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األول :وضوع طلب العروض
الفصل ّ

حرة ( )37لتكميف عجد  169محا ٍـ
يتسّثل مػضػع شمب العخكض في ثالثة أقداط ّ
مػزعة عمى سبعة كثالثيف ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز
السخسسيغ بججكؿ السحاميغ لشيابة الذخكة
ميشية لمسحاماة مغ بيغ
ّ
مباشخ أك شخكة ّ
ّ

القزائية كفق ما تقتزيو
القانػنية في حّقيا كالجفاع عشيا لجى السحاكع كسائخ الييئات
كالقياـ بجسيع اإلجخاءات
ّ
ّ
لسجة أقراىا ثالث سشػات بجاية مغ
لسجة سشة كاحجة قابمة لمتججيج ّ
يعية الجاري بيا العسل كذلظ ّ
األحكػاـ التذخ ّ
تاريخ إبخاـ عقج الشيابة.

كيبيغ عقج الشيابة بجّقة الحقػؽ كاإللتدامات السحسػلة عمى الصخفيغ الستعاقجيغ.
ّ

الفصل الثحني :روط الملحركك

يسكغ السذاركة في شمب العخكض:
 -السحاميغ السخسسيغ بججكؿ السحاميغ لجى اإلستئشاؼ أك التعقيب في تاريخ صجكر شمب العخكض.

السيشية لمسحاماة
 الذخكاتّ
حرة كاحجة.
ال تجػز مذاركة السحاميغ ّإال في قدط كحيج ك ّ
تعخضػا لإليقاؼ عغ السباشخة بسقتزى قخار تأديبي بات أك محّمى بالشفاذ
ال تجػز مذاركة السحاميغ الحيغ ّ

السخترة خالؿ الثالث سشػات التي سبقت التاريخ األقرى لقبػؿ
يتع إلغاؤه مغ قبل السحكسة
ّ
العاجل ما لع ّ
العخكض.1

كسا ال يسكغ مذاركة السحاميغ السػجػديغ في إحجى حاالت السشع السشرػص عمييا بالتذخيع كالتخاتيب الجاري

بيا العسل أك تمظ التي تشذأ بدبب تزارب السرالح السختبصة بالعالقة السباشخة بيغ السحامي ك اؿرئيذ السجيخ

التػندية لمكيخباء كالغاز أك بأحج أعزاء هياكل التّدييخ أك السجاكلة أك تمظ التي يكػف فييا
العاـ لمذخكة
ّ
ّ
ضج جية تعسل لجييا أ ك أي مانع أخخ عمى
السحامي أك أعزاء الذخكة
أي دعػى ّ
ّ
السيشية لمسحاميغ قج قبل ّ

معشى الفرل  32مغ مخسػـ السحاماة.

الفصل الثحلث :كيفيّك الملحركك

2
ميشية
تفاقية الذخاكة أك ضسغ شخكة ّ
يسكغ لمسحامي السباشخ السذاركة في شمب العخكض مشفخدا أك في إشار إ ّ
لمسحاماة تخزع لمتذخيع الجاري بو العسل.

1
التثبت من الهضعية القانهنية لمسحامي أو الذركة السيشية لمسحاماة ال يدخل ضسن مذسهالت
 إن ّالسخترة لسراقبة ومتابعة نيابة السحامين بالييئة العميا لمطمب العسهمي بالتشديق مع الييئة الهطشية أو رئيس الفرع الجيهي
لمغرض) ،وإنسا يشدرج ضسن صالحيات الّمجشة
ّ

الذركة التهندية لمكيرباء والغاز (لجشة الفتح والفرز السحدثة

السؤرخ في  28جانفي  2014الستعّمق بزبط شروط وإجراءات تكميف السحامين
السختص ،عشد االقتزاء ،طبقا ألحكام الفرل  16من األمر عدد  764لدشة 2014
ّ
ّ
بشيابة اليياكل العسهمية لدى السحاكم والييئات القزائية واإلدارية والعدكرية والتعديمية والتحكيسية.
 -2يقرد بتمك االتفاقية اتفاقية تفاىم بين محاميين او أكثر يمتزمهن فييا بذراكة بغرض السذاركة و وضع جسيع امكانياتيم السيشية إلسداء الخدمات مهضهع طمب

العروض مع تحديد مدؤولياتيم و حقهقيم بدقة ومن ىه مكمف باإلمزاء عمى وثائق العروض و الرفقة وتكهن االتفاقية مؤش ار عمييا من الييئة الهطشية لمسحامين.
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الفصل الرااع :توزيع طلب العروض للحصص
األول :يتعلّق اتكليف مح ين غير تخصصين لهيحاك اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز
أ -القسط ّ

حرة (  )35ؿتكميف عجد  162محا ٍـ مباشخ مغ بيغ السحاميغ السخسسيغ باإلستئشاؼ
يتسّثل في خسدة كثالثػف ّ
مجة خسذ (  )05سشػات كالسحاميغ السخسسيغ بالتعقيب في تاريخ
مجة تخسيسيع باإلستئشاؼ ّ
كالحيغ تجاكزت ّ
السيشية لمسحاماة كالتالي:
صجكر شمب العخكض أك الذخكات
ّ
المصص
المصك عدد 01
ّ
المصك عدد 02
ّ
المصك عدد 03
ّ
المصك عدد 04
ّ
المصك عدد 05
ّ
المصك عدد 06
ّ
المصك عدد 07
ّ
المصك عدد 08
ّ
المصك عدد 09
ّ
المصك عدد 10
ّ
المصك عدد 11
ّ
المصك عدد 12
ّ
المصك عدد 13
ّ
المصك عدد 14
ّ
المصك عدد 15
ّ
المصك عدد 16
ّ
المصك عدد 17
ّ
المصك عدد 18
ّ
المصك عدد 19
ّ
المصك عدد 20
ّ
المصك عدد 21
ّ
المصك عدد 22
ّ

جدول الترسيم

ملّ المخحارة

عدد
03

التعقيب

تػنذ الكبخى

17

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية تػنذ

08

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية أريانة

07

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية بغ عخكس

04

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية مشػبة

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية زغػاف

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية مشدؿ بػرقيبة

04

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية بشدرت

05

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية نابل

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية مشدؿ بػزلفة

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية مشدؿ تسيع

04

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية باجة

05

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية جشجكبة

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية الكاؼ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية سميانة

08

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية سػسة

08

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية السشدتيخ

04

اإلستئشاؼ أك التعقيب

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

السيجية
كالية
ّ

07

اإلستئشاؼ أك التعقيب

الجع
معتسجية ّ
كالية القيخكاف

10

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية صفاقذ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية جبشيانة

الممح ين
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المصك عدد 23
ّ
المصك عدد 24
ّ
المصك عدد 25
ّ
المصك عدد 26
ّ
المصك عدد 27
ّ
المصك عدد 28
ّ
المصك عدد 29
ّ
المصك عدد 30
ّ
المصك عدد 31
ّ
المصك عدد 32
ّ
المصك عدد 33
ّ
المصك عدد 34
ّ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية السحخس

04

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية القرخيغ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية قفرة

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية الستمػي

05

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية سيجي بػزيج

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية تػزر

05

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية قابذ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية قبمي

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية تصاكيغ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

كالية مجنيغ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية جخجيذ

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية جخبة أجيع أك

03

اإلستئشاؼ أك التعقيب

معتسجية جخبة حػمة الدػؽ أك
معتسجية جخبة ميجكف

المصك عدد 35
ّ

معتسجية بغ قخداف

ب -القسط الثحني :يتعلّق اتكليف مح ين تخصّصين أو ركك ًهيّك للممح حة في حدّة التت ين لهيحاك
اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز

حرة كاحجة ؿتكميف عجد خسدة (  )05محاـ يغ مباشخيغ مغ بيغ السحاميغ السخسسيغ باإلستئشاؼ
يتسّثل في ّ
محل
مجة تخسيسيع باإلستئشاؼ ّ
كالحيغ تجاكزت ّ
مجة خسذ (  )05سشػات كالسحاميغ السخسسيغ بالتعقيب كالكائغ ّ

التػندية لمكيخباء
مادة التأميغ لشيابة الذخكة
مقخ السكتب) كجػبا بتػنذ الكبخى ك
الستخرريغ في ّ
ّ
مخابختيع ( ّ
ّ
لسجة أقراىا ثالث سشػات.
لسجة سشة كاحجة قابمة لمتججيج ّ
كالغاز كذلظ ّ
المصص

عدد الممح ين

جدول الترسيم

اإلختصحص

ملّ المخحارة

حرة واحدة
ّ

05

لجى االستئشاؼ أك التعقيب

التأميغ

تػنذ الكبخى

قر المكتب)
( ّ

ج -القسط الثح لث :يتعلّق اتكليف مح يين ( )02لم تتجحوز دّة ترسيمًمح احإلستئهحف دّة خمس

سهوات لهيحاك اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز

مجة تخسيسيع
مػجية إلى جسيع السحاميغ الحيغ لع تتجاكز ّ
حرة كاحجة ؿتكميف عجد (  )02محاميغ ّ
يتسّثل في ّ
مقخ
باإلستئشاؼ ّ
محل مخابختيع ( ّ
مجة خسذ (  )5سشػات ،دكف سػاىع ،في تاريخ صجكر شمب العخكض الػاقع ّ

مكتبيع) بتػنذ الكبخى.
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األقسحط

عدد الممح ين

حرة واحدة
ّ

02

قر المكتب)
ملّ المخحارة ( ّ
تػنذ الكبخى

الفصل الخح س :سمب لف طلب العروض

التػندية لمكيخباء كالغاز نز إعالف شمب العخكض مرحػبا بسمف الجعػة إلى السشافدة إلى
ترسل الذخكة
ّ
الييئة الػششية لمسحاميغ  3أياـ عمى األقل قبل تاريخ اإلعالف عغ شمب العخكض بيجؼ نذخه عمى مػقع الييئة
(.)https://avocat.org.tn

العسػمية
الخاص بالرفقات
كيتػلى الستخشح تحسيل كخاس الذخكط مجانا مغ مػقع الػاب
ّ
ّ
اإللكتخكنية السػجػدة لمغخض عمى السػقع
يتع تعسيخ اإلستسارة
ّ
) (www.marchespublics.gov.tnبعج أف ّ

الػششية لمسحاميغ ( )https://avocat.org.tnأك
السحكػر .كسا يسكغ سحب كخاس الذخكط مغ مػقع كاب الييئة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز ).)www.steg.com.tn
مغ مػقع الذخكة
ّ

الفصل السحدس :صلوحيّك العروض

لسجة مائة كعذخكف (  120يػما) إبتجاءا مغ اليػـ السػالي
يربح السذاركػف ممدميغ بعخكضيع
بسجخد تقجيسيا ّ
ّ
السحجد لقبػؿ العخكض.
لمتاريخ األقرى
ّ

الفصل السحاع :التوضيمحت و الحق لف طلب العروض

كتابيا إيزاحات في أجل أقراه عذخة (
يسكغ لكل مذارؾ أف يصمب ّ
شمب العخكض.

 )10أياـ مغ تاريخ نذخ اإلعالف عغ

يتزسغ اإلجابات كالتػضيحات الستّرمة بالسالحطات
كيتع إعجاد ممحق لسمف شمب العخكض ،عشج اإلقتزاء،
ّ
ّ
كاإلستفدارات التي يصمبيا الستخشحػف ،كيػجو إلى جسيع ساحبي كخاس الذخكط في أجل ال يتجاكز خسدة ()05

السيشية
السحجد لقبػؿ العخكض كذلظ عبخ البخيج اإللكتخكني لمسحامي أك لمذخكة
أياـ قبل التاريخ األقرى
ّ
ّ
 4مغ
كخاس الذخكط السذار إلييا بالفقخة الثانية مغ الفرل
السبيغ في اإلستسارة
ّ
لمسحاماة ّ
اإللكتخكنية لدحب ّ

السؤرخ في  28جانفي  2014الستعّمق بزبط شخكط كإجخاءات تكميف السحاميغ
األمخ عجد  764لدشة 2014
ّ
التحكيسية.
التعجيمية ك
القزائية كاإلدارّية كالعدكخّية ك
العسػمية لجى السحاكع كالييئات
بشيابة اليياكل
ّ
ّ
ّ
ّ

التكسيمية إلى الستخشحيغ الحيغ سحبػا كخاس
التػندية لمكيخباء كالغاز  ،عشج االقتزاء ،السعصيات
كجو الذخكة
ّ
ّ
تّ
الذخكط قرج مديج تػضيح ممف شمب العخكض في أجل أدناه عذخة أياـ ( )10قبل إنتياء أجل تقجيع العخكض
الفشية كالجػىخّية.
عمى أال تسذ ىحه السعصيات
التكسيمية بالخاصيات كالسعاييخ ّ
ّ

الفصل الثح ن :الضمحنحت المحليّك

العسػمية.
السالية التي تقتزييا التخاتيب الستعّمقة بتشطيع الرفقات
يعفى السذاركػف مغ تقجيع الزسانات
ّ
ّ
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الفصل التحسع :الطعن في كراس اللروط

764

السزسشة بكخاسات الذخكط مخالفة لألحكاـ الػاردة باألمخ عجد
لكل مذارؾ محتسل إعتبخ البشػد
يسكغ ّ
ّ
لدشة  2014أف يتطّمع لجى المجشة السحجثة بالفرل  07مغ نفذ األمخ بتقجيع مصمب في الغخض مخفقا بتقخيخ

مفرل يبيغ فيو اإلخالالت كمجعسا بالسؤيجات الالزمة في أجل أقراه عذخة (  )10أياـ مغ تاريخ اإلعالف عغ

يحجد فييا أجل قبػؿ العخكض بعذخة
شمب العخكض كيخفس ىحا األجل إلى خسدة (  )5أياـ في الحاالت التي ّ
( )10أياـ.
تػصميا بالتطّمع ندخة مغ العخيزة إلى
تحيل المجشة
ّ
كبسجخد ّ
تاريخا ثابتا.

التػندية لمكيخباء كالغاز بصخيقة تعصي
الذخكة
ّ

نيائيا إذا كاف
يسكغ لمجشة قبل إتخاذ قخارىا بذأف التطّمع السعخكض عمييا أف تأذف بتعميق اإلجخاءات حتى ّ
البت ّ
ججية في ضاىخىا.
السصمب قائسا عمى أسباب ّ
 )10أياـ مغ تاريخ تػصميا بإجابة

تتّخح لجشة مخاقبة كمتابعة نيابة السحاميغ قخارىا في أجل أقراه عذخة (
التػندية لمكيخباء كالغاز مخفقة بجسيع الػثائق كاإليزاحات السصمػبة كفي غياب ذلظ يخفع قخار تعميق
الذخكة
ّ
اإلجخاءات.

الفصل العح ر :طريقك تقديم العروض

يتع تقجيع العخكض عمى مخحمة كاحجة.
ّ
الكخاس في ضخفيغ
السبيشة بالفرل
ُي َّ
زسغ العخض الفشي كالػثائق اإلدارّية كجسيع مؤيجاتيا ّ
( )11مغ ىحا ّ
الفشية) كمختػميغ يجرجاف في ضخؼ
يتزسغ الػثائق اإلدارّية كضخؼ ثاف
مشفرميغ (ضخؼ ّأكؿ
يتزسغ الػثائق ّ
ّ
ّ
ثالث خارجي يختع كيكتب عميو عبارة " :ال يفتح طمب عروض عدد  2022A2008لدشة  2022متعّمق

التهندية لمكيرباء والغاز لدى السحاكم وسائر الييئات القزائية القدط عدد
بتكميف محام ين إلنابة الذركة
ّ
الحرة عدد . ".....
ّ ....
الديج رئيذ لجشة فتح كفخز
الفشية كالػثائق اإلدارّية كجسيع السؤيجات إلى ّ
تػجو الطخكؼ السحتػية عمى العخكض ّ
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز عغ شخيق البخيج مزسػف الػصػؿ أك عغ شخيق
عخكض إنابة السحاميغ بالذخكة
ّ

التػندية لمكيخباء كالغاز عمى العشػاف الكائغ
البخيج الدخيع أك تدّمع مباشخة إلى مكتب الزبط السخكدي ؿلرركة
ّ
بعجد  38نيج كساؿ أتاتػرؾ  1001تػنذ مقابل كصل إيجاع.
الخاص
الدجل
تدجل في
تدجل الطخكؼ عشج تدّمسيا في مكتب الزبط
ّ
ثع كفي مخحمة ثانية ّ
ّ
ّ
السخكدي ّ
العسػمية حدب تختيب كصػليا كيجب أف تبقى مختػمة إلى مػعج فتحيا.
بالرفقات
ّ
آليا:
يقرى ّ

كل عخض كرد بعج اآلجاؿ.
ّ -

التعيج.
كل عخض لع
يتزسغ كثيقة ّ
 ّّ
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ألي سبب مغ األسباب السصالبة بتعػيس.
تع إقراء عخكضيع ّ
كال يسكغ لمسذاركيغ الحيغ ّ
تحخر العخكض بكامميا بالحبخ بسا في ذلظ كثيقة التعيج شبقا لمشساذج السمحقة بكخاس الذخكط.
يجب أف ّ

كل عخض ال تتػّفخ فيو الذخكط السصمػبة.
كيقرى ّ

المكونك للعرض
الفصل المحدي علر :الوثحئق
ّ

التالية:
يجب أف يحتػي الطخؼ
الستزسغ لمعخض الػثائق ّ
ّ

العمليحت المطلواك

ايحن الوثيقك
الوثحئق اإلداريّك

كل صفحة مع بياف التاريخ.
تعسيخ السالحق مغ  1إلى  5كختع كإمزاء السذارؾ عمى ّ

الوثحئق الفهيّك المعتمدة في تقييم العروض

تعسيخ السالحق مغ  6إلى  11السزسشيغ بكخاس الذخكط كإمزاؤىا في آخخ الػثيقة مع بياف التاريخ
كتقجيع السؤيجات عشج اإلقتزاء.

إمزاء كختع مذخكع عقج الشيابة السدمع إبخامو بيغ السحامي السباشخ أك مجسع السحاميغ السباشخيغ أك

التػندية لمكيخباء كالغاز مغ جية ثانية مع بياف التاريخ.
السيشية لمسحاماة مغ جية كالذخكة
الذخكة
ّ
ّ
مالحطة :يسّثل عجـ تقجيع السمحق رقع  1عشج فتح العخكض مػجبا إلقراء العخض آليا ،غيخ ّأنو يسكغ

لبقية الػثائق اإلدارّية أف تصالب العارض (يغ) السعشي (يغ) بإستكساؿ كثائقو (ـ) في أجل سبعة
لمجشة بالشدبة ّ
(ّ )07أياـ مغ تاريخ جمدة فتح الطخكؼ السشرػص عمييا بالفقخة الثامشة مغ الفرل  12مغ كخاس الذخكط.
كتقرى العخكض التي لع تدتكسل ما شمب مشيا في اآلجاؿ السزبػشة.

الفصل الثحني علر :فتح الظروف

خاصة ؿفتح العخكض كتقييعىا.
أحجثت لجى الذخكة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز لجشة ّ
عمشية.
تكػف جمدة فتح العخكض غيخ ّ

السحجدة لقبػؿ العخكض.
القانػنية
ال تفتح إالّ العخكض الػاردة في اآلجاؿ
ّ
ّ
ألي عارض أف يجخل عمى عخضو ّأية تغييخات ك ّإال أعتبخ ىحا العخض الغيا.
ال يسكغ ّ

التثبت
عسمية الفتح شبقا لمتدمدل التختيبي لتاريخ الػركد كذلظ بفتح الطخؼ الخارجي لمعخض ك ّ
يتع الذخكع في ّ
ّ
كل الػثائق اإلدارّية السصمػبة.
مغ كجػد ّ

الفشي كاإلقترار عمى الترخيح بػجػد الػثائق السصمػبة دكف تعجادىا.
يقع فتح الطخؼ السحتػي عمى العخض ّ
يقجمػا السؤيجات
يسكغ ،عشج االقتزاء ،لمجشة
كتابيا السذاركيغ الحيغ لع ّ
الخاصة بفتح الطخكؼ كتقييسيا أف تجعػ ّ
ّ
السصمػبة في ممف شمب العخكض إلى إتساـ ممفاتيع في أجل ال يتجاكز
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إلتساـ السمف ،كيتع إستكساؿ السؤيجات عغ شخيق البخيج أك بإيجاعيا مباشخة بسكتب

اؿضبط السخكدي ؿلذخكة

التػندية لمكيخباء كالغاز حتى ال تقرى عخكضيع بذخط إحتخاـ مبجأ السداكاة بيغ السذاركيغ كأال يؤدي ذلظ إلى
ّ
تغييخ في محتػاىا.
يسكغ إرساؿ ىحه الػثائق عغ شخيق البخيج اإللكتخكني بالعشػاف التالي ao-avocats@steg.com.tn :عمى أف

تػدع األصػؿ ،الحقا ،بسكتب الزبط السخكدي أك إرساليا عغ شخيق البخيج الدخيع في أجل أقراه  07أياـ
عسل مغ تاريخ تػصميع بالسخاسمة إلتساـ السمف ،كيعتسج في ىحه الحالة تاريخ اإلرساؿ اإللكتخكني.

الفصل الثحلث علر :ضبط آجحل وصيغ الرجوع في تقديم التر محت

يقجـ مباشخة إلى
قجـ ّ
تخشحو في شمب عخكض أف يدحبو بصمب كتابي ،مقابل كصل تدميعّ ،
يسكغ لمسحامي الحي ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز أك عغ شخيق البخيج مع اإلعالـ بالبمػغ في أجل أقراه عذخة (  )10أياـ مغ
الذخكة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز.
تاريخ آخخ أجل لقبػؿ العخكض السعمغ عميو مغ قبل الذخكة
ّ
كبإنقزاء ىحا األجل ،تؤخح بعيغ اإلعتبار عخكضيع في أعساؿ التقييع ،كيبقػا ممدميغ بيا.

الستخشح لمجشة
يقجمو
غيخ ّأنو ال يسكغ سحب ذلظ العخض بعج
ّ
إنقزاء األجل السحكػر ّإال بسصمب معّمل ّ
السخترة السشرػص عمييا بالفرل  07مغ األمخ  764لدشة  2014بيجؼ السػافقة عميو.
ّ

كفي صػرة تخاجع السحامي أك شخكة السحاماة أك السحامػف السشزػكف في إتفاؽ شخاكة دكف إجازة مغ المجشة

لسجة سشتيغ ( )02
كل اليياكل
العسػمية ّ
ّ
كبعج إتساـ ّ
عسمية الفتح ،يحخـ مغ السذاركة في الرفقات التي تشطسيا ّ
السحجد لحلظ في الفقخة األكلى مغ ىحا الفرل أك
األجل
تحتدب ،حدب الحالة ،مغ تاريخ تخاجعو الكتابي بعج
ّ
ّ

لسجة تجاكزت عذخة (  )10أياـ ما لع
رد ّ
الخد مغ شخفو عمى إعالمو بقبػلو الشيائي الحي بقي دكف ّ
مغ تاريخ عجـ ّ
صمػحية عخضو.
مجة
تشقس ّ
ّ

الفصل الرااع علر :تقييم العروض

الكخاس ،تقزي المجشة كجػبا:
بعج فتح العخكض مغ قبل المجشة
الخاصة السذار إلييا بالفرل  12مغ ىحا ّ
ّ
تتزسغ إحجى السالحق السدتػجب تعسيخىا مغ قبل العارض بيجؼ إعتسادىا لمتقييع
 العخكض التي لعّ
الفشي (السالحق  6إلى  )11كسا يتع اإلقراء اآللي لمعخض الحي ال يتزسغ السمحق عجد .1

مدكرة.
 كل عخضتزسغ ترخيحات أك معمػمات خاشئة أك كثائق ثبت أنيا ّ
ّ
 العخكض التي يتػّلى أحج السذاركيغ فييا تقجيع أكثخ مغ عخض كاحج في نفذ الرفقة سػاء في إشارمجسع.
فخدي أك ّ

يتع ّإال مغ قبل لجشة السخاقبة
كبخرػص السحاميغ الحيغ صجرت في شأنيع عقػبات
تأديبيةّ ،
ّ
فإف إستبعادىع ال ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014الع تعّمق بزبط شخكط
كالستابعة السحجثة بسقتزى األمخ عجد  764لدشة  2014اؿ ّ
العسػمية لجى السحاكع كالييئات القزائية كاإلدارية كالعدكخية
كإجخاءات تكميف السحاميغ بشيابة اليياكل
ّ
الػششية لمسحاميغ تصبيقا
السيشية بالتشديق مع الييئة
كضعياتيع
التثبت بجّقة في
ّ
ّ
ّ
كالتعجيمية كالتحكيسية ،بعج ّ
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لسقتزيات الفرل  15مغ األمخ عجد  764السحكػر آنفا.

ىحا الفرل.
السشيجيات السجرجة ب
تتػّلى ىحه المجشة كحلظ تقييع العخكض السقبػلة كتختيبيا كفقا إلحجى
ّ

تكليف محم غير تخصّص (القسط عدد :)1
 : 1.14هًجيّك تقييم العروض المتعلّقك ب
التالية:
الحررية
أ -تعتسد السعايير
ّ
ّ

العدد

عحيير الفرز

العدد األقصل المسهد

1

السخسسيغ
السيشية لمسحاميغ
العامة لمسحامي أك ألعزاء الذخكة
التجخبة
ّ
ّ
ّ
باإلستئشاؼ أكاؿتعقيب

 60نقصة

2

العمسية لمسحامي كالتكػيغ إلستكساؿ الخبخة
السؤىالت
ّ

 30نقصة

3

العسػمية لجى السحاكع خالؿ الثالث
تجخبة السحامي في نيابة اليياكل
ّ
سشػات األخيخة

 10نقصة
 100نقطة

السجســــــهع العـــــام
ب -إسشاد األعداد:

السيشية لمسحامين باإلستئشاف أو التعقيب ( 60نقطة):
العامة لمسحامي أو ألعزاء الذركة
ّ
 التجربة ّتدشج  10نقاط بعشػاف كلّ سشة تخسيع ابإلستئشاؼ أك اؿتعقيب.

في صػرة التشريز صمب ممف الجعػة إلى السشافدة عمى فتح باب السذاركة لمسخسسيغ في التعقيب كاإلستئشاؼ

العامة لمسحامي السعشي في القدع
(أكثخ مغ  5سشػات) في ذات القدط أك نفذ شمب العخكض تحتدب الخبخة ّ
السخسع فيو مع كجػب التقيج بالدقف العجدي األقرى السذار إليو في الججكؿ.
ّ
تبيغ تاريخ تخسيسو في القدع السعشي
العامةّ ،
يقجـ الستخشح شيادة تخسيع مدّمسة مغ الييئة ّ
إلثبات التجخية ّ
(إستئشاؼ أك تعقيب).

العمسية
العمسية لمسحامي والتكهين إلستكسال الخبرة (  30نقطة) :إضافة إلى الذيادات
السؤىالت
ّ
ّ
ّ

اللًحدة العلميّك
العدد المسهد

ًحدة دكتوراو رحلك ثحلثك أو ًحدة

ًحدة الدكتوراو في القـحنون

المحجستير
10

5

التكػيشية التي تمّقاىا أك شارؾ فييا عمى الشحػ
تحرل عمييا السحامي تدشج األعجاد بحدب عجد الجكرات
ّ
التي ّ
التالي:
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متخررة في إشار
لكل محاـ شارؾ فعميا أك تابع بشجاح دكرة تكػيشية
 تدشج برفة آلية  05نقاط ّّ
الػششية بالتشديق مع السعيج
السيشية التي تشطسيا الييئة
السدتسخ إلستكساؿ الخبخة
دكرات التكػيغ
ّ
ّ
ّ
األعمى لمسحاميغ كيبمغ سقف الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10

تكػيشية قاـ بيا محامي في إشار أنذصة اليياكل
لكل مذاركة ناجحة في دكرة
ّ
 تدشج نقصة كاحجة (ّ )01الجكلية لمسحاميغ كيبمغ سقف الشقاط بيحا العشػاف خسدة نقاط (.1)05
ّ
يقجـ السحامي الستخشح ندخة مصابقة لألصل مغ
إلثبات الذيائج
العمسية كالسذاركة في ىحه الجكراتّ ،
ّ
العمسية ككحلظ ندخة مصابقة لألصل مغ شيادة السذاركة في الجكرة السعشية.
شيادة
ّ

العسهمية لدى السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة ( 10نقاط)
 تجربة السحامي في نيابة اليياكلّ
تست إنابتو مغ قبل هيكل عسػمي خالؿ الثالث سشػات األخيخة كيبمغ
تدشج برفة آلية  05نقاط ّ
لكل محاـ ّ
سقف الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10

مصابقة لألصل مغ عقػد اإلنابات أك اإلتفاقيات السبخمة مع

يقجـ السحامي ندخا
إلثبات ىحه اإلنابات ّ
ميسة تكميف مسزاة مغ قبل الييكل العسػمي.
الييكل العسػمي أك شيادة حدغ إنياء ّ
الستحرمة عمى العدد الفشي األدنى  60من  100نقطة
ال تقبل ّإال العروض
ّ

خحص (القسط عدد :)2
 :2.14هًجيّك تقييم العروض المتعلّقك بتكليف محم و تكوين ّ
التالية:
أ -تعتسج السعاييخ الحرخّية ّ

العدد

عحيير الفرز

العدد األقصل المسهد

1

السخسسيغ بإستئشاؼ أك
السيشية لمسحاميغ
العامة لمسحامي أك ألعزاء الذخكة
ّ
ّ
التجخبة ّ
اؿتعقيب

 40نقطة

2

السيشية لمسحاميغ في اإلختراص
الخرػصية لمسحامي أك ألعزاء الذخكة
التجخبة
ّ
ّ
السصمػب

 30نقطة

2

الستخررة
العمسية لمسحامي كالجراسات كالبحػث كالسقاالت
السؤىالت
ّ
ّ

 20نقطة

3

العسػمية لجى السحاكع خالؿ الثالث سشػات األخيخة
تجخبة السحامي في نيابة اليياكل
ّ

 10نقطة
 100نقطة

السجســــــهع العـــــام

السيشية لمسحامين باإلستئشاف أو التعقيب
العامة لمسحامي أو ألعزاء الذركة
ّ
ب -إسشاد األعداد :التجربة ّ
تكهيشية
العسهمية ،يؤخذ ،باإلضافة إلى ذلك ،بعين االعتبار ضسن ىذا السعيار الفرعي دورات
 1عشدما يتعّمق األمر بتكميف محامي بقزايا في الخارج من قبل اليياكل
ّ
ّ
القزية أو المغة الستّفق عمييا في العقد أو
السترشح بمغة السحكسة السشذهرة أماميا
الدولية لمسحامين مدى إلسام السحامي
قام بيا محامي في إطار أنذطة اليياكل
ّ
ّ
ّ
دولية لسكاتب
ميشية ّ
عشد االقتزاء المغة اإلنجميزية .ويسكن ،كذلك ،األخذ بعين االعتبار إضافة إلى ىذه السقاييس ،انزهاء السحامي أو شركة السحاماة في شبكة ّ

محاماة من عدمو.
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( 40نقطة):
كل سشة تخسيع باؿتعقيب أك اإلستئشاؼ.
تدشج  4نقاط بعشػاف ّ
في صػرة التشريز صمب مّمف الجعػة إلى السشافدة عمى فتح باب السذاركة لمسخسسيغ في التعقيب كاإلستئشاؼ

العامة لمسحامي السعشي في القدع
(أكثخ مغ  5سشػات) في ذات القدط أك نفذ شمب العخكض تحتدب الخبخة ّ
السخسع فيو مع كجػب التقيج بالدقف العجدي األقرى السذار إليو في الججكؿ.
ّ
تبيغ تاريخ تخسيسو في القدع السعشي
العامةّ ،
يقجـ الستخشح شيادة تخسيع مدّمسة مغ الييئة ّ
إلثبات التجخية ّ
(إستئشاؼ أك تعقيب).
السيشية لمسحامين في
الخرهصية لمسحامي أو ألعزاء الذركة
 التجربةّ
ّ
نقطة) خالل الخسدة سشهات األخيرة

مادة التأمين (30

بسادة التأميغ كقجرتو عمى معالجة إشكالياتوا القانػنية.
تتسّثل الخبخة الخرػصية في إلساـ السحامي ّ
مادة التأميغ بالشدبة
التعيج بيا في ّ
تدشج األعجاد بخرػص ىحا السعيار حدب عجد اإلنابات التي سبق لمسحامي ّ

لمخسذ سشػات األخيخة كذلظ عمى الشحػ السبيغ في الججكؿ السػالي:
ح اين 01
و05

ح اين 06

و 10نحاك

ح اين 11

و 15نحاك

ح اين 16

و 20نحاك

أكثر ن 25

ح اين 21

نحاك

و 25نحاك

العدد المسهد
اعهوان

المراجع

05

10

20

15

30

25

الخصوصيك
السؤيدات:
العيشات من
ّ
ج -صيغ تقديم ّ
عامة يتػلى السحامي أك شخكة
تعتسج ّ
عيشة اإلنابات أك رسائل التكميف السذفػعة بشدخ مغ األحكاـ  .كبرفة ّ
تع
السحاماة تقجيع ّ
كل كثيقة تثبت إنجاز العسل مػضػع اإلنابة .كال يجخل ضسغ إحتداب التجخبة القزايا التي ّ

رفزيا شكال.

كيكػف السحامي مجعػ إلى جسعيا كتخديشيا حدب الدشػات كحدب شبيعتيا بصخيقة تحفظ حساية السعصيات

الفشية
الدخ السيشي في أقخاص ليدرّية أك كحلظ في كسائل حفظ
إلكتخكنية تخاعى فييا ّ
الزسانات ّ
ّ
ّ
الذخرية ك ّ
إلستغالليا شبق مػاصفات تتالءـ مع التّجييدات السدتعسمة في السجاؿ كذلظ لتقجيسيا صمب عخضو.

العمسية لمسحامي والتكهين إلستكسال الخبرة ( 30نقطة):
السؤىالت
ّ
ّ

اللًحدة العلميّك
العدد المسهد

ًحدة دكتوراو رحلك ثحلثك أو ًحدة المحجستير
5

ًحدة الدكتوراو في القـحنون
10
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تحرل عمييا السحامي:
إضافة إلى الذيادات
ّ
العمسية التي ّ
أكاديسية قاـ بشذخىا
عمسية ك
ّ
كل دراسة أك مقاؿ أك بحث ذك صبغة ّ
تدشج نقصة كاحجة ( )1مغ الشقاط بعشػاف ّ
بسادة التأميغ كيبمغ سقف الشقاط بيحا
أكاديسية يكػف مػضػعو(ا) متعّمقا
عمسية
ّ
ّ
ّ
الستخشح بفشخيات أك مجالت ّ

العشػاف خسذ ( )05نقاط.

يقجـ السحامي الستخشح ندخة مصابقة لألصل مغ
 إلثبات الذيائج
العمسية كالسذاركة في ىحه الجكراتّ ،
ّ
العمسية ككحلظ ندخة مصابقة لألصل مغ شيادة السذاركة في الجكرة السعشية.
شيادة
ّ

يقجـ السحامي الستخشح
عمسية ك
أكاديسية قاـ بشذخىا ّ
ّ
كل دراسة أك مقاؿ أك بحث ذك صبغة ّ
 إلثبات ّ
العمسية كسشة الشذخ.
كل دراسة أك مقاؿ أك بحث مع ذكخ عشػاف السجّمة
ّ
ندخة مغ ّ

العسهمية لدى السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة ( 10نقاط)
 تجربة السحامي في نيابة اليياكلّ
تست إنابتو مغ هيكل عسػمي خالؿ الثالث سشػات األخيخة كيبمغ
 تدشج برفة آلية  05نقاط ّ
لكل محاـ ّ
سقف الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10

يقجـ السحامي ندخا مغ عقػد اإلنابات أك اإلتفاقيات السبخمة مع الييكل العسػمي
 إلثبات ىحه اإلنابات ّ
ميسة تكميف مسزاة مغ قبل الييكل العسػمي.
أك شيادة حدغ إنياء ّ

تحرل
ال تقبل ّإال العروض
كل عرض ّ
ّ
الستحرمة عمى العدد الفشي األدنى  60من  100نقطة ويقرى ّ
الخرهصية.
عمى ( )0نقطة بعشهان التجربة
ّ

مدة ترسيسو باإلستئشاف  5سشهات (القسط
مشيجية تقييم العروض
:3.14
الخاصة بتكميف محام لم تتجاوز ّ
ّ
ّ
عدد :)3

التالية:
يتع تكميف محاـ لع تتجاكز ّ
مجة تخسيسو باإلستئشاؼ  5سشػات كفقا لمسعاييخ الحرخّية ّ
أّ -

العدد األقصل

العدد

عحيير الفرز

1

لسجة أقل مغ  5سشػات)
مخسع باإلستئشاؼ ّ
العامة لمسحامي ( ّ
التجخبة ّ

 50نقصة

2

العمسية لمسحامي
السؤىالت
ّ

 30نقصة

3

العسػمية أك األشخاص الصبيعييغ أك
تجخبة السحامي في نيابة اليياكل
ّ
السعشػييغ الخػاص لجى السحاكع خالؿ الثالث سشػات األخيخة

 20نقصة

المسهد

 100نقطة

السجســــــهع العـــــام
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ب -إسشاد األعداد:

لسدة أقل من  5سشهات) ( 50نقطة):
مرسم باإلستئشاف ّ
العامة لمسحامي ( ّ
 التجربة ّكل سشة تخسيع بقدع اإلستئشاؼ.
تححؼ عذخة ( )10نقاط بعشػاف ّ
العمسية لمسحامي والتكهين إلستكسال الخبرة ( 30نقطة):
السؤىالت
ّ
ّ
ًحدة دكتوراو رحلك ثحلثك أو ًحدة
اللًحدة العلميّك
المحجستير

ًحدة الدكتوراو في القـحنون
10

5

العدد المسهد

التكػيشية التي
تحرل عمييا السحامي تدشج األعجاد بحدب عجد الجكرات
إضافة إلى الذيادات
ّ
ّ
العمسية التي ّ
تمّقاىا أك شارؾ فييا عمى الشحػ التالي:

متخررة في
لكل محاـ شارؾ فعميا أك تابع بشجاح دكرة تكػيشية
 تدشج برفة آلية خسذ (  )05نقاط ّّ
الػششية بالتشديق مع السعيج
السيشية التي تشطسيا الييئة
السدتسخ إلستكساؿ الخبخة
إشار دكرات التكػيغ
ّ
ّ
ّ
األعمى لمسحاميغ كيبمغ سقف الشقاط بيحا العشػاف عذخة (.)10

تكػيشية قاـ بيا محامي في إشار أنذصة اليياكل
لكل مذاركة ناجحة في دكرة
ّ
 تدشج نقصة كاحجة ( ّ )01الجكلية لمسحاميغ كيبمغ سقف الشقاط بيحا العشػاف خسدة نقاط (.1)05
ّ

يقجـ السحامي الستخشح ندخة مصابقة لألصل مغ شيادة
إلثبات الذيائج
العمسية كالسذاركة في ىحه الجكراتّ ،
ّ
العمسية ككحلظ ندخة مصابقة لألصل شيادة السذاركة في الجكرة السعشية.
ّ
العسهمية أو األشخاص الطبيعيين أو السعشهيين الخهاص لدى
 تجربة السحامي في نيابة اليياكلّ
السحاكم خالل الثالث سشهات األخيرة ( 20نقطة)

التعيج بيا
تدشج األعجاد بخرػص ىحا السعيار حدب عجد اإلنابات التي سبق لمسحامي ّ
الثالث األخيخة كذلظ عمى الشحػ السبيغ في الججكؿ السػالي:
ح اين  01و10

ح اين  11و20

ح اين  21و30

05

10

15

نحاحت

العدد المسهد

اعهوان المراجع

نحاك

نحاك

خالؿ الدشػات

أكثر ن  30نحاك
20

تكهيشية
العسهمية ،يؤخذ ،باإلضافة إلى ذلك ،بعين االعتبار ضسن ىذا السعيار الفرعي دورات
 1عشدما يتعّمق األمر بتكميف محامي بقزايا في الخارج من قبل اليياكل
ّ
ّ
القزية أو المغة الستّفق عمييا في العقد.
السترشح بمغة السحكسة السشذهرة أماميا
الدولية لمسحامين مدى إلسام السحامي
قام بيا محامي في إطار أنذطة اليياكل
ّ
ّ
ّ
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السؤيدات:
العيشات من
ّ
ج -صيغ تقديم ّ
عامة يتػلى
تعتسج ّ
عيشة اإلنابات أك رسائل التكميف حدبسا يخاه الستخشح السذارؾ في شمب العخكض .كبرفة ّ
كل كثيقة تثبت إنجاز العسل مػضػع اإلنابة كال يجخل ضسغ إحتداب التجخبة
السحامي أك شخكة السحاماة تقجيع ّ

تع رفزيا شكال.
القزايا التي ّ
كيكػف السحامي مجعػ إلى جسعيا كتخديشيا حدب الدشػات كحدب شبيعتيا بصخيقة تحفظ حساية السعصيات
الفشية
الدخ السيشي في أقخاص ليدرّية أك كحلظ في كسائل حفظ
إلكتخكنية تخاعى فييا ّ
الزسانات ّ
ّ
ّ
الذخرية ك ّ
إلستغالليا شبق مػاصفات تتالءـ مع التّجييدات السدتعسمة في السجاؿ كذلظ لتقجيسيا ضسغ عخضو.

 :4.13سير أعمحل لجهك الفتح والتقييم

الشحػ التّالي:

الفشية عمى ّ
عسمية التقييع كتختيب العخكض مغ الشاحية ّ
تتع ّ
ّ
السبيشة
 تتػّلى لجشة فتح العخكض كتقييسيا ،تقييع العخكض كتختيبيا عمى أساس السعصيات السسزاة ك ّ
بالعخض كببقية السالحق السشرػص عمييا بسمف شمب العخكض السجعػمة بالسؤيجات كشبقا لمسعاييخ

بكخاس الذخكط.
كالسقاييذ السعمشة ّ
تزسغ المجشة أعساليا بتقخيخ لتقييع العخكض مسزي مغ قبل كاّفة أعزاءىا بأسسائيع كصفتيع كمؤشخ

ّ
عمى كاّفة صفحاتو.

التػندية لمكيخباء كالغاز بعج اإلنتياء مغ ىحه األعساؿ تػجيو تقخيخ تقييع العخكض (ندخة
 تتػلى الذخكة
ّ
بسحكخة تقجيسية لصمب العخكض
كرقية ك 7ندخ رقسية) إضافة إلى أصػؿ العخكض كيكػف مرحػبا ّ
أصمية ّ
ّ
السخترة لمسخاقبة كالستابعة
التػندية لمكيخباء كالغاز إلى الّمجشة
العاـ لمذخكة
ّ
ّ
مسزاة مغ قبل الخئيذ السجيخ ّ
بالييئة العميا لمصمب العسػمي في أجل أقراه  20يػما مغ تاريخ فتح العخكض إلجخاء السخاقبة الالّزمة
عمييا.

كيسكغ بالتػازي مع ىحا إرساؿ السمف كامال عمى العشػاف اإللكتخكني التاليhaicop@pm.gov.tn :

الفصل الخح س علر :تعيين الممح ي أو ركك مح حة
السخترة لمستابعة كالسخاقبة السحجثة بالييئة العميا لمصمب العسػمي شبقا ألحكاـ الفرل  7مغ األمخ
تجخي المجشة
ّ
عية إجﺮاءات المجكء إلى المنافسة
السؤرخ في  28جانفي  2014مخاقبتيا عمى شخ ّ
عجد  764لدشة  2014ك ّ
كتختيب العخكض كمصجاقيتيا كشفافيتيا .كتتأّكج م ﻦ الصبغة المقبػلة لذخكشيا .كتتثّبت م ﻦ مصابقة مقاييذ

التػندية لمكيخباء كالغاز لمقتضيات كخاس
التقييع السعتسجة م ﻦ قبل الذخكة
ّ
اإلقتزاء.

الشﺮكط كتعيج الشطخ فييا ،عشج

تػجو المجشة السحكػرة قخار تعييغ السحاميغ إلى الذخكة التػندية لمكيخباء كالغاز
كبعج اإلنتياء مغ ىحه األعساؿّ ،
إلعتساده في تكميف السحاميغ.
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الفصل السحدس علر :نلر نتحئج الدعوة لل المهحفسك و ضحء العقد

الستحرل عمى عقج اإلنابة عمى
تشذخ الذخكة التػندية لمكيخباء كالغاز كجػبا نتائج الجعػة إلى السشافدة كإسع
ّ
الخاص بيا عشج اإلقتزاء .كيػجو ىحا اإلعالف إلى الييئة
لػحة إعالنات مػجية لمعسػـ كعمى كمػقع الػاب
ّ

المادية
مادية أك
ّ
بكل كسيمة ّ
كيتع إعالـ ّ
ّ
يتع تعييشيع بيحه الشتائج ّ
بقية السذاركيغ الحيغ لع ّ
الػششية لمسحاميغ ّ
بصخيقة تعصي تاريخا ثابتا.

السخترة لمستابعة كالسخاقبة السحجثة بالييئة العميا لمصمب
يسكغ الصعغ في قخار اإلسشاد الرادر عغ المجشة
ّ
السؤرخ في  28جانفي  2014لجى السحكسة
العسػمي شبقا ألحكاـ الفرل  7مغ األمخ عجد  764لدشة  2014ك ّ

السخترة.
ّ

السحخر بالمغة العخبية شبق الشسػذج السراحب ليحا .كيسكغ إضافة بشػد يخى
يجب عمى السحامي إمزاء العقج
ّ
أىسيتيا كضخكرة تػضيحيا كذلظ حدب مقتزيات ككاقع نذاط الذخكة التػندية لمكيخباء كالغاز دكف
الصخفيغ ّ
تغييخ البشػد الجػىخية لمعقج كالسداس باألتعاب.

كل اإلجخاءات الزخكرّية لزساف إنصالؽ
كعمى إثخ السرادقة عمى العقج كإمزائو ،يتػلى صاحب العقج إتخاذ ّ
السيسة بسجخد تدمع اإلذف بحلظ.
ّ

نيائيا لإلنابة يحخـ مغ السذاركة في عقػد
ّإال ّأنو ،في صػرة نكػؿ السحامي أك شخكة السحاماة التي كقع تكميف
ىا ّ
لسجة سشتيغ ( )02تحتدب مغ تاريخ إعالمو بقبػلو الشيائي الحي بقي
كل اليياكل العسػمية ّ
اإلنابات التي تشطسيا ّ
لسجة تجاكزت عذخة ( )10أياـ عسل.
رد ّ
دكف ّ
السخترة لستابعة
قجـ الشﺮكة التىنسية للكهﺮباء والغاز تقخي اخ خاصا في الغخض إلى المجشة
كفي ىحه الحالة تّ
ّ
يتزسغ مقتخح حخماف السحامي أك شخكة السحاماة مغ السذاركة في شمبات العخكض.
كمخاقبة نيابة السحاميغ
ّ

الػششية لمسحاميغ بحلظ.
كتتخح المجشة قخارىا في ىحا الذأف كتعمع الييئة
ّ
تتػلى الشﺮكة التىنسية للكهﺮباء والغاز إمضاء عقج النيابة كذلظ في أجل سبعة أياـ مﻦ تاريخ تبميغ قخار المجنة

كيتعيﻦ عميوا مىافاة المجنة ببصاقة إسناد عقج الشيابة تتضمّﻦ البيانات كالسعصيات المنصىص بالعقج.
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ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حق
التعًد
لمق عدد  :1وثيقك ّ

لمق عدد  :2اطحقك ر حدات عح ك حول الملحرك
المًمك
لمق عدد  :3تصريح علل اللرف اعدم التتثير في ختلف جراءات التعيين و راحل نجحز
ّ
لمق عدد  :4تصريح علل اللرف اعدم بح رة العمل لدى اللركك التونسيك للكًراحء والغحز صححبك طلب العروض

كراس
لمق عدد  :5تصريح علل اللرف اعدم الوجود في حدى المح ت اإلقصحئيّك المهصوص عليًح احلفصل 4ن ّ
اللروط
اصمك البيحنحت والمراجع العح ّك و/أو الخصوصيّك الممكورة في العرض
لمق عدد  :6تصريح علل اللرف ّ
تجمع)
لمق عدد  :7التتام الممح ي (المهفرد) أو الممح ين المبح رين (في صورة ّ
أو أعضحء اللركك المًهيّك للممح حة اهيحاك اللركك التونسيك للكًراحء والغحز لدى الممحكم وسحئر الًيئحت القضحئيّك

لمق عدد  :8التجراك العح ك للممح ي المبح ر أو الممح ين المبح رين (في ححلك جمع) أو للممح ين المهتمين لللركك

المًهيّك للممح حة ( ن تحريخ الترسيم لل تحريخ فتح العروض)
تكليف محم أو أعضحء اللركك المًهيّك للممح ين في ا ختصحص المطلوب)
لمق عدد ( :9يتعلّق فقط ب

قـحئمك المراجع المبيّهك للتجراك الخصوصيّك للممح ي المبح رأو الممح ين المبح رين (في ححلك جمع) أو للممح ين
المهتمين لللركك المًهيّك للممح حة خالل الخمس سهوات األخيرة
تكليف محم لم تتجحوز دّة ترسيمى اح ستئهحف 5سهوات)
لمق عدد  9كرر( :يتعلّق فقط ب

قـحئمك المراجع المبيّهك لتجراك الممح ي في نيحاك الًيحكل العمو يّك أو األ خحص الطبيعيين أو المعهويين الخواص لدى
الممحكم خالل الثالث سهوات األخيرة

لمق عدد  :10اللًحئد العلميّك وقـحئمك الدورات التكويهيك المتخصصك ستكمحل الخبرة والدراسحت والمقـح ت

المتخصصك.
والبموث
ّ

لمق عدد  :11قـحئمك تجراك الممح ي في نيحاك الًيحكل العمو يّك لدى الممحكم خالل الثالث سهوات األخيرة

لمق عدد  :13عقد الهيحاك المبرم اين الممح ي المبح ر أو جمع الممح ين المبح رين أو اللركك المًهيّك للممح حة
واللركك التونسيك للكًراحء والغحز
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 1
ـتعًد
وثـ ـ ـ ـ ــيقك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

 -إني السسزي أسفمو (اإلسع كالمقب كالخصة) ................................. ............. ........................

 السترخؼ بإسع كلحداب ......................................... ....... ............ ...........................: السشخخط برشجكؽ الحيصة كالتقاعج تحت عجد ....................... ............ ........ . ...................... :محل مخابختو بػ (ذكخ العشػاف بالكامل) ............................... ............. .......................
ّ
السعيغ ّ
 برفتي .................................. ............. ....................... . ................................:السكػنة لسمف شمب العخكض الستعّمق بإنابة السحامي لمذخكة
كبعج اإلشالع عمى جسيع الػثائق اآلتي ذكخىا ك ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز:
ّ
) (1ممف شمب العخكض
) (2كثيقة التعيج التي تسّثل كثيقة اإللتداـ.
) (3عقج الشيابة.

كبعج أف ّقجرت عمى مدؤكليتي شبيعة كشخكط الخجمات السدمع إنجازىا.
أتعيج كألتدـ بسا يمي:
ّ

السيسة مػضػع شمب العخكض السدشجة لي دكف تحّفظ.
 )1قبػؿ
ّ
السحجدة شبق التخاتيب
السبيشة بالػثائق السحكػرة أعاله ،مقابل األجخة
 )2إنجاز الخجمات
ّ
القانػنية السصمػبة كفقا لمذخكط ّ
ّ
القانػنية في السيجاف.
ّ
الخاصة باإلنابات لجى السحاكع
 )3تدميع كاّفة التقاريخ
ّ
لمكيخباء كالغاز:

التػندية
القزائية مػضػع الرفقة لمذخكة
كسائخ الييئات
ّ
ّ

تشز عميو كخاس الذخكط اإلدارّية
 خالؿ ّمجة أقراىا خسدة (  )05أياـ مغ تاريخ الجمدة أك تػصمو بيا كفقا لسا ّ
الخاصة.
ّ

التػندية لمكيخباء كالغاز.
 في حاالت اإلقتزاء حاؿ شمبيا مغ شخؼ الذخكةّ
الخاصة التي تكػف جدءا مغ العقج.
 )4تصبيق جسيع البشػد السجرجة بكخاس الذخكط اإلدارّية
ّ

محجد لقبػؿ العخكض.
مجة  120يػما إبتجاء مغ اليػـ السػالي آلخخ أجل ّ
التعيج ّ
 )5اإلبقاء عمى شخكط ىحا ّ
أي حجخ قانػني .كفي صػرة ثبػت
 )6أشيج أنشي لدت (أك ّ
أف الذخكة التي أمثميا ليدت) في حالة تزارب مرالح أك ّ
القانػنية الستختّبة عغ ذلظ.
أتحسل مدؤكليتي
خالؼ ذلظّ ،
ّ
يتع فدخ العقج برفة آلية ك ّ
فإنو ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز السبالغ السدتػجبة بسػجب عقج الرفقة بػاسصة صظ بشكي.
تدفع الذخكة
ّ

حخر بػ  ..................في ......................

(إمزاء كختع السذارؾ)
(يكتب السذارؾ بخط اليج عبارة "صالح لمسذاركة في شمب العخكض")
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 2
اطحقك ر حدات عح ّك حول الملحرك

اإلسع كالمقب أك إسع شخكة السحػاماة..................................................................:

تاريخ التخسيع في السحاماة.............................. .............................................:

السقخ.........................................................................................:
عشػاف ّ
عشػاف مػقع الػاب (إذا كاف لمسحامي مػقع كاب).......... .......................................... :

الياتف..............................................................................................:

العشػاف اإللكتخكني لمسحامي أك شخكة السحاماة........................................................:

السعخؼ الجبائي.................................................................................:
رقع
ّ
صة).......................................
السفػض إلمزاء كثائق العخض (اإلسع كالمقب كالخ ّ
الذخز ّ
حخر بػ  .................في......................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)

الخاصة بو.
كل عزػ تقجيع الػثيقة
تجسع شخكات محاماة أك محاميغ ،يجب عمى ّ
ّ
مالحطة :في صػرة ّ

18

الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 3
تصريح علل اللرف اعدم التتثير
المًمك
في ختلف جراءات التعيين و راحل نجحز
ّ
ّإني السسزي أسفمو (اإلسع كالّمقب)....................................................................
السيشية لمسحاميغ........................................................................
مسّثل الذخكة
ّ
الػششية تحت عجد  ...........................بتاريخ..................................
السدجل بالييئة
ّ
ّ
محل مخابختو بػ (العشػاف الكامل) ..............................................................
ّ
السعيغ ّ
السدسى فيسا يمي "السذارؾ"
ّ
أصخح عمى شخفي بعجـ قيامي كألتدـ بعجـ القياـ مباشخة أك بػاسصة الغيخ بتقجيع كعػد أك عصايا أك ىجايا قرج
ّ
التأثيخ في مختمف إجخاءات إسشاد الرفقة لفائجتي.
حخر بػ  .................في......................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 4
تصريح علل اللرف اعدم بح رة العمل لدى
اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز
ّإني السسزي أسفمو (اإلسع كالّمقب)....................................................................
السيشية لمسحاميغ........................................................................
مسّثل الذخكة
ّ

الػششية تحت عجد .............................بتاريخ.................................
السدجل بالييئة
ّ
ّ
محل مخابختو بػ (العشػاف الكامل)...............................................................
ّ
السعيغ ّ

السدسى فيسا يمي "السذارؾ"
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز.
أصخح عمى شخفي ّأني لع أكغ أعسل ضسغ أعػاف أك إشارات الذخكة
ّ
ّ
األقل.
مجة خسذ سشػات عمى
أك مزت عغ إنقصاعي عغ العسل بيا ّ
ّ

حخر بػ  ...............في ...............
ّ

(إمزاء كختع السذارؾ)
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 5
تصريح علل اللرف اعدم الوجود في حدى
كراس اللروط
المح ت اإلقصحئيّك المهصوص عليًح احلفصل 2ن ّ
ّإني السسزي أسفمو (اإلسع كالّمقب)....................................................................
السيشية لمسحاميغ.........................................................................
مسّثل الذخكة
ّ
الػششية تحت عجد .............................بتاريخ.................................
السدجل بالييئة
ّ
ّ
محل مخابختو بػ (العشػاف الكامل)...............................................................
ّ
السعيغ ّ

السدسى فيسا يمي "السذارؾ"
ّ
الستجخل مغ السحاميغ السقتخحيغ ال نػجج في إحجى حاالت السشع
أصخح عمى شخفي ّأني ككاّفة أعزاء الفخيق
ّ
ّ
طع لسيشة السحاماة.
السشرػص عمييا بالسخسػـ السش ّ

أصخح ّأنشا ال نػجج في إحجى الحاالت السشرػص عمييا بالفقخة األخيخة مغ الفرل الثاني مغ كخاس شخكط
كسا ّ
شمب العخكض.

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 6
اصمك البيحنحت
تصريح علل اللرف ّ

والمراجع العح ّك و /أو الخصوصيّك والممكورة في العرض
ّإني السسزي أسفمو (اإلسع كالّمقب)....................................................................

السيشية لمسحاميغ.......................................................................
مسّثل الذخكة
ّ
الػششية تحت عجد ..............................بتاريخ................................
السدجل بالييئة
ّ
ّ

محل مخابختو بػ (العشػاف الكامل)...............................................................
ّ
السعيغ ّ
السدسى فيسا يمي "السذارؾ"
ّ

قجمتيا في ىحا العخض.
برحة البيانات كالسخاجع
الذخؼ
أصخح عمى ّ
العامة التي ّ
ّ
ّ
ّ
الخرػصية ك ّ
القانػنية في صػرة ثبػت خالؼ ذلظ أك تبعا لعجـ تقجيسي لّمجشة السكّمفة بالفخز لسا يثبتيا مغ
مدؤكليتي
أتحسل
ّ
ّ
ك ّ
لسجة تتجاكز سبعة ّأياـ.
كثائق بعج شمبيا ّ
مشي ّ

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عـدد 7
تجمع)
لتتام الممح ي (المهفرد) أو الممح ين المبح رين (في صورة ّ

أو أعضحء اللركك المًهيّك للممح حة اهيحاك اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز
لدى الممحكم وسحئر الًيئحت القضحئيّك
بأف
أقخ ّ
إني السسزي أسفمو (اإلسع كالّمقب) ………………ّ ………….................................
السيسة .كسا
الديجات كالدادة اآلتي ذكخىع يمتدـ (ألتدـ) بإنجاز
الستكػف مغ ّ
الفخيق الستجخل  ،عشج اإلقتزاء ،ك ّ
ّ
برحة كاّفة السعمػمات الػاردة بيحا العخض:
أقخ
ّ
ّ
اإلسم واللقب

مل المخحارة

الترسيم

ضحء الممح ي

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عـدد 8
التجراك العح ّك للممح ي المبح ر أو الممح ين المبح رين (في ححلك جمع)أو للممح ين المهتمين
لل ركك المًهيّك للممحماة
( ن تحريخ الترسيم لل تحريخ فتح العروض)

اإلسم واللقب
رقم التسجيل احلًيئك الوطهيّك للممح ين وتحريخى
تحريخ الترسيم اقسم ا ستئهحف (اليوم /اللًر /السهك) *
تحريخ الترسيم اقسم التعقيب (اليوم /اللًر /السهك) *
ملّ المخحارة

*ندخة مغ شيادة التخسيع تعصي تاريخا ثابتا لمتخسيع.
حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)

24

الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عـدد 9

تكليف محم أو أعضحء اللركك المًهيّك للممح ين في ا ختصحص المطلوب)
(يتعلّق فقط ب

قـحئمك المراجع المبيّهك للتجراك الخصوصيّك للممح ي المبح ر أو الممح ين المبح رين (في ححلك جمع)أو
للممح ين المهتمين لل ركك المًهيّك للممحماة خالل الخمس سهوات األخيرة
العدد
الرتبي

الًيكل العمو يأواللخص
الخحص

وضوع

اإلنحاك

عدد

الممكمك

القضيّك

الطور

تحريخ ادايك

المًمك
وانتًحء
ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
يسكغ ندخ الججكؿ إلضافة السخاجع كالقزايا السقتخح التشريز عمييا بالعخض.

25

الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عـدد  9كرر

(يتعلّق فقط اتكليف محم لم تتجحوز دّة ترسيمى احإلستئهحف 5سهوات)
الطبيعييأو المعهويين
ن
قـحئمك المراجع المبيّهك لتجراك الممح ي في نيحاك الًيحكل العمو يّك أو األ خحص
الخواص لدى الممحكم خالل الثالث سهوات األخيرة

العدد
الرتبي

الًيكل العمو يأواللخص
الخحص

وضوع

اإلنحاك

الممكمك

عدد

القضيّك

الطور

تحريخ ادايك

المًمك
وانتًحء
ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)

يسكغ ندخ الججكؿ إلضافة السخاجع كالقزايا السقتخح التشريز عمييا بالعخض.
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عـدد 10

اللًحئد العلميّك وقـحئمك الدورات التكويهيك المتخصصك إلستكمحل الخبرةوالدراسحت والمقـح ت
عر

المتخصصك
والبموث
ّ

اللًحدة  /الدورة /المقـحل العلمي

السهك

اللًحئد العلميّك
1
2
3

الدورات التكويهيك للممح ين في اطحر أنلطك الًيحكل الدوليك
1
2
3
4

الدورات التكويهيك و ًحئد استكمحل الخبرة المسلمك ن قبل الًيئك الوطهيك احلتهسيق ع المعًد األعلل للممح ين
1
2
3

1

المتخصصك ( .كر الميدان المطلوب أو الملحاى)
الدراسحت والمقـح ت والبموث
ّ

2
3

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
يقجـ السحامي الستخشح ندخة مصابقة لألصل مغ الذيادة السعشية.
ّ
العمسية كسشة الشذخ.
يقجـ السحامي الستخشح ندخة مغ كل دراسة أك مقاؿ أك بحث مع ذكخ عشػاف السجّمة
ّ
ّ
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الجمًوريّك التونسيّك
وزارة الصهحعك والمهحجم والطحقك
اللركك التونسيك للكًراحء والغحز

لمق عدد 11

قـحئمك تجراك الممح ي في نيحاك الًيحكل العمو يّك لدى الممحكم خالل الثالث سهوات األخيرة
الًيكل العمو ي أو اللركك الهح طك

في القطحع العحم التي قـحم الممح ي أو
ركك الممح حة اهيحاتًح

يدان الهتاع

تحريخ نجحز يمو األعمحل

الهتحئج الممقّقك أو نتحئج
األعمحل المهجتة

سهك..................................

سهك..................................

سهك..................................

حخر بػ ...................في................
ّ
(إمزاء كختع السذارؾ)
ميسة تكميف مسزاة مغ
ّ
يقجـ السحامي ندخا مغ عقػد اإلنابات أك االتفاقيات السبخمة مع الييكل العسػمي أك شيادة حدغ إنياء ّ
قبل الييكل العسػمي.
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لمق عدد 12

عقد الهيحاك المبرم اين الممح ي المبح ر أو جمع الممح ين
المبح رين أو اللركك المًهيّكللممح حة واللركك التونسيّك
للكًراحء والغحز
حصك عدد.... :
القسط عدد / ....ال ّ

اين الطرفين المتعحقدين:

مقخىا اإلجتساعي بعجد  38نيج كساؿ أتاتػرؾ  1001تػنذ ،معخفيا
الذركة
ّ
التهندية لمكيرباء كالغاز ،الكائغ ّ
العاـ
الػحيج بالدجل الػششي لمسؤسدات  005910Dكالسسثمة في شخز مسّثميا القانػني
اؿرئيذ السجيخ ّ
كبتفػيس مشو الديج..................

ــــــــ من جية ــــــــ

محل مخابختو................................................
األستاذّ ......................................معخفو الجبائي عجد ....................معخفو(ا) الػحيج بالدجل الػششي لمسؤسدات..........................
ّ
أك

 ....................................مسثل في رئيذ

مجسع السحاميغ مػضػع اتفاقية الذخاكة)
( ّالسجسع. .........................محل مخابختو ......................................معخفو(ا) الػحيج بالدجل
الػششي لمسؤسدات..........................

أك

........................................................................مسثمة

السيشية لمسحاماة).
(الذخكةّ
معخفيا
في شخز مسثميا القانػني ّ
الديج .......................الكائغ مقخىا اإلجتساعي بػّ .................
الجبائي عجد...........................................................معخفيا الػحيج بالدجل الػششي

لمسؤسدات..............................................................

ــــــــ من جية أخرى ــــــــ

السؤرخ في  28جانفي  2014الستعّمق بزبط شخكط كإجخاءات تكميف
في إشار األمخ عجد  764لدشة 2014
ّ
التحكيسية كقخار
التعجيمية ك
القزائية كاإلدارّية كالعدكخّية ك
العسػمية لجى السحاكع كالييئات
السحاميغ بشيابة اليياكل
ّ
ّ
ّ
ّ
كزيخ العجؿ عجد  1252السؤرخ في  22أفخيل  2016الستعمق بتحجيج سقف إنابة السحاميغ مغ قبل اليياكل

العسػمية كقخار كزيخي العجؿ كالتجارة عجد  1253السؤرخ في  22أفخيل  2016الستعمق بزبط أتعاب السحاميغ

العسػمية.
السكمفيغ بشيابة اليياكل
ّ

يلي
تمّ اإلتّفـحق والتراضي علل ح :
ــ
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األول :تعريف المًمّـك
الفصل ّ

ميسة:
تتسّثل ّ

األستاذ ...............................................................................................أك

مجسع السحاميغ مػضػع إتفاقية الذخاكة) ..............................................................
( ّأك

السيشية لمسحاماة) ..............................................................................
(الذخكةّ
القانػنية في حّقيا كالجفاع
التػندية لمكيخباء كالغاز كالقياـ بجسيع اإلجخاءات
شبق ىحه اإلتفاقية في نيابة الذخكة
ّ
ّ
القزائية سػاء في تػنذ أك كحلظ خارجيا عشج اإلقتزاء.
عشيا لجى السحاكع كسائخ الييئات
ّ

الفصل الثحني :التلريع والتراتيب المطبّقك احلعقد

تخزع ىحه الرفقة لمتذخيع كالتخاتيب الجاري بيا العسل  ،كسا يخزع صاحب العقج كأعػانو إلى التذخيع اؿجاري

بو العسل في السيجاف الجبائي كالزساف اإلجتساعي.

الفصل الثحلث :األتعــحب

افية شبق أحكاـ
تزبط أتعاب السحاماة بخرػص
جسمية جد ّ
األكؿ أعاله برفة ّ
السياـ السذار إلييا بالفرل ّ
ّ
القخار السذتخؾ الرادر عغ كزيخ العجؿ كالػزيخ السكمف بالتجارة كالتي تذسل معاليع نذخ القزايا كالسراريف

الجبائية الستعّمقة بياتو
السكتبية كمعاليع الصػابع الجبائية كتمظ الستعّمقة بأتعاب إستخخاج األحكاـ دكف السعاليع
ّ
ّ
األخيخة.

كحج أقرى كتعتبخ أتعاب قزية كاحجة في صػرة
كحج أدنى كأربعة (  )04قزايا ّ
يتع تجسيع عجد (  )02قزية ّ
ّ
تػفخ الذخكط التالية:

ب أك السادة.
 القزايا في نفذ الصػر كالتي تعج مختبصة ببعزيا بالشطخ إلى كحجة السػضػع أك الدب
 القزايا أك األذكف عمى العخائس بالشطخ إلى شبيعتيا مغ حيث تذابييا أك تجاكليا أك سيػلة معالجتيا نط اخ
إلستقخار فقو القزاء بذأنيا.

أف السحامي قج بحؿ العشاية الالزمة كحقق نتائج إيجابية
يسكغ لمذخكة
التػندية لمكيخباء كالغاز إذا ما تبيغ ليا ّ
ّ
تقجر مغ قبمو كإمزاء ممحق في
بالشطخ إلى
القزية الستعيج بيا كدرجة تذعبيا ،أف يدشج لو مشحة تكسيمية ّ
ّ

يتع عخض مذخكع السمحق مدبقا عمى المجشة
الغخض بيغ الصخفيغ كذلظ بعج إستكساؿ جسيع أشػار التقاضيّ .
السخترة لمستابعة كالسخاقبة السحجثة بالييئة العميا لمصمب العسػمي عمى أف تجخل ىحه السشحة ضسغ الدقف
ّ

السحجد لمسحامي.
ّ
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الفصل الرااع :عقد تت ين عن المسؤوليّك المدنيّك والمًهيّك

السيشية ،سارية السفعػؿ في
يتعيغ عمى السحامي صاحب عقج اإلنابة تقجيع عقج تأميغ عغ السدؤكلية
السجنية ك ّ
ّ
قزية.
تاريخ إبخاـ العقج كقبل الذخكع في أي ّ

كسا يجب عمى السحامي أك شخكة السحاماة صاحب(ة) العقج ،تججيج عقج التأميغ سشػيا إلى حيغ اإلعالـ بالحكع
تع إضافتيا بسقتزى
تع َّيج بيا كإنقزاء كامل ّ
الستعّمق بآخخ قزية ُم َ
مجة العقج بسا في ذلظ الدشة الخابعة كالتي ّ
ممحق في الغخض عشج اإلقتزاء.

تعيج بيا السحامي أك
كيدخي عقج التأميغ إلى حيغ إنقزاء أسبػعيغ بجاية مغ يػـ اإلعالـ بالحكع آلخخ ّ
قزية ّ
شخكة السحاماة السعشي(ة).
قزية يتعيج بيا
كيربح عقج التأميغ الغيا بإنقزاء أسبػعاف بجاية مغ يػـ اإلعالـ بالحكع الستعّمق بآخخ ّ
السحامي أك شخكة السحاماة السعشي(ة).

السعشية مغ قبل الذخكة التػندية لمكيخباء كالغاز قبل إنقزاء األجل السحكػر أعاله
تع إعالـ شخكة التأميغ
ّ
كإذا ّ
كذلظ بسقتزى رسالة معّممة كمزسػنة الػصػؿ مع اإلعالـ بالبمػغ أك بأية كسيمة أخخى تعصي تاريخا ثابتا ليحا

يتع اإلعتخاض عمى
بأف السحامي أك شخكة السحاماة السعشي(ة) لع يف (لع تف) بإلتداماتو(ا)
اإلعالـّ ،
ّ
التعاقجيةّ ،
إنقزاء عقج التأميغ .كفي ىحه الحالة ،ال يربح عقج التأميغ الغيا إالّ بذيادة في الغخض تدّمسيا الذخكة
التػندية لمكيخباء كالغاز.

الفصل الخح س :اإللتـتا حت الموضوعك علل كحيل اللركك التونسيّك للكًراحء والغحز

لسيستو .كليحا الغخض ،تتػلى
 .1تمتدـ الذخكة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز بتػفيخ الطخكؼ السالئسة إلنجاز السحامي ّ
تزسغ مع رسالة التكميف مقابل كصل تدّمع
كل مؤيجات القزايا التي تصمب مغ السحامي رفعيا
خاصة تػفيخ ّ
ّ
ّ
تػضيحية تمخز معصيات السمف كشمبات الذخكة
زسغ السمف بسحكخة
ّ
مسزى مغ السحامي كيسكغ أف ُي ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز.
ّ

 .2تسكيغ السحامي مغ السعصيات السصمػبة سػاء مغ شخفو أك مغ شخؼ السحكسة أك الييئة أك الييكل السعشي قبل
مػعج الجمدة أك اإلجتساع.

التػندية لمكيخباء كالغاز.
قجميا في إشار نيابة الذخكة
 .3عجـ نذخ أك تػزيع تقاريخ السحامي كالسؤيجات التي ّ
ّ
العمسية الستعّمقة بالسحامي أك بذخكة
السالية كالسؤيجات
التػندية لمكيخباء كالغاز كذف السعصيات
 .4ال يسكغ لمذخكة
ّ
ّ
ّ
مؤرخ في 24
السحاماة الستعاقج معو شبق أحكاـ الفقخة األكلى مغ الفرل  14مغ األمخ عجد  764لدشة ّ 2014
جانفي  2014الستعّمق بزبط شخكط كإجخاءات تكميف السحاميغ بشيابة اليياكل العسػمية لجى السحاكع كالييئات

التحكيسية.
التعجيمية ك
القزائية كاإلدارّية كالعدكخّية ك
ّ
ّ

الفصل السحدس :اإللتتا حت الموضوعك علل كحيل الممح ي أو اللركك المًهيك للممح حة

يمتدـ السحامي أك شخكة السحاماة بسا يمي:
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القانػنية السدتػجبة كفي صػرة الخفس غيخ السبخر يعتبخ ذلظ
 .1قبػؿ رسالة التكميف كالقياـ بجسيع اإلجخاءات
ّ

لسجة
كل اليياكل
العسػمية ّ
ّ
نكػال مػجبا لفدخ عقج الشيابة كلحخمانو مغ السذاركة في عقػد اإلنابات التي تشطسيا ّ
لسجة
سشتيغ (  )02تحتدب مغ تاريخ رفس ق قبػؿ
رد ّ
السيسة أك مغ تاريخ التكميف بالسيسة الحي بقي دكف ّ
ّ
تجاكزت عذخة ( )10أياـ عسل.

السخترة لستابعة كمخاقبة
التػندية لمكيخباء كالغاز تقخي اخ في الغخض إلى المجشة
تقجـ الذخكة
كفي ىحه الحالة ّ
ّ
ّ
يتزسغ مقتخح حخماف السحامي أك شخكة السحاماة مغ السذاركة في شمبات العخكض .كتتخح
نيابة السحاميغ
ّ

الػششية لمسحاميغ بحلظ.
المجشة قخارىا في ىحا الذأف كتعمع الييئة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز عشج نيابتو ليا أماـ السحاكع أك الييئات
 .2بحؿ العشاية الالزمة لمجفاع عغ مرالح الذخكة
ّ
القزائية.
ّ

التػندية لمكيخباء كالغاز كتابيا
كل الجمدات بشفدو أك بػاسصة مداعجيو ،عشج اإلقتزاء ،كإعالـ الذخكة
ّ
 .3حزػر ّ
حيد زمشي
بسآليا في أجل أقراه ثالثة أياـ مغ تاريخ إنعقادىا أك اإلعالف عشيا مغ الجية
الستعيجة أك في ّ
ّ

التػندية لمكيخباء كالغاز.
معقػؿ حاؿ شمبيا مغ شخؼ الذخكة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز أك بجراسة
السخررة لمشطخ في السدائل الستعّمقة بشداعات الذخكة
 .4حزػر اإلجتساعات
ّ
ّ
السمفات التي كقع تكميفو بيا قرج إبجاء رأيو فييا.

التػندية لمكيخباء كالغاز دعػتو كتابيا سػاء عغ شخيق الفاكذ أك البخيج اإللكتخكني
 .5كليحا الغخض ،تتػلى الذخكة
ّ
حيد زمشي معقػؿ.
لحزػر ىحه اإلجتساعات كذلظ قبل إنعقادىا كفي ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز ،مقابل كصل تدّمع ،مغ مذخكع العخيزة قبل إمزائيا حتى تبجي رأييا
 .6تسكيغ الذخكة
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز مالحطات حػليا في أجل أقراه خسدة أياـ عسل
فييا .كفي صػرة عجـ إبجاء الذخكة
ّ
ضسشية مشيا عمى محتػاىا كإذف لمسحامي بسػاصمة اإلجخاءات التي
فيعج ذلظ مػافقة
مغ تاريخ تدمسيا مغ قبموّ ،
ّ
يقتزييا القانػف.

قانػنية مغ األحكاـ كالق اخرات حاؿ شمبيا.
التػندية لمكيخباء كالغاز مغ ندخ
 .7تسكيغ الذخكة
ّ
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز مغ شيادة في خالص معاليع الزساف اإلجتساعي كخالص معاليع
 .8تسكيغ الذخكة
ّ
السجنية كذلظ كجػبا قبل خالص األتعاب.
إنخخاشو في صشجكؽ التأميغ كما يفيج قيامو بتأميغ مدؤكليتو
ّ

الفصل السحاع :طرق خالص صححب العقد

صظ بشكي.
يتع خالص صاحب السيسة بػاسصة ّ
ّ

الفصل الثح ن :روط الخالص

 - 1.8تقديم مكرة األتعحب

يتع خالص صاحب العقج بشاء عمى محكخة خالص أتعاب يقجميا لمذخكة التػندية لمكيخباء كالغاز دفعة كاحجة.
ّ
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 -2.8تسديد المستمقـحت

التػندية لمكيخباء الغاز مغ ندخة مغ شيادة في خالص معاليع الزساف اإلجتساعي كخالص
يتع تسكيغ الذخكة
ّ
 ّالجبائية كقيامو بتأميغ مدؤكليتو
كضعيتو
معاليع إنخخاشو في صشجكؽ الحيصة كالتقاعج لمسحاميغ كما يفيج سالمة
ّ
ّ

السجنية كذلظ كجػبا قبل خالص األتعاب.
ّ
الرظ البشكي بالسبالغ الخاجعة لراحب الرفقة في أجل أقراه خسدة كأربعػف (  )45يػما مغ تاريخ
يتع إصجار
ّ
 ّالتػندية لمكيخباء كالغاز كذلظ بعج صجكر الحكع أك القخار أك اإلعالـ بالشدخة التشفيحية
إيجاع الفاتػرة لجى الذخكة
ّ
عشج اإلقتزاء.
التػندية لمكيخباء كالغاز أجخة عجكؿ التشفيح (بإستثشاء القزايا في شػر التعقيب كتمظ
تحسل عمى الذخكة
ّ
السشذػرة لجى السحكسة العقارّية كالسحكسة اإلدارّية التي يتكلى فييا السحامي تدميع الػثائق كالسؤيجات).

السمكية
التػندية لمكيخباء كالغاز أجخة عجكؿ اإلشياد كالخبخاء كمراريف التخسيع بإدارة
تحسل عمى الذخكة
ّ
ّ
العقارّية.

التػندية لمكيخباء كالغاز مراريف التشقل الستعّمقة باإلنابات خارج مجاؿ مشصقة تػنذ الكبخى
تتحسل الذخكة
ّ
كسا ّ
محل مخابختيع عشجما تتجاكز مدافة التشقل التي يقصعيا السحامي أك
أك خارج مخاكد الػاليات التي حيث ّ
عيشت ّ

شخريا ،أك
الفعمية كالثابتة لمسحامي،
أعزاء شخكة السحاماة ليحا الغخض  30كمع في حجكد حاالت التشقل
ّ
ّ

بسمف اإلنابة كذلظ شبقا لمتعخيفة السشرػص عمييا بالقخار السذتخؾ بيغ كزيخ
ألعزاء شخكة السحاماة
الستعيجيغ ّ
ّ

السؤرخ في  22أفخيل .2016
العجؿ كالػزيخ السكمف بالتجارة ّ

التػندية لمكيخباء كالغاز
السمف التشّقل لمخارج ،تتكّفل الذخكة
إذا ما إقتزت ضخكرة
ّ
ّ
السيسة دكف سػاىا بسا فييا يػمي الحىاب كالخجػع.
حرخّيا في حجكد ّأياـ
ّ

بع صاريف التشّقل كاإلقامة

كفي كل الحاالت ،يجب أف تكػف الشفقات التقجيخية الستعّمقة بالشقل كاإلقامة في الخارج مػضػع إتّفاؽ كتابي
مشفخد كمدبق بيغ الصخفيغ كذلظ برخؼ الشطخ عغ اإلتفاقية الستعّمقة باألتعاب.

يقع تدبقة أجخة عجكؿ التشفيح كجػبا مغ قبل السحامي أك شخكة السحاماة كيسكغ لو إستخجاع السبالغ التي كقع

بالسؤيجات السثبتة ليحه األعساؿ مدّمسة مغ السعشييغ القائسيغ
خالصيا حاؿ تقجيع فاتػرة في الغخض مرحػبة
ّ
باألعساؿ مػضػع اإلستخجاع.

ػندية لمكيخباء كالغاز
كفي صػرة تدبقة السراريف مغ قبل السحامي أك شخكة السحاماة ،تتػلى الذخكة التّ ّ
بالسؤيجات الالزمة كالػثائق السثبتة ليحه األعساؿ مدّمسة مغ السعشييغ
خالصو(ا) عمى أساس فػاتيخ مرحػبة
ّ
السيسة.
التثبت مغ الصابع الفعمي إلنجاز
القائسيغ باألعساؿ مػضػع اإلستخجاع كذلظ إثخ ّ
ّ
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الفصل التحسع :دّة العقد

تبجأ مغ تاريخ إمزائيا كعمى

لسجة أقراىا ثالث سشػات
مجة عقج الشيابة بدشة كاحجة قابمة لمتججيج ّ
تزبط ّ
التعاقجية التشبيو عمى الصخؼ السقابل بػاسصة رسالة مزسػنة الػصػؿ مع
الصخؼ الحي يخيج إنياء العالقة
ّ

ضسشيا كلشفذ
يتججد
فإف العقج ّ
اإلعالـ بالبمػغ أك بػاسصة عجؿ تشفيح كذلظ قبل شيخ مغ إنقزاء ّ
مجة العقج ك ّإال ّ
ّ
السجة.
ّ

ميشية لمسحاماة مغ
كفي صػرة كجػد قزايا جارية في تاريخ إنتياء ّ
مجة العقج كلع يتع تعييغ محامي أك شخكة ّ
السخترة لمستابعة كالسخاقبة السحجثة بالييئة العميا لمصمب العسػمي يتػلى السحامي أك شخكة السحاماة
قبل المجشة
ّ
السيشية كذلظ إلى حيغ إنتياء شػرىا الجاري ،دكف سػاه ،كتسكيغ الذخكة
مػاصمة ىحه القزايا كفق قػاعج العشاية
ّ
نز الحكع الرادر فييا.
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز مغ ّ

الفصل العح ر :تهفيم العقد

التػندية
يجب عمى السحامي أف يمتدـ بتشفيح مقتزيات العقج بشفدو كال يسكغ بأي حاؿ مغ األحػاؿ لمذخكة
ّ

لمكيخباء كالغاز تغييخ السحامي إال في الرػرة السشرػص عمييا بالفرل

شارئ أك قػة قاىخة حالت دكف قياـ صاحب العقج بتشفيح إلتداماتو.

 11مغ ىحا العقج أك حجكث أمخ

التػندية لمكيخباء كالغاز بحلظ كتابيا كال يسكشو مشاكلة الشيابة
كفي ىحه الرػرة يجب عمي السحامي إعالـ الذخكة
ّ
إلى أي محاـ أخخ.
كفي صػرة تخمي السحامي (صاحب العقج) بخالؼ الحاالت السشرػص عمييا بالفرل

 11أك حجكث أمخ

التػندية لمكيخباء كالغاز اإلجخاءات السدتػجبة بيجؼ تعييغ محامي(ف)
شارئ أك قػة قاىخة تتخح الذخكة
ّ
السيسة تصبيقا لمفرل 5
أخخ(يغ) ضسانا إلستس اخرية سيخ السخفق العاـ عػضا عغ السحامي(ف) الستخمي(ف) عغ
ّ
مغ األمخ  764لدشة .2014

التػندية لمكيخباء كالغاز في ىحه الرػرة األخيخة تصبيق الشقصة األكلى مغ الفرل
كسا يجب عمى الذخكة
ّ
الدادس ليحا العقج.

الفصل المحدي علر :فسخ العقد

التالية:
مع مخاعاة مقتزيات الفقخة األخيخة كالفرل اؿتاسع ،تفدخ ىحه اإلتفاقية ،آليا في الحاالت ّ

السيشية لمسحاماة أك اإلحالة عمى عجـ السباشخة.
 كفاة السحامي أك حل الذخكةّ
التػندية لمكيخباء كالغاز تشبييا
التعاقجية .كفي ىحه الرػرة تػجو لو الذخكة
 عجـ إيفاء صاحب العقج بإلتداماتوّ
ّ
يقل عغ عذخة أياـ إبتجاء مغ
بػاسصة رسالة مزسػنة الػصػؿ تجعػه فييا إلى القياـ بإلتداماتو في أجل ّ
محجد ال ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز فدخ العقج
تاريخ تبميغ التشبيو .كبإنقزاء ىحا األجل ،يسكغ لمذخكة
ّ
األكلى مغ الفرل الدادس ليحا العقج.
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التػندية لمكيخباء
حق الذخكة
 إذا ثبت لجى الذخكةّ
ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز إخالؿ صاحب العقج بإلتدامو كإىجار ّ
كالغاز في التقاضي أك عجـ حزػر الجمدات بشفدو أك بػاسصة مداعجيو أك ثبت قيامو مباشخة أك بػاسصة الغيخ
بتقجيع كعػد أك عصايا أك ىجايا قرج التأثيخ في مختمف إجخاءات إبخاـ العقج كإنجازه.

كتابيا مغ
كيتػلى السحامي آليا إرجاع الػثائق التي بحػزتو أك في أجل أقراه عذخة أياـ (  )10مغ تاريخ شمبيا ّ
التػندية لمكيخباء كالغاز.
قبل الذخكة
ّ

الفصل الثحني علر:

قانػنية أك كاقعية ثابتة
التػندية لمكيخباء كالغاز تغييخ صاحب العقج دكف كجػد مبخرات
في صػرة قخار الذخكة
ّ
ّ
قزية ال زالت جارّية ترخؼ لو كجػبا أتعابو كاممة التي تحتدب شبق أحكاـ الفرل الثالث مغ ىحا
لحلظ ،في ّ

السؤرخ في  20أكت  2011كالستعّمق
العقج كذلظ عسال بأحكاـ الفرل  40مغ السخسػـ عجد  79لدشة 2011
ّ
بتشطيع ميشة السحاماة.

الفصل الثحلث علر :المفـحظ علل السريك

يكتدي كامل العقج صبغة الدخية مغ حيث شخكط التشفيح

بالسحافطة عمى الدخية.

العامة الستعّمقة
كيخزع الصخفاف ّ
لكل اإللتدامات ّ

الفصل الرااع علر :الهتايك

األكؿ لألحكاـ التذخيعية كالتختيبية
يخزع ّ
كل الستجخميغ ميسا كانت صفتيع في تشفيح ىحا العقج لحداب الصخؼ ّ
الستعمقة بسقاكمة الفداد كتزارب السرالح.

فض الهتاعحت المتعلّقك اعقد الهيحاك
الفصل الخح س علرّ :

الرمحية .كليحا الغخض تتػلى الذخكة
تبجل السداعي
ّ
في حالة نذػب خالؼ في تأكيل أحكاـ عقج الشيابة ّ
مؤرخ
التػندية لمكيخباء كالغاز مكاتبة الّمجشة
ّ
ّ
السحجثة بسقتزى الفرل الدابع مغ األمخ عجد  764لدشة ّ 2014
العسػمية لجى السحاكع
في  24جانفي  2014الستعّمق بزبط شخكط كإجخاءات تكميف السحاميغ بشيابة اليياكل
ّ
صمحية أك تقجيع مقتخح
التحكيسية دكف سػاىا إلقتخاح تدػية
التعجيمية ك
القزائية كاإلدارّية كالعدكخّية ك
كالييئات
ّ
ّ
ّ
ّ

أخخ لفس الخالؼ.

الػششية لمسحاميغ لحزػر الجمدة لفس الشداع السعخكض عمييا بالحدشى.
تتع دعػة مسّثل الييئة
ّ
كفي ىحه الحالة ّ
كديا،
كبإنقزاء أجل شيخ مغ تاريخ تػصل المجشة بسكتػب الذخكة
التػندية لمكيخباء كالغاز دكف فرل الخالؼ ّ
ّ

السخترة.
فيسكغ لمصخؼ األكثخ حخصا مػاصمة اإلجخاءات القانػنية التي يخاىا لمجفاع عغ حقػقو لجى السحكسة
ّ

الفصل السحدس علر :صـحريف التسجيل

تحسل مراريف التدجيل عمى السحامي أك شخكة السحاماة.
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الفصل السحاع علر :صمّك العقد

التػندية لمكيخباء كالغاز أك مسغ
ال يكػف ىحا العقج صحيحا ّإال بعج إمزائو مغ قبل الخئيذ السجيخ لمذخكة
ّ
يشػبو.

الفصل الثح ن علر :ملّ المخحارة

محل مخابختو بعشػانو السحكػر أعاله ،غيخ ّأنو يسكغ ألحج الصخفيغ تغييخ ذلظ بسقتزى رسالة
ّ
كل شخؼ ّ
عيغ ّ
مزسػنة الػصػؿ مع اإلعالـ بالبمػغ لمصخؼ اآلخخ أك كحلظ عغ شخيق محزخ إعالـ بػاسصة عجؿ اؿتشفيح.
حػ ّػخر بػ .................في .................

اإل ضــحءات
الل ـ ـ ــركك الـ ــتونسيّك

المم ـ ـ ـ ــحمي

للكـ ـ ــًراحء والغ ـ ـ ــحز

تجمع الممح ين
أو ّ
أوركك الممــح ــحة
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