل  6الفصل 

  
 لتزم  شركة المحاماة بما يلي:ت

رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورة الرفض غير المبرر  قبول -

 كلّ  نظمهات التي اإلنابات عقود في المشاركةمن  اولحرمانهيعتبر ذلك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة 
المهّمة الذي بقي دون رّد لمّدة  ابقبوله ارفضه تاريخ( تحتسب من 02الهياكل العمومية لمّدة سنتين )

 .عمل أيام( 11تجاوزت عشرة )

 لتعديليّةاأمام الهيئات  اعند نيابته الشركة التونسيّة للكهرباء والغازالعناية الالزمة للدفاع عن مصالح  بذل -

 .التحكيميّة أو/ و

الشركة  الموإع ،كل الجلساتممثلها في  حضوروالترافع في القضية و المعنيّة للجهة وتقديمها التقارير إعداد -

 الجهة من هاعن اإلعالن أو انعقادها تاريخ من أيام ثالثة أقصاه أجل في بمآلها كتابيا التونسيّة للكهرباء والغاز

 .المتعّهدة

 وأ الشركة التونسيّة للكهرباء والغازاالجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات  حضور -

هرباء الشركة التونسيّة للكفيها أو إحاطة  ابها قصد إبداء رأيه االتي وقع تكليفه الملفات أو الملف بدراسة

 فيها. والغاز

 ولهذا الغرض،

كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني  دعوتها والىازالشركة التونسية للكهرلاء  تولىت 

 لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.

مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل إمضائها حتى تبدي  ،الشركة التونسية للكهرلاء والىاز تمكين -

عة حولها في أجل أقصاه أرب بمالحظات والىازالتونسية للكهرلاء  الشركة إبداءرأيها فيها. وفي صورة عدم 
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للشركة المهنية  هاعلى محتواها وإذن ا، فيعّد ذلك موافقة ضمنية منهاأيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله

 .بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون للمحاماة

 

 : طرق خالص صاحب العقد: 7الفصل
 

 تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد طريقعن  الشركة المهنية للمحاماةيتّم خال  
 و
 لشركة التونسية للكهرباء والغازبااإلدارة المركزية للمالية والمحاسبة  تولى الخال ت

 شروط الخالص:  8الفصل 
 طرق الخال  كما يلي:تكون  1.2
 
 من أتعاب القضيّة المتعّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب. % 01 -

 األول. عند تقديم التقرير % 01 -
 عند صدور قرار هيئة التحكيم )أو الهيئة التعديليّة( المتعلق بطلب وثائق. 01% -
 عند تقديم التقرير الثاني. % 01 -
 بعد جلسة المرافعة 01% -
 

 تقديم مذكرة األتعاب: -2.2

 ( بمذكرة خال  الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز اسميتّم خال  صاحب العقد بناء على موافاته لـ )ذكر 
 أتعاب.

 :تسديد المستحقات -  2.2
 عياالجتما الضمان معاليم خال  في شهادة من نسخة من الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تمكين يتمّ  -

 اسؤوليتهمبتأمين  اقيامهو الجبائيّة اوضعيّته سالمة يفيد وما التأمين صندوق في اانخراطه معاليم وخال 

 .االتعاب خال  قبل وجوباالمدنيّة 

( يوما من تاريخ 70) وأربعون خمس أجل في الصفقة لصاحب الراجعة المبالغ بصرف األمر إصدار يتمّ  -

 مستوفية الشروط مذكرة األتعابإستالم 

وفي خالف ذلك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء  

 األجل المذكورة أعاله،

 التنقّل اريفمص بتحّمل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز تكفّلت للخارج، التنقّل الملفّ  ضرورة إقتضت ما وإذا

 .والرجوع الذهاب يومي ذلك في بما سواها دون المهّمة أيّام حدود في حصريّا واإلقامة

الصها خ الشركة التونسيّة للكهرباء والغازتولى تشركة المحاماة،  المصاريف من قبل ةتسبقإالّ أنّه وفي صورة 

على أساس فواتير مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال موضوع االسترجاع وذلك إثر 

 التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل المنجز.

 المناولة :9الفصل 
 أعمال ذات طابع تقني أو إنجازتكليف مناول قصد  فيالطرف األول للطرف الثاني  ،االقتضاءعند  ،يرخص

على  مسبقاعقد التكليف  مشروعفنّي ضروريّة إلعداد وسائل الدفاع التي يقتضيها النزاع شريطة عرض 
 مصادقة الطرف األول

الطلبات  انجازيجب أن تتوفر في المناول المقترح كل المؤهالت والضمانات المهنية التي تقتضيها خصوصية 
 موضوع المناولة.

 .األول الطرفمسؤوال بصفة شخصية تجاه  الثاني الطرفوفي جميع الحاالت يبقى 

  الشركة التونسية للكهرلاء والىاز قبل من مباشرة المناول خالص يقع
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 : مّدة العقد : 10الفصل 

 
وتنتهي  ن العقدمزنامة التي ضبطتها هيئة التحكيم المتعهدة بالنزاع المحدد بالفصل األول ترتبط آجال التنفيذ بالر

 مهمة الطرف الثاني بصدور الحكم التحكيمي .
 الخصومة يتّم دفع األتعاب المستحقّة بناء على انتهاءأنّه في صورة التوّصل إلى إبرام صلح في األثناء أو  غير

 عدد الساعات أو األيام المنجزة وفقا لتفصيل األتعاب الجملي الجزافي.

 :تنفيذ العقد :  11الفصل 

 

 للشركةألحوال اوال يمكن بأي حال من  ابتنفيذ مقتضيات العقد بنفسهلتزم تأن  الشركة المهنية للمحاماةيجب على
أو حدوث أمر طارئ أو قوة  12اال في الصورة المنصو  عليها بالفصل  هاتغيير التونسية للكهرلاء والىاز

 قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيذ التزاماته.

يا وال بذلك كتاب التونسية للكهرلاء والىاز الشركةإعالم  الشركة المهنية للمحاماةالصورة يجب علي  وفي هذه

 .ى للمحاماةأخر أو أي شركة مهنية مناولة النيابة إلى أي محام ايمكنه

دف اإلجراءات المستوجبة به التونسية للكهرلاء والىاز الشركةتتّخذ  صاحب العقدو في صورة تخلي 

 الشركة المهنية للمحاماةضمانا الستمرارية سير المرفق العام عوضا عن  ىأخر شركة مهنية للمحاماةتعيين 
 .2117لسنة  417من األمر  0عن المهّمة تطبيقا للفصل ة المتخلي
 

 فسخ العقد: : 21الفصل 
 فسخ هذا العقد، آليا في الحاالت التالية:،   ي

 .أعاله السابع بالفصل إليها المشار التكليف مّدة انتهاء -

 .ألحد أعضاء الشركة المهنية للمحاماة حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة -

الشركة التونسيّة للكهرباء له وجه تهذه الصورة  وفي. التعاقدية بالتزاماته العقد صاحب إيفاء عدم -

ال  دفي أجل محدّ  افيها إلى القيام بالتزاماته ادعوهتتنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول  والغاز

ية الشركة التونس يمكن ،هذا األجل وبانقضاء. التنبيهعن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  يقلّ 
 .العقدفسخ   للكهرلاء والىاز

الشركة  حق وإهدارإخالل صاحب العقد بالتزامه   الشركة التونسية للكهرلاء والىاز لدىإذا ثبت  -
ا مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطاي هفي التقاضي أو ثبت قيام  التونسية للكهرلاء والىاز

 .وانجازه العقدإبرام  تأو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءا

إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها  الشركة المهنية للمحاماةتولى تو
 .والغازالشركة التونسية للكهرباء  كتابيّا من قبل

 
 الغرامات المالية :13الفصل 

باء الشركة التونسية للكهر ت علىعلى الطرف الثاني في حال التأخير أو اإلخالل في إنجاز المهمة بشكل يفوّ 
 غرامات مالية تساوي المبالغ المتبقية من أقساط العقد.دفع في القضية  اإبداء أوجه دفاعه والغاز

تنبيه مسبق أو اتخاذ إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الضرر وتطبق الغرامة دون 
 .الناتج عن التأخير أو اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى

 الملكية الفكرية واألدبية  :14الفصل 
ح ملكا حصريا الثاني تصب كل الوثائق المادية والالمادية والتقارير والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل الطرف

 للطرف األول من تاريخ خالص كامل مستحقات الطرف الثاني.
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 الحفاظ على السرية :15الفصل 
 يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ.

ويخضع الطرفان لكل االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة األعوان 
 وكذلك إلى االحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها لتنفيذ العقد.

 
  :  فّض النزاعات:61الفصل 

 ى أوالتولتفي حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذا العقد، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهذا الغرض 
 2117لسنة  417من األمر عدد  (4مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل ) الشركة التونسية للكهرلاء والىاز

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى  2117جانفي  28مؤّرخ في 
المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية دون سواها القتراح تسوية صلحّية أو تقديم 

 مقترح أخر لفض الخالف.
 ي هذه الحالة تتّم دعوة ممّثل الهيئة الوطنّية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع المعروض عليها بالحسنى.  وف

خالف فصل ال دون والىازالشركة التونسية للكهرلاء  وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب

القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة مواصلة اإلجراءات  وديّا، فيمكن للطرف األكثر حرصا
 المختّصة.

 
 النزاهة :17الفصل 

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول لألحكام التشريعية والترتيبية 
 .المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح

  : مصـاريف التسجيل : 81الفصل 
 .شركة المحاماة مصاريف التسجيل علىتحمل 

 :العقد: صحة 91 الفصل
 . التونسية للكهرلاء والىازللشركة  الرئيس المدير العام إمضائه من قبل: ال يكون هذا العقد نافذا إال بعد

 

 : محّل المخـابرة:20الفصل 
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى 

 عن طريق إعالم بواسطة عدل التنفيذ.رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك 
 

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

 اإلمضــاءات  

 الممثل القانوني                                 الشركة التونسية للكهرلاء والىاز   
                                                                                             
 


