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 تقديم المنشأة

  
 

 الصناعة والتجديدوكالة النهوض ب:     االسم *

 صبغة غير إداريةمؤسسة عمومية ذات  :   الشكل القانوني *

 البلفيدير تونس – 1002 - سوريا نهج 63:    االجتماعي المقر  *

 : النهوض بالصناعة والخدمات المتعلقة بها    النشاط *

 دينار 226 064 1:    * المداخيل *

 دينار  010 046 14:   للموازنة ٭ الصافيالمجموع  *

 دينار 557 912 13 :  ٭مجموع اإلستهالكات و الُمّدخرات  *

 315  :    القارين ٭ األعوانعدد *

 : )٭(السابقة  الثالثةفترات النيابية للمراقب الحسابات 

 GEM  2020-2019-2018   :للسنوات (القابسي)عبد الرزاق 
 CFA  (فتحي السعيدي) 2017-2016-2015   :للسنوات 
 CFA  (حي السعيديفت) 2014-2013-2012   :للسنوات 

 

 :واإلدارة العاّمةسمية في أعضاء مجلس المؤسسة إقائمة  *
 

 المنشأة أو المؤسسة أو الوزارة الممثلة اإلسم واللقب

 وكالة النهوض بالصناعة والتجديد السيد عمر بوزوادة

   الحكومة رئاسة  الصولي ألفة السيدة

 داخليةال وزارة خّميس محمد السيد

  الصناعية العقارية الوكالة   سهيل شعور السيد

  المالية وزارة سمراني حرم مطيطي سيدة السيدة

 والطاقة والمناجم الصنــــــاعة وزارة زيدان عدنان السيد

 والتشغيل المهني التكوين وزارة السيد محم أنيس زكري

 والتخطيط االقتصاد وزارة ة نهال قيقةالسيد

  التونسي المركزي البنك خر التباسيفا السيد

  الخارجي باالستثمار النهوض وكالة السيد عبد الباسط غانمي

  الفالحية باالستثمارات النهوض وكالة  الشافعي الرحمان عبد السيد

  التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة التونسي االتحاد  الطيب الكتاري السيد

 الدولة مراقبي هيئة خود بن الهادي محمدالسيد 

                                                                 

*
 2020=  آخر سنة محاسبية مصادق عليها 
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 شروط طلب العروض األّول: العنوان

 
 
 

 

 موضوع طلب العروض 1 :الفصل 
 

 

 2022و 2021 للسنواتالنهوض بالصناعة  حسابات وكالةنجاز مهمة مراقبة إيتمثل موضوع طلب العروض في 
 2023و

 
 شروط المشاركة 2 :الفصل 

 

 

 أجل آخر تاريخ عند التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء هيئة دولبج المرسمين المحاسبين للخبراء المشاركة يمكن

 العمل بها الجاري بالتشاريع عليها المنصوص اإلقصائية الحاالت إحدى في يوجدون ال الذينو العروض لقبول
 التشريع بتحوير المتعلق 1988 أوت 18 في المِؤرخ 1988 لسنة 108 عدد القانون من 23 بالفصل وخاصة

 .التجارية الشركات مجلة من 262 والفصل المحاسبين الخبراء بمهمة الخاص

 :المحاسبين الخبراء مشاركة تجوز وال
 
عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لدى هيئة الخبراء المحاسبين  لإليقافالذين تعرضوا  *

 األقصىث سنوات التي سبقت التاريخ الثال خاللذلك د التونسية ما لم يتم الغاؤه من قبل المحاكم المختصة وبالبال
 لقبول العروض.

 
بوكالة  االستشارية أو المحاسبية والمساعدة والتنظيم بالمراقبة تتعلق خصوصية مهمات إنجاز بصدد هم الذين* 

 التجديدالنهوض بالصناعة و
 

 طريقة تقديم العروض 3 :الفصل 
 

ضمن الظرف العرض ووثائق التعهد والمؤيدات المصاحبة للعرض يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. ويت

 من هذا الكراس. ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما ويكتب عليه عبارة: 4وكراس الشروط كما هو مبين بالفصل 
 
 
 

لسنوات  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد متعلق بتعيين مراقب حسابات 10/2021 عدد يفتح طلب عروض ال"
 ". 2023و 2022و 2021

 
 

 مباشرة يسلم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن للوكالة المركزي الضبط مكتب إلى الظروف توجه
 بالصناعة النهوض لوكالة العام المدير السيد باسم الظرف يرسل إيداع، وصل مقابل المركزي الضبط مكتب إلى

 على 2021 ديسمبر 6وم االثنين ي العروض لقبول أجل آخر ويكون يرالبلفيد تونس 1002-سوريا نهج ،63 والتجديد
 .المعتمد هو والتجديد بالصناعة النهوض لوكالة المركزي الضبط مكتب طابع صباحا العاشرة الساعة

 

 ويقصى آليا كل عرض:يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب العروض. 
 

  تاريخ الوصول(. )يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد آجالورد بعد 
 
 .لم يكن مغلقا ومختوما
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  هدناأ 4يحتوي على كّل الوثائق الفنية الواردة بالفصل ال 
 
 .كل عرض تّضمن تغييرات أدخلها المشارك على بنود كراس الشروط 
 

  على توزيع الّمدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين أو يحتوي على مدة زمنية تساوي صفر  لم يحتويكل عرض
 12المدرج بالملحق عدد  لألنموذجة لمتدخل أو عدة متدخلين في المهمة طبقا بالنسي

 
  كل عرض لم يكن فيه الخبير المحاسب الممضي لتقارير مراجع الحسابات ضمن الفريق المتدخل أو اقترح مدة

 .121عدد زمنية تساوي صفر ضمن الملحق 
 

  لفريق المتدخل كل الخبراء المحاسبين الممضين ضمن ا يحتوي ال أكثرمكتبين أو  مجمعكل عرض مقدم من قبل
 12.التجمع أو اقترح أحدهم مدة زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد  التفاقية

 

 الشروط كراس ضمن الواردة المتدخلين لتصنيف الدنيا الشروط فيهم تتوفر ال متدخلين على يحتوي عرض كل. 

 

  قارة ضمن نفس طلب العروض.من هيكلة  ألكثرينتمي  1كل عرض يتضمن متدخل صنف 
 

  بالنسبة لكامل  باإلمضاءمعرفا  يكون ال 7المدرج بالملحق عدد  لألنموذجكل عرض يحتوي التزام جماعي طبقا
قبل تاريخ صدور طلب ه من قبل أي متدخل المعرف ب اإلمضاءنجاز المهمة أو يكون تاريخ الفريق المتدخل إل

.العروض



المطالبة بتعويض. األسبابسبب من  أليّ إقصاء عروضهم  يمكن للمشاركين الذين تم وال
 

المضمنة بكراس الشروط. ويقصى كل  لألمثلةيجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثائق التعهد طبقا 
 تتوفر فيه الشروط المذكورة. العرض 

 
 

 األصلي العرضعلى جميع صفحات  رمصحوبا بالوثائق المطلوبة للعرض. ويؤشّ  األصليالعرض المشارك  دّ ويعُ 

  تمضى من قبله.و األخيرةتختم الصفحة بالحبر و
 

 
 نة للعرضكوّ الوثائق الم   4 :الفصل 

 
 يجب أن يحتوي الظرف المتضمن للعرض ووثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها على ما يلي :

 
 :الوثائق اإلدارية -1
 

 لمشاركواجبات ا العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

الخبير المحاسب  المشارك( تأشير  كراس الشروط
الممضي لتقارير المراجعة القانونية 

)على كل صفحة وإمضاؤه  للحسابات
 في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.وختمه 

  األصل أو نسخة منه مضمون من السجّل التجاري

في الصندوق  االنخراطشهادة في 
 .االجتماعيالوطني للضمان 

 من لألصل مطابقة ةنسخ
 الشهادة

 

                                                                 
 يجب أن يكون المشارك هو الممضي لطلب العروض والممضي لتقارير المراجعة1 
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 لمشاركواجبات ا العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

على الشرف يقدمه المشارك  تصريح
أو تسوية  إفالسبأنه ليس في حالة 

قضائية طبقا للتشريع الجاري به 
 العمل.

 

يجب أن يرفق المشارك الذي يوجد 
في حالة تسوية رضائية عرضه 

 م.إلعاللبتصريح في الغرض 

المدرج  األنموذجنسخة من 
مع إدراج  1بالملحق عدد 

 البيانات حسب هذا الملحق.
 

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب 

الممضي لتقارير المراجعة القانونية 

مع  في آخر الوثيقة وختمه للحسابات(

 بيان التاريخ.

 

الشرف يلتزم بموجبه  علىتصريح 
المشــارك بعـــدم القيام مبـاشرة أو 
بواسطـة الغــيـر بتـقـديـم وعــود أو 

ـا قصد التأثير في عطايا أو هـداي
مخـتـلـف إجـــراءات التـعيـين 

 ومراحل إنـجاز مهمة المراقبة

المدرج  لألنموذجطبقا 
 2بالـملحـق عــدد 

 

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب 
الممضي لتقارير المراجعة القانونية 

مع  وختمه في آخر الوثيقة للحسابات(
 بيان التاريخ.

رك تصريح علي الشرف يقدمه المشا
وكالة بأنه لم يكن عونا عموميا لدى 

، أو مضت عن النهوض بالصناعة
خمس  انقطاعه عن العمل بها مدة

 األقلسنوات على 

المدرج  لألنموذجطبقا 
 3بالـملحـق عــدد 

 

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب 
الممضي لتقارير المراجعة القانونية 

مع  وختمه في آخر الوثيقة للحسابات(
 ريخ.بيان التا

تصريح على الشرف لصاحب 
العرض بأنه والفريق المتدخل 

يوجدون في إحدى ال المقترح 
المذكورة بالفصل الثاني من  الحاالت

 كراس الشروط.

المدرج  لألنموذجطبقا 
 4بالملحق عــدد 

 

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب 
الممضي لتقارير المراجعة القانونية 

مع  ثيقةوختمه في آخر الو للحسابات(
 بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يقدمه صاحب 
العرض للمشاركة في طلب العروض 

سيتولى  الذي ويبين فيه أنه الشخص
إمضاء العرض والتقارير وأنه ممثل 

 مكتب الخبرة.

المدرج  لألنموذجطبقا 
 5بالملحق عــدد 

 

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب 
ة الممضي لتقارير المراجعة القانوني

مع  وختمه في آخر الوثيقة للحسابات(
 بيان التاريخ.

 

 

 :الوثائق الفنية -2
 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

القارين  األعوانسمية في إقائمة 
 للمكتب.

 المدرج لألنموذج طبقا
 6 عــدد بالملحق

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب الممضي 
وختمه في  نية للحسابات(لتقارير المراجعة القانو

 مع بيان التاريخ. آخر الوثيقة
التزام جماعي لكافة الفريق 

 المتدخل بإنجاز المهمة.
 المدرج لألنموذج طبقا

 الذي 7 عــدد بالملحق
 اسم وجوبا يتضمن

 أو المؤسسة

 .النيابية والمدة المنشأة

إمضاء المشارك )الخبير المحاسب الممضي 
وختمه في  نية للحسابات(لتقارير المراجعة القانو

 مع بيان التاريخ. آخر الوثيقة

 المتدخل الفريق من عضو كل بإمضاء التعريف 
 تاريخ يكون أن على المهمة المقترح إلنجاز

 لألنموذج وفقا العروض طلب بعد صدور اإلمضاء
ويعتبر عدم تقديم هذا الملحق . الصاحب

 العرض. إلقصاءمستوفيا لجميع الشروط سببا 
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

ة المؤسسات أو المنشآت قائم
العمومية التي أنجز لديها 

أعمال  المشارك المكتب
مصحوبة أو المراجعة  المراقبة

 .بالمؤيدات
 

 المدرج لألنموذج طبقا
 أ-8 عــدد ينبالملحق

مهمات المراقبة يتّم اعتماد المؤيدات الخاصة ب
والمراجعة القانونية في المؤسسات والمنشآت 

 . أو جزئياكليا المنجزة  العمومية

 ( مؤيدات اإلسناد:1

 
يشترط الحتساب مهّمة المراقبة القانونية تقديم  

 : إحدى المؤيدات التالية

: نسخة من اإلعالنات القانونية 1مؤيد رقم -
والشرعية والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي 

 للجمهورية التونسية.

: نسخة من مضمون من السجل 2مؤيد رقم -
 المّدة نصيص صلبه علىالتجاري شريطة الت

 .بالتعيينالنيابية المعنية 

: نسخة مطابقة لألصل من محضر 3مؤيد رقم  -
اجتماع الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلس 

التي تم خاللها النظر في تعيين مراقب  المؤسسة
 )ي( الحسابات.

: نسخة مطابقة لألصل من اتفاقية 4مؤيد رقم  -
من قبل الممثل القانوني مراقبة الحسابات ممضاة 

 للشركة أو المؤسسة ومراقب )ي( الحسابات.

المّدة النيابية واسم وجوبا  المؤيد المقّدمويتضّمن 
أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من 
الصنف األول. وفي غياب اسم المتدخل من 

الملحق إضافة  يشترطّ ضمن المؤيد،  1الصنف 
 صنف من المتدخلين بالمّدة الزمنية لكلالمتعلق 

المقّدم في العرض عند  (12الملحق عدد   )
إلثبات انتمائه للمتدخلين من الصنف  المشاركة

المهّمة في األول ضمن الفريق الذي أسندت له 
 المعنية بالمؤيد.مؤسسات والمنشآت العمومية ال

 :( مؤيدات اإلنجاز2

إلى مؤيدات اإلسناد الواردة أعاله والتي  يضاف
مؤيدات  م المتدخل من الصنف األولستحمل ا

 اإلنجاز التالية:

مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المّدة النيابية 
: المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت العمومية

نسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس 
اإلدارة أو الجلسة العامة التي تّم فيها البّت في 

 اسبية المعنية.تقارير مراقب الحسابات للسنة المح

وبالنسبة للمّدة النيابية التي تّم استكمال إنجازها يتّم 
آخر سنة محاسبية للمّدة اعتماد مؤيدات إنجاز 

كما وردت أعاله الحتساب كامل المهّمة  النيابية
 )لكّل المّدة النيابية(.

ويتعّين على المتدخل من الصنف األول صلب 
ات بإحدى مؤيدمكاتب خبرة سابقة اإلدالء 

إلثبات  مؤّيد اإلنجازالواردة أعاله مع  اإلسناد
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

إنجاز المكتب للمهّمة مرفقة بالملحق المتعلق 
الملحق ) المتدخلينبالمّدة الزمنية لكل صنف من 

المقّدم في العرض عند المشاركة  (12عدد 
 صلبها. إلثبات تدّخله

 

قائمة شركات القطاع الخاص 
 المكتبالتي أنجز لديها 

أو  عمال المراقبةأ المشارك
 .مصحوبة بالمؤيداتالمراجعة 

 

 المدرج لألنموذج طبقا
 ب-8 عــدد بالملحق

مهمات المراقبة يتّم اعتماد المؤيدات الخاصة ب
الخاص  القطاع والمراجعة القانونية في شركات

 .كليا فحسبالمنجزة 

 ( مؤيدات اإلسناد:1

يشترط الحتساب مهّمة المراقبة القانونية تقديم 
 المؤيدات التالية:  أحد

: نسخة من اإلعالنات القانونية 1مؤيد رقم -
لعدلية الصادرة بالرائد الرسمي اوالشرعية و

 للجمهورية التونسية.

نسخة من مضمون من السجل  :2مؤيد رقم -
 المّدة التجاري شريطة التنصيص صلبه على

 .النيابية المعنية بالتعيين

ن محضر : نسخة مطابقة لألصل م3مؤيد رقم  -
مجلس اجتماع الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو 

تم خالله النظر في تعيين مراقب  ذيال المؤسسة
 بات.)ي( الحسا

: نسخة مطابقة لألصل من اتفاقية 4مؤيد رقم  -
مراقبة أو مراجعة الحسابات ممضاة من قبل 
الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة ومراقب )ي( 

 الحسابات.

المّدة النيابية واسم  مؤيد المقّدم وجوباالويتضّمن 
أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من 

 الصنف األول.

 :( مؤيدات اإلنجاز2

إلى مؤيدات اإلسناد الواردة أعاله والتي  يضاف
مؤيدات  اسم المتدخل من الصنف األولتحمل 

 اإلنجاز التالية:

بية مؤيدات إنجاز آخر سنة محاسبية من المّدة النيا
: نسخة مطابقة لألصل من موضوع اإلسناد

محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على 
سبية من تقارير مراقب الحسابات آلخر سنة محا

 .سنوات 3ـمهّمة مراقبة الحسابات ل

قائمة المؤسسات أو المنشآت 
العمومية وشركات القطاع 
 الخاص التي أنجز لديها الخبير

المحاسبين المحاسب أو الخبراء 
أعمال  1المتدخلين صنف 

المراجعة أو المراقبة مصحوبة 
 بالمؤيدات.

 المدرج لألنموذج طبقا
 9 عــدد بالملحق

 المهمات أصحاب المحاسبين الخبراء إمضاء*
 وختمه المعنية

المهمات القانونية و المراجعة  إلثباتيشترط *
للمؤسسات أو المنشآت العمومية التي شارك فيها 

( 1صنف(ن من الخبراء المحاسبين المتدخلي
كامل  1خلين صنف دضمن طلب العروض كمت

بشهادة في الغرض مسندة  لإلدالءالمدة النيابية 
من قبل مكاتب أصحاب المهمات المعنية وفقا 
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 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

مع تقديم  9المدرج بالملحق عدد  لألنموذج
المؤيدات القانونية و الرسمية وخاصة منها نسخة 

 المالحقمع جميع  قيةاالتفامن  لألصلمطابقة 
 مسجلة بالقباضة المالية.

 

قائمة اسمية في الفريق المتدخل 
 مع ملخص الخبرة

 المدرج لألنموذج طبقا
 10 عــدد بالملحق

 الممضي المحاسب الخبير) المشارك إمضاء
 في هللحسابات( وختم القانونية المراجعة لتقارير

  التاريخ بيــان مع الوثيقة آخر

ديم هذا الملحق مستوفيا لجميع ويعتبر عدم تق
 العرض. إلقصاءالشروط سببا 

السير الذاتية لكافة أعضاء 
الفريق المتدخل مؤيدة بنسخ 

من الشهائد  لألصلمطابقة 
 العلمية. 

 المدرج لألنموذج طبقا
 11 عــدد بالملحق

إمضاء صاحب السيرة الذاتية وإمضاء المشارك 
جعة الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرا

القانونية للحسابات وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 
  التاريخ.

ويعتبر عدم تقديم هذا الملحق مستوفيا لجميع 
 العرض. إلقصاءالشروط سببا 

 صنف لكل الزمنية المدة توزيع

 .المتدخلين من
 المدرج لألنموذج طبقا

 12 عــدد بالملحق
 الممضي المحاسب الخبير) المشارك إمضاء
 في وختمه )للحسابات القانونية المراجعة لتقارير

 .التاريخ بيــان مع الوثيقة آخر

 لجميع مستوفيا الملحق هذا تقديم عدم ويعتبر 
 العرض إلقصاء سببا الشروط

 

 

 

 أكثر أو للخبرة مكتبين قبل من المقدمة العروض : 5 الفصل
 

اتفاقية تجّمع في الغرض إضافة إلى جميع الوثائق المهمة، يجب تقديم  إلنجازفي صورة تجمع مكتبين للخبرة أو أكثر 
من هذا الكراس والذي يتعين تقديمها من قبل كل مكتب خبرة على  4المطلوبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 

بعدد أيام تدخل مخالف لصفر  1متدخلين صنف  التفاقيةحدة على أن يكون وجوبا الخبراء المحاسبين الممضيين 
 12.ضمن الملحق عدد 

 الذي سيتولى إمضاء التقارير وتمثيل التجّمع. 1كما يجب أن تحّدد اتفاقية التجّمع المتدخل صنف 
 

 فتح الظروف :6الفصل 
 

فرزها المحدثة بمقرر من المدير العام لوكالة النهوض قبل اللجنة الخاصة بفتح الظروف وتفتح الظروف من 
 بالصناعة والتجديد.

 
 غير علنية. وتتم عملية الفتح في جلسة

 
المؤيدات للوثائق و استيفائهامحتوى العروض و منالجلسة التثبت وتتولى اللجنة الخاصة المذكورة خالل هذه 

 من هذا الكراس. 3المطلوبة وإقصاء العروض الواردة بعد اآلجال أو المخالفة لطريقة تقديمها طبقا لمقتضيات الفصل 
 

والغير  المطلوبة اإلداريةكتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق  للجنة الخاصة أن تدعو االقتضاءيمكن عند 
عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها  (7) إلى استيفائها في أجل سبعة أيام اإلقصائية

 اإلداريةالوثائق  كمالالستالمحددة  اآلجالوفي صورة عدم احترام ضبط وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمكتب 
 المطلوبة أو عدم تقديمها فإن العرض يقصى.
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وتتولّى اللجنة تحرير محضر فتح في الغرض في نسختين أصليتين تحتفظ المنشأة بأحدهما ويدرج الثاني ضمن الملّف 
معتمد من قبل الذي سوّجه إلى لجنة التدقيق ويكون المحضر ممضى من قبل كاّفة أعضاء اللجنة ومطابقا لألنموذج ال

 .لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية
وتدّون لجنة فتح العروض صلب المحضر وجوبا األعداد الرتبية المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء 

ي المشاركين، الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض وكذلك الوثائق المطلوبة وغير المقّدمة ضمن العروض أو الت
 انقضت مّدة صلوحيتها والعروض المقبولة والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها.

 
 فرز العروض 7: الفصل

 
 14تتولى اللجنة الخاصة بفتح الظروف وفرزها فرز العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجية المدرجة بالملحق عدد 

 من هذا الكراس.
المقبولة من قبل لجنة فتح العروض والتي استوفت كّل شروط المشاركة الواردة بالفصل الثاني مع اإلشارة إلى أنّه يتّم تقييم العروض 

 من كراس الشروط   وتضّمنت كافّة الوثائق المستوجبة طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من هذا الكراس.

هذه العروض في ما بينها  وفي حالة تساوي بعض العروض باعتماد كّل المعايير المدرجة بمنهجية الفرز، يتّم ترتيب

   باعتماد تاريخ وصول العرض األصلي تصاعدّيا.

 في نسختين أصليتين تحتفظ المنشأة بأحدهما و يرسل الثاني للجنة التدقيق ممضى من قبل جميع أعضائها وتحرر محضرا في الغرض

 النتائج والمعلومات المتوفرة خالل التقييم وقبل على سرية مسؤوليناللجنة  أعضاءويعتبر في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية. 

عليها إال بمقتضى ترخيص في  االطالعوال يمكن  الوكالةحفظ كامل الملفات لدى يتّم كما إرسال الملف إلى اللجنة. 

 .المدير العام للوكالةالغرض من طرف 

 
 
 

 منهجية فرز العروض 8 :الفصل 
 

ه و ذلك الالخبرة وفقا للمنهجية المنصوص عليها بالملحق المذكور أعمكتب  رالختيايتم فرز العروض وترتيبها 
 .(نقطة 100)الخاصة بالعرض الفني على المقاييس  باالعتماد

 

 نقطة 25 :المتدخل الفريق تركيبة 8-1
 التالي: الثالثيحسب التصنيف وذلك يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد الكافي من المتدخلين للقيام بالمهمة 

 

  التونسية. بالبالديشمل الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين  :األولالصنف 
 

 يشمل المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:الصنف الثاني : 
 
 

 علىل التحصّ من الخبرة في المهنة بعد  األقلل على شهادة المراجعة في المحاسبة مع سنتين على التحصّ * 

 أو الماجستير أو ما يعادلها، األستاذية
 

من الخبرة بعد  األقلقة بالمهمة مع سنتين على المرحلة ثالثة لها ع على شهادة الماجستير أول التحصّ * 
 على الشهادة،ل التحصّ 

 
سنوات  4في التصرف المحاسبي أو ما يعادلها مع  األستاذيةأو  (LMDنظام )اإلجازة على شهادة  التحّصل* 

 على الشهادة.ل التحصّ بعد  األقلرة على خب
 

 األقلسنوات على  5بالمهمة أو ما يعادلها قة عالأو أستاذية لها  (LMDنظام )اإلجازة شهادة على ل التحصّ * 

 على الشهادة.ل التحصّ من الخبرة بعد 
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 يضم المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:الصنف الثالث : 

 

 هادة المراجعة في المحاسبة أو الماجستير أو على شهادة مرحلة ثالثة لها عالقة بالمهمة،على شل التحصّ  *
 
 يعادلها،التصرف المحاسبي أو ما  األستاذية فيأو  (LMDنظام )اإلجازة شهادة على ل التحصّ  *

 
ع سنتين على بالمهمة أو ما يعادلها مقة عاللها  األستاذيةأو  (LMDنظام )اإلجازة شهادة على ل التحصّ  *

 على الشهادة،ل التحصّ من الخبرة بعد  األقل
 

ل بعد التحصّ  األقلسنوات من الخبرة على  5على الشهادة الجامعية في الدراسات المحاسبية مع ل التحصّ  *
 على الشهادة.

 
 

سناد النقاط على على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين مع إ باالعتمادويتم تحديد التركيبة المثلى 
 التالي:النحو 

 
 األولنقطة للصنف  12 *

 
 نقاط للصنف الثاني 8 *

 
 نقاط للصنف الثالث 5 *

 
 11 عدد الملحق محتوى على باالعتماد   10 الملحق ضمن المتدخل الفريق تركيبة ضبط المشارك ويتولّى

 
 

ّدة 8-2  نقطة 25 :المتدخلين من صنف لكل الزمنية الم 
 

يتم تحديد المهمة. و إلنجازالضرورية لكل صنف من المتدخلين ى تحديد المدة الزمنية الكافية وإليرمي هذا المقياس 
في  األصنافعلى المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين مع اعتبار  باالعتمادالمدة الزمنية المثلى 

 توزيع النقاط على النحو التالي:
 

 12  األولنقطة للصنف 
 
 8 الثاني نقاط للصنف 

 
 5 نقاط للصنف الثالث 

 
باالعتماد على محتوى  12 عدد ويتولّى المشارك ضبط المّدة الزمنية لمختلف أصناف المتدّخلين ضمن الملحق

 .13الملحق عدد 

 يوما. 70وتقصى العروض التي يتجاوز فيها عدد أيام تدخل أحد الخبراء المحاسبين من الصنف األول 

 
ملِي   الزمنية المدة 8-3 لَة ةالج  َعد   نقطة 20:  الم 
 

 للمدة الزمنية الضرورية للقيام بالمهمة باعتبار أصناف المتدخلين. تعدياليعد هذا المقياس 
 

 المتدخلين معدلة بالضوارب ألصنافويسند العدد بالنسبة لهذا المقياس اعتمادا على المدة الزمنية 
 

 و ذلك كما يلي:
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 3( Xتدخلين ضارب )المدة الزمنية للصنف األّول من الم
 مع)+(

 2( Xالمدة الزمنية للصنف الثاني من المتدخلين ضارب )
 مع)+(

 1( Xالمدة الزمنية للصنف الثالث من المتدخلين ضارب )
 

 على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين. باالعتمادلة دَّ عَ وتضبط المدة الزمنية المُ 
 

 نقطة 15:  التأطير نسبة 8-4
 

هدف هذا المقياس إلى توفير أساليب نجاعة مهمة المراقبة وضمان نتائجها. وهو مقياس يستعان به لمعرفة مدى تدخل ي
 .(في المهمة) األولالصنف  الخبراء المحاسبين

 
 وتضبط نسبة التأطير طبقا للقاعدة التالية:

 

100 X )المدة الزمنية للصنف األول( 
 المّدة الزمنية الجملّية

 

 ح بالفارق المعياري لكافة العارضين.على المعدل المصحّ  باالعتمادسبة التأطير المثلى وتحدد ن
 

 
 

 نقطة 15 المكتب: خبرة 8-5
 

المؤسسات أو  في حسابات( ث سنواتالمدة نيابية مقدرة بث)يرمي هذا المقياس إلى تحديد مهمات التدقيق القانونية 
التي أنجز لديها الخبير المحاسب أو الخبراء المحاسبين المتدخلين الشركات في القطاع الخاص المنشآت العمومية و

 عة أو المراقبة.أعمال المراج 1صنف 
للمؤسسات والمنشآت بالنسبة  أ-8 عدد بالملحقالواردة ويحتسب العدد لهذا المقياس على أساس عدد المهمات 

)وبعد التثبت في ب-8بالملحق عدد والواردة  فحسب المنجزة كلياعدد المهمات  للقطاع الخاصأما بالنسبة  العمومية
 .المؤيدات(

 

 ويتم إسناد العدد حسب التدرج التالي:
  

 عدد المهمات 6إلى  1من  6<

9 
 0.5نقطة لكل مهمة ) 1.5

 نقطة لكل سنة منجزة فعليا
 العدد المسند للمهمات بالقطاع العمومي

 لقطاع الخاصالعدد المسند للمهمات با منجزة كليا نقطة لكل مهمة 6
 

 
نقطة لكّل مهّمة منجزة  1.5 وأالنيابية مّدة نقطة لكل سنة منجزة من ال 0.5 بالنسبة لـلخبرة في القطاع العام، تسند

في العدد المسند للخبرة سقف حّدد و)حسب المؤيدات المقّدمة(  للثالث سنوات محاسبية للفترة النيابية المعنية
 نقاط. 9بـالمؤسسات والمنشآت العمومية 

 6ـالعدد المسند للخبرة في القطاع الخاص بسقف حّدد في القطاع الخاص و منجزة كلياواحدة لكل مهمة  نقطة تسند
 نقاط.
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 أ( مؤيدات إسناد المهّمة
تقديم إحدى  القطاع الخاصأو في  المؤسسات والمنشآت العموميةيشترط الحتساب مهّمة المراقبة القانونية في  

 : المؤيدات التالية
 : نسخة من اإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.1مؤيد رقم -
 المّدة النيابية المعنية بالتعيين, : نسخة من مضمون من السجل التجاري شريطة التنصيص صلبه على2مؤيد رقم -
لسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلس المؤسسة التي تم : نسخة مطابقة لألصل من محضر اجتماع الج3مؤيد رقم  -

 خاللها النظر في تعيين مراقب )ي( الحسابات.
: نسخة مطابقة لألصل من اتفاقية مراقبة الحسابات ممضاة من قبل الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة 4مؤيد رقم  -

 ومراقب )ي( الحسابات.
 .واسم أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من الصنف األول النيابيةالمّدة ويتضّمن المؤيد المقّدم وجوبا 

 
ضمن المؤيد المقّدم،  1، وفي غياب اسم المتدخل من الصنف ي المؤسسات والمنشآت العموميةفوبالنسبة للخبرة  

م في العرض عند المقدّ  (12الملحق عدد   ) بالمّدة الزمنية لكل صنف من المتدخلينالملحق المتعلق إضافة  يشترطّ 
المؤسسات والمنشآت المهّمة في إلثبات انتمائه للمتدخلين من الصنف األول ضمن الفريق الذي أسندت له  المشاركة
 المعنية بالمؤيد.العمومية 

 
 : إنجاز المهمةب( مؤيدات 

 نجاز التالية:مؤيدات اإل سم المتدخل من الصنف األولإلى مؤيدات اإلسناد الواردة أعاله والتي تحمل ا يضاف
: نسخة من مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المّدة النيابية المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت العمومية)* 

محضر مجلس المؤسسة أو مجلس اإلدارة أو الجلسة العامة التي تّم فيها البّت في تقارير مراقب الحسابات للسنة 

 المحاسبية المعنية.

آخر النيابية التي تّم استكمال إنجازها في المؤسسات أو المنشآت العمومية ، يتّم اعتماد مؤيدات إنجاز وبالنسبة للمّدة 

 كما وردت أعاله الحتساب كامل المهّمة )لكّل المّدة النيابية(. سنة محاسبية للمّدة النيابية

 

سبية للفترة النيابية موضوع اإلسناد: : مؤيدات إنهاء إنجاز آخر سنة محاالنسبة للخبرة في شركات القطاع الخاص)* 

نسخة مطابقة لألصل من محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على تقارير مراقب الحسابات آلخر سنة 

 محاسبية.

 

يتعّين على المتدخل من الصنف األول صلب مكاتب خبرة سابقة المؤسسات والمنشآت العمومية  وبالنسبة للخبرة في
 12إلثبات إنجاز المكتب للمهّمة مرفقة بالملحق عدد  مؤّيد اإلنجازالواردة أعاله مع  ؤيدات اإلسنادبإحدى ماإلدالء 

 صلبها. إلثبات تدّخله)المقّدم في العرض عند المشاركة( 

 ويتّم اعتماد مؤيدات الخبرة المشهود بمطابقتها لألصل صلب آخر صفحة من وثيقة المؤّيد.

 
 نة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية:: عرض الملف على لج 9 الفصل

بعد استكمال تقييم العروض وترتيبها وتدوين محضر الفرز طبقا لما ورد بالفصل السابع الوارد أعاله، يتّم إرسال 
يق في كامل الملّف مرفقا بجدول إحالة وثائق الذي يمضيه المسؤول األول للمؤسسة أو المنشأة العمومية إلى لجنة التدق

حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية ) التي يترأسها رئيس هيئة مراقبي الدولة وتؤّمن الهيئة أعمال الكتابة القارة 
 لها ( وذلك قبل شهرين ونصف على األقل من التاريخ المزمع للتعيين.

على الوثائق والمعطيات وجوبا ويحتوي الملّف الموّجه للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية 
 التالية:
 نسخة من مقّرر تعيين اللجنة الخاّصة بفتح وفرز العروض.  -
 نسخة من إعالن طلب االستشارة ومؤيدات النشر.  -
 نسخة رقمية من كراس الشروط الصادر عن المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية. -
 نسخة أصلّية من محضر جلسة فتح العروض. -
 رير فرز العروض. نسخة أصلّية من تق -
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 نسخة من الوثائق الفنية الخاصة بكل عرض والتي تّم اعتمادها في تقييم العروض.  -
 . excelقرص مضغوط يحتوي على المعطيات الفنية للعروض وجدول تقييم العروض حسب منظومة -
 التاريخ المحتمل للتعيين. -

 

رة عند االقتضاء.ويمكن للجنة التدقيق أن تطلب مّدها بالوثائق األصلية لالستشا  
كما يمكن للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية التثبت بكلّ الوسائل المتاحة من صّحة 
المعطيات المقّدمة من قبل المشاركين فيما يتعلّق بالخبرة المنجزة وأسماء المتدّخلين وإقصاء المشارك إذا ثبت 

الوثائق التعاقدية التي أسندت بمقتضاها له هذه المهام. كما تقوم تصريحه بمعطيات مغلوطة أو مخالفة لمحتوى 
اللجنة بالتنصيص على هذا التصريح المخالف صلب كلّ مراسالت نتائج التدقيق الموّجهة من قبلها والتي تحتوي 

 اسم المشارك ضمن المكاتب أصحاب الثالث مراتب األولى.
 

 و المنشأة العمومية المعنية للمّدة النيابية المحّددة::  تعيين مراقب الحسابات للمؤسسة أ 10 الفصل
يتّم التدقيق في الملّف من قبل لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لمقتضيات األمر المتعلّق 

سة أو المنشأة بمراقبة حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية وكاّفة التراتيب الجاري بها العمل. وتتّم موافاة المؤس
العمومية المعنية بأسماء المكاتب أصحاب الثالث مراتب األولى في تاريخ انعقاد الهيكل المخّول له تعيين مراقب أو 
مراقبي الحسابات )الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلس المؤسسة( والذي يقوم بدوره بتعيين مراقب أو مراقبي 

 دوجة( من ضمن القائمة المقترحة.الحسابات )في حالة المراقبة المز
ولضمان المتابعة الحينية لجدول تعهدات مراقبي الحسابات من قبل لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت 

ساعة من اختياره)هما( عن  24العمومية، يتّم إعالم هيئة مراقبي الدولة بمراقب)ي( الحسابات المعّين في ظرف 
 طريق الفاكس.

ي( -م هيئة مراقبي الدولة وزارة اإلشراف القطاعي وهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية بمراقبويتّم إعال
في غضون العشرة أيام التي  مراسلة كتابية مودعة لدى مكتب ضبط الهيكل المذكورالحسابات المعّين)ين( بمقتضى 

 تلي تاريخ التعيين.
 

 : إعالم مراقب الحسابات المعّين11 الفصل
ّم إعالم مراقب)ي( الحسابات المعّين)ين( في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التعيين وذلك بكّل طريقة مادية تعطي يت

 تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم.
 

: نشر نتائج االستشارة المتعلقة بتعيين مراقب)ي( الحسابات للمؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية 12 الفصل
 دة:للمّدة النيابية المحدّ 

تنشر المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية وجوبا نتائج االستشارة على موقع الواب الخاّص بها أو بأّي وسيلة إشهار 
أخرى مادّية أو على الخّط. ويبّين هذا اإلعالن أسماء مراقبي الحسابات أصحاب الثالث مراتب األولى واسم 

 ة وتاريخ التعيين.مراقب)ي( الحسابات المعّين)ين( والمّدة النيابي
 ويتّم ذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ التعيين.
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 العنوان الثاني: البنود التعاقدية
 

 

 :  اتفاقية المراقبة: 1الفصل 
يتّم إبرام اتفاقية المراقبة بين المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية ومراقب أو مراقبي الحسابات المعّين)ين( طبقا 

ت الواردة أعاله. ويتّم وجوبا إمضاء االتفاقية من قبل المدير العام للمؤسسة العمومية التي ال تكتسي لكاّفة اإلجراءا
 صبغة إدارية أو الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية من جهة ومراقب أو مراقبي الحسابات من جهة أخرى. 

 
 موضوع المهمة: 2:الفصل 

 
 لي:ي ما في الحسابات مراقب مهمة تتمثل

 إجراء سنويا الحسابات مراقب ويتولى .الداخلية الرقابة نظام لنجاعة عامة بمراقبة مستمرة بصفة االضطالع*

بوكالة النهوض بالصناعة ا به المعمول والمحاسبية المالية اإلدارية اإلجراءات لتقييم خاصة الالزمة ياتالتقص  

 .والتجديد

 :للمراقبة الخاضعة العمليات ضمن وجوبا وتندرج

 المعلومات نظام و التنظيم -

 التصرف رقابة نظام و الداخلي التدقيق -

 االستثمار و التصرف ميزانيتي متابعة و تنفيذ و إعداد إجراءات -

 البشرية الموارد في التصرف إجراءات -

 ختمها و تنفيذها و الصفقات إبرام إجراءات -

 العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق باألمر عليها صوصالمن الصفقات لجان اختصاص ضمن تدخل ال التي الطلبات -

 التجاري التصرف -

 الخزينة في التصرف و المالي التصرف -

 المستحقات استخالص -

 المخزونات و الممتلكات في التصرف -

وكالة النهوض بالصناعة  نشاط طبيعة مع مالءمتها مع المذكورة التصرف جوانب كل المراقبة تشمل أن ويتعين

 تجديدوال
 

لوكالة النهوض بالصناعة و  المالية والقيم المحاسبة ووثائق والمستندات التجارية واألوراق الخزانة و الدفاتر مراقبة *

 القوائم و اإلحصاء عمليات صدق و صحة من والتأكد المحاسبية السنة خالل المنجزة المبادلة عمليات وكذلك التجديد

 تشمل عامة، وبصفة .الوكالة حول المؤسسة مجلس تقرير تضمنها التي لوماتالمع صحة مدى من التحقق و المالية

 .والمحاسبي المالي بالتصرف المتعلقة العمليات كل المراقبة أعمال
 

 تفاقية المراقبةئق المكونة الالوثا 3 :الفصل 
 

 تفاقية المراقبة في ما يلي:التتمثل الوثائق المكونة 

 اتفاقية المراقبة المبرمة 

  الشروطكراس 

 كراس الشروط مالحق 
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 تركيبة الفريق المتدخل : 4 :الفصل 
 ذكرهم: آلتيمن السيدات والسادة ا األكمليتكون الفريق المتدخل المكلف بإنجاز المهمة على الوجه 

 

 الشهادة العلمية صنف المتدخل اسم ولقب المتدخل

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 الحسابات( مراقبي أو) مراقب لكاه على الموضوعة االلتزامات: 5 الفصل
 

يمكن تغيير  وال .ة التي تم اختياره على أساسهايجب على مكتب الخبرة المعني أن يلتزم بتركيبة الفريق المكلف بالمهم
 النهوض لوكالة العام المدير للضرورة القصوى وفي حدود عضو واحد وبعد الترخيص من قبل إالهذه التركيبة 

 .والتجديد بالصناعة
 

 تجربة مهنية مماثلين.ذر مشاركته بآخر ذي مستوى علمي وويتم تعويض العضو الذي تتع
 

وتوصياته المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية في تقرير خاص يرسل في  مالحظاتهويجب أن يضمن كل مراقب حسابات 
ن من تاريخ انتهاء السنة في أجل أقصاه شهريوالتجديد  بالصناعة النهوض لوكالة العام المديرعشرين نظيرا إلى 

 .المحاسبية
 

ستة 6وفي صورة تعيين لمدة نيابية سابقة بأكثر من سنة فأنه يجب تقديم تقرير الرقابة الداخلية في أجل  أقصاه 
 أشهر من تاريخ التعيين 

   عار بالتنبيه.على أن يتم إعالم مراقب الحسابات والتنبيه عليه بتقديم تقريره خالل العشر أيام من تاريخ بلوغ اإلش
 

المضمنة بتقرير الرقابة المالحظات ، متابعة والتجديد بالصناعة النهوض وكالةويتولى مراقب الحسابات، بالتنسيق مع 

الداخلية الخاص بالسنة المحاسبية المنقضية والتي سبقتها في إطار جدول يعد للغرض ويتضمن بالخصوص تقييما 

 لتدارك النقائص الواردة بالتقرير. والتجديد بالصناعة وضالنه وكالةللمجهود المبذول من قبل 
 

وضبطها من قبل مجلس المؤسسة، توضع  والتجديد بالصناعة النهوض وكالةتقرير نشاط بعد إعداد القوائم المالية و

ية على بما في ذلك وضعية الممتلكات والحالة المال اإليضاحاتهذه الوثائق والبيانات المصاحبة لها والمتضمنة لكل 

 .في أجل أقصاه شهرين ونصف بعد انتهاء السنة المحاسبيةذمة مراقب الحسابات 
 

 ويتعين على مراقب الحسابات تقديم تقرير حول المالية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية.
 

تقريره حول القوائم المالية  في  نه يجب تقديمإوفي صورة تعيين مراقب الحسابات لمدة نيابية سابقة بأكثر من سنة ف

   أشهر من تاريخ توصله بالقوائم المالية المضبوطة( 3ثالث  )تاريخ أقصاه 

 
 

 النهوض وكالة دون تدخل في إدارة مالئمةويجري مراقب الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يراها 
 .والتجديد بالصناعة
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ويحق له الحصول على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية لمباشرة مهامه وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات 

 ت المحاضر والجداول البنكية.المحاسبة وسجال
 

على معنى التشريع  والتجديد بالصناعة النهوض وكالةويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل داخل 
 جاري به العمل.والتراتيب ال

 

معايير التدقيق المتعارف عليها ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات رأيه الصريح بأنه أنجز مهمة المراقبة وفقا ل
 التنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق.و

 

يحتوي على  المجلة الشركات التجارية، كل تقرير مراقب حسابات من  269وملغى، على معنى الفصل  باطالويعتبر 
 التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة. االحترازاترأي صريح أو إذا كانت 

 

يجب على مراقب الحسابات المعين أن يحيل ويقدم لمجلس المؤسسة تقريره المتعلق بالقوائم المالية وكذلك تقريرا 
 وبين أعضاء مجلس مؤسستها. والتجديد بالصناعة النهوض وكالةالمبرمة بين  تاالتفاقياخاصا حول 

 

لمجلس المؤسسة أو لمجلس اإلدارة أو   ي صيغة ورقية وأخرى إلكترونيةفالعربية  ةنظير باللغويوجه كل تقرير في 
 ئم المالية السنوية.للجلسة العامة في ظرف خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ المعين للمصادقة على القوا

 
 والتجديد بالصناعة النهوض وكالة الموضوعة على كاهل االلتزامات :6 الفصل

 

 التدقيق لجنة) الدولة مراقبي هيئة وإعالم المتدخل للفريق متابعة بطاقة طريق عن المتدخلين عمل تقدم متابعة يجب
 أي أو 2 وصنف 1 صنف المتدخل الفريق بةتركي في تغيير أي حدوث حال في( العمومية والمنشآت المؤسسات في

 .إشكال

 

 (الحسابات)الوثائق الموضوعة على ذمة مراقب  أو مراقبي  :7 الفصل
 
 

 :والتجديد بالصناعة النهوض وكالةبع عليها طالإلتوضع على ذمة مراقب الحسابات الوثائق التالية ل
 

 األخيرةث سنوات المتعلقة بالثتقارير النشاط الالقوائم المالية والميزانيات التقديرية و 

  عقد البرامج أو عقد األهداف أو برامج العمل 

  الخاص بأعوانها األساسيبما فيها النظام  والتجديد بالصناعة النهوض وكالةبالنصوص القانونية المتعلقة 

  ونوعيتها ألنشطتهالتوزيع الجغرافي 

 اإلطار وقانون الهيكل التنظيمي 

 األخيرةث سنوات الالمراقبة للث تقاريرو اإلجراءات ةدلّ أ. 

  والمالية وكذلك الطرق المحاسبيةعدد القيود المحاسبية وإجراءات تنظيم الوظيفة المحاسبية. 

  قائمة اسمية في أعضاء مجلس المؤسسة 

 هيكلة رأس المال 

  على األقل من رأس مالها.%10قائمة الشركات التي تمتلك المنشأة 
 
 

 المراقبة اتفاقية على المنطبقة بوالتراتي التشريع :8 لفصلا
 

. وفي صورة ازدواجية المراقبة والتجديد بالصناعة النهوض ووكالة المعّينتبرم اتفاقية مراقبة بين مراقب الحسابات 
 تبرم اتفاقيتان في الغرض.

 

 وخاصة:بها العمل  والتراتيب الجاري االتفاقية للتشريعوتخضع هذه 
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 الخبراء بمهنة الخاص التشريع بتحوير المتعلّق 1988 أوت 18 في المؤّرخ 1988 لسنة 108 عدد القانون* 
 المحاسبين،

 
 وعلى العمومية والمؤسسات والمنشآت بالمساهمات المتعلّق 1989 فيفري 1 في المؤّرخ 1989 لسنة 9 عدد القانون* 

 ،2006 جوان 12 في المؤرخ 2006 لسنة 36 عـــدد القانون وخاصة تّممته أو نقحته التي النصوص جميع
 
 للمؤسسات، المحاسبة بنظام المتعلّق 1996 ديسمبر 30 في المؤّرخ 1996 لسنة 112 عدد القانون* 
 

 جميع وعلى 2000 نوفمبر 3 فــي الـمؤرخ 2000 لسنة 93 عدد بالقانون الصادرة التجارية الشركات مجلة* 
 المتعلق 2005 أكتوبر في 18 المؤّرخ 2005 لسنة 96 عدد القانون منها وخاصة تممتها أو نقحتها التي النصوص

 ،2009 مارس 16 في المؤّرخ 2009 لسنة 16 عدد القانـون وآخرها المالية العالقات سالمة بتدعيم
 

المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء  2018أوت  1المؤرخ في  2018لسنة  46* القانون عدد 
 صالح.غير المشروع وتضارب الم

 
 

 حسابات مراجعة وطرق شروط بضبط المتعلّق 1987أفريل غّرة في المؤّرخ 1987 لسنة 529 عدد األمر* 
 مالها، رأس كامل الدولة تمتلك التي والشركات والتجارية الصناعية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 
 الخبراء هيئة وتسيير تنظيم قواعد بضبط المتعلق 1989 ماي 25 في المؤرخ 1989 لسنة 541 عدد األمر* 

 التونسية، بالبالد المحاسبين
 
 للمحاسبة، المرجعي اإلطار على بالمصادقة المتعلق 1996 ديسمبر 30 في المؤرخ 1996 لسنة 2459 عدد األمر* 
 
 ،األولىالمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة  2002سبتمبر  30المؤرخ في  2002لسنة  2131عدد  األمر*  
 
 وصيغ العمومية المنشآت على اإلشراف ممارسة بكيفية المتعلق 2002أكتوبر 7 في المؤرخ لسنة 2197 عدد األمر* 

 االلتزامات وتحديد وتسييرها تصرفها هيئات في العموميين المساهمين وتمثيل فيها التصرف أعمال على المصادقة
  2016أفريل  13مؤرخ في ال 2016لسنة  510مر حكومي عدد كما تّم تنقيحه وإتمامه باأل كاهلها على الموضوعة

 

 
 ال التي العمومية المؤسسات على اإلشراف ممارسة بكيفية المتعلق 2002 أكتوبر 7 في المؤرخ 2198 عدد األمر* 

 المؤسسة مجلس أعضاء تعيين وشروط وطرق فيها التصرف أعمال على المصادقة وصيغ إدارية صبغة تكتسي
مؤرخ في وال 2016لسنة  511مر حكومي عدد كاهلها كما تّم تنقيحه وإتمامه باأل على الموضوعة االلتزامات وتحديد

  2016أفريل  13
 

 العمومية المنشآت على اإلشراف سلطة بتعيين المتعلق 2005 مارس 24 في المؤرخ 2005 لسنة 910 عدد األمر * 
 المؤرخ 2007 لسنة 2123 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تمّ  كما إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية المؤسسات وعلى

 2008 لسنة 3737 عدد واألمر 2007 أكتوبر 23 في المؤرخ 2007 لسنة 2561 عدد واألمر 2007 أوت 21 في
 لسنة 3170 عدد واألمر 2010 جانفي 20 في المؤرخ 2010 لسنة 90 عدد واألمر 2008 ديسمبر 11 في المؤرخ
 ،2010 ديسمبر 13 في المؤرخ 2010

 

 النظام وبضبط الحكومة برئاسة الدولة مراقبي بهيئة يتعلق 2013 نوفمبر 22 مؤرخ 2013 لسنة 5093 عدد األمر* 
 .بأعضائها الخاص األساسي

 

 العمومّية، الصفقات بتنظيم المتعلّق 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد ألمرا  *
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 ومكافحة والحوكمة العمومية الوظيفة وزارة بإحداث يتعلق 2016 مارس 2 في مؤرخ 2016 لسنة 271 عدد األمر* 
 .بها هياكل وإلحاق الفساد

 

 2014من قانون المالية التكميلي لسنة  19الفصل * 

 

 المؤّرخ بالقرار المنقّح 2003 فيفري 28 في المؤّرخ التقليدّية والصناعات والتجارة والسياحة المالّية وزيري قرار* 
 الحسابات مدّققي مرّتبات جدول على بالمصادقة المتعلّق 2006 جويلية 4 في المؤّرخ والقرار 2003 سبتمبر 24 في

 2016مارس  1والقرار المؤرخ في    2012 ماي 12 في المؤّرخ والقرار التونسّية بالبالد المؤّسسات لدى
 

 والمؤسسات المنشآت على واإلشراف المساهمات حول 1997 أوت 25 بتاريخ 38 عدد األول الوزير منشور *
 العمومية،

 

 غة المستعملةلل: ا9 الفصل
 

 اللغة باعتماد االتفاقية هذه لبنود تطبيقا والتجديد بالصناعة النهوض لوكالة يسلّمها التي الوثائق كلّ  المشارك يعدّ 
 .العربية

 
 مرتبات صاحب المهمة وطريقة إسنادها: 10الفصل 

 
 بمقتضى الصادر التونسّية بالبالد المؤّسسات لدى الحسابات مدّققي مرّتبات جدول إلى الحسابات مراقبة مهّمة تخضع

 في المؤّرخ بالقرار المنّقح 2003 فيفري 28 في المؤّرخ التقليدّية والصناعات والتجارة والسياحة المالّية وزيري قرار
 لدى الحسابات مدّققي مرّتبات جدول على بالمصادقة المتعلّق 2006 جويلية 4 في المؤّرخ والقرار 2003 سبتمبر 24

 .2016 مارس 1 في المؤرخ والقرار 2012 ماي 12 في المؤّرخ والقرار التونسّية بالبالد المؤّسسات

 :التالي النحو على المرت بات دفع ويتم  
 20 % األعمال بداية عند 
 30 % لية األعمال انتهاء عند  األو 
 30 %  األعمال انتهاء عند 
 20% المؤسسة مجلس قبل من عليها والمصادقة التقارير تقديم تاريخ من شهرا صاهأق أجل في. 

 
وفي كل الحاالت وعالوة على تقديم التقارير يجب تقديم الوثائق المتعلقة بسالمة الوضعية الجبائية واالجتماعية للخبير 

 المحاسب قبل إسناد أّي قسط من المرتبات.

 

 

 المراقبة اتفاقية فسخ: 11 الفصل
 

الترتيبية الجاري بها العمل خاصة في  لإلجراءاتطبقا  االتفاقيةفسخ  لوكالة النهوض بالصناعة والتجديدمكن ي
 :التالية الحاالت

 
المشار  الحاالتإذا توفر في شخص الجمع أثناء المدة المحددة باتفاقية المراقبة بين صفته كمراقب حسابات وإحدى  *

 .(2وفقرة  1ة )فقر من كراس الشروط 2إليها بالفصل 
 
الخمسة عشر يوما الموالية  خاللعدم تعويض العضو الذي تتعذر مشاركته في تركيبة الفريق المكلف بالمهمة  *

 لطلب المؤسسة.
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 المالّية وزارة قبل من حلّها إلى التوّصل يتم لمإن  خاّصة صعوبات بسبب المراقبة مهّمة تنفيذ استمرار استحالة* 
 .األولى بالوزارة العمومّية والمنشآت المؤّسسات تحسابا في التدقيق ولجنة

 

 .تقديم التقارير مراقب الحسابات بسبب التأخير غير المبّرر في * تجاوز الفترة المحددة في التنبيه على

 

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي: 12 الفصل
 

 .الحسابات )أو مراقبي(على ُمراقب  المراقبة اتفاقية تسجيل معاليم ُتحمل
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 المالحــــق
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 1ملحق عدد 

 
 تصريح على الشرف بعدم اإلفالس

 أو بعدم الوجود في وضعّية تسوية قضائّية 
 

 
 ........................................................................................................الممضي أسفله )االسم واللّقب(  إّني

 .................................................................................................................................................ب الخبرة ممّثل مكت

 .......................................................المسّجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أّني لست في حالةة إفةالس أو فةي وضةعّية تسةوية ّضةائّية لبقةا للتشةري  

  لعمل.الجاري به ا

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                  

 

 

 :  مالحظة

 م المشارك تصريحا في الغرض.  في حالة التسوية الّرضائّية، يجب أن يقدّ 

 يجب أن يكون المشارك هو الممضي لطلب العروض والممضي لتقارير المراجعة
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 2ملحق عدد 
 

 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهّمة المراقبة

 
 

 ...........................................................................................................الممضي أسفله )االسم واللّقب(  إّني

 .............................................................................................................................................ممّثل مكتب الخبرة 

 .......................................................الخبراء المحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد المسّجل بهيئة 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 

على شرفي بعدم ّيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسلة الغير بتقديم وعود أو  أصّرح

  علايا أو هدايا ّصد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهّمة المراّبة.

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                   

 

 
 
 
 
 

 

 (إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه) 
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  ملحق عدد 3
 
 

 

  مباشرة العملتصريح على الشرف بعدم 
 

 لنهوض بالصناعة والتجديدوكالة اب
 

 
 
 

 
 ........................................................................................................الممضي أسفله )االسم واللّقب(  إّني

 .....................................................................................................................................ممّثل مكتب الخبرة 

 ....................................................المسّجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 أصّرح على شرفي أّني لم أكن عونا عمومّيا لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

 أو مضت عن انقلاعي عن العمل بها مّدة خمس سنوات على األّّل. 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                  

 

 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
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 4ملحق عدد 
 

 

 
 الشرف بعدم الوجود في إحدىتصريح على 

 من كّراس الشروط 2اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل  الحاالت 
 

 
 ........................................................................................................ إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(

 ..................................................................................................................................... خبرةالممّثل مكتب 

 ..................................................................المسّجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد 

 ........................................................................................... حّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(المعّين م

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 

أصّرح على شرفي أّني وكافّة أعضاء الفريق المتدّخل المقترح ال نوجد في إحدى الحاالت اإلّصائّية 

 1988أوت  18   المؤّرخ في 1988لسنة  108من القانون عدد  23ا بالفصل المنصوص عليه

  .من مجلّة الشركات التجارّية 262المتعلّق بتحوير التشري  الخاّص بمهّمة الخبراء المحاسبين والفصل 

 كما أصّرح أّني:

ة الخبراء * لم أتعّرض لإليقاف عن العمل بمقتضى ّرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لدى هيئ

 المحاسبين بالبالد التونسية خالل الثالث سنوات األخيرة. 

* لست بصدد إنجاز مهّمات خصوصّية تتعلّق بالمراّبة والتنظيم والمساعدة المحاسبّية أو االستشارية 

 .بـوكالة النهوض بالصناعة والتجديد

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                  

 
 
 
 

 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
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 5ملحق عدد 
 
 

 لب العروضتصريح بالمشاركة في ط

 
 

 ........................................................................................................ إّني الممضي أسفله )االسم واللّقب(

 ..................................................................................................................................... خبرةالممّثل مكتب 

 ...................................................................المسّجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد 

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

 المسّمى فيما يلي "المشارك"
وبعد اإلّلالع على جمي  الوثائق اآلتي ذكرها والمكّونة لملف للب العروض المتعلّق بتعيين مراّب 

 :2023و 2022و 2021حسابات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لسنوات 
 في ذلك البنود التعاّدّية المكّونة التفاّية المراّبة * كّراس الشرول بما

 * مالحق كّراس الشرول
 من البنود التعاّدّية 5والمذكورة بالفصل وبعد أن اللعت شخصّيا على الوثائق الموضوعة على ذّمتي 

 وّّدرت على مسؤولّيتي لبيعة وشرول المهّمة المللوب إنجازها، أتعّهد وألتزم بما يلي:
 

 2023و 2022و 2021 للسنواتمهّمة مراّبة حسابات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لسنوات * إنجاز 

 وفقا لبنود كّراس الشرول ومقتضيات التشري  والتراتيب الجاري بها العمل.
 

بات المراّبة مقابل المرتّ  واالتفاّيةالتعاّدية لبقا لبنود كراس الشرول  االلتزاماتالوفاء بجمي   *
الصناعات التقليدية بقرار وزيري المالية والسياحة والتجارة و العمل والمنصوص عليها الجاري بها

مدّقي الحسابات لدى المؤسسات بات المتعلق بالمصادّة على جدول مرتّ  2003فيفري  28المؤرخ في 

 2006جويلية  4القرار المؤرخ في و 2003سبتمبر  24المنقح بالقرار المؤرخ في  د التونسيةبالبال

 2016مارس  1والقرار المؤرخ في  2012ماي  12والقرار المؤرخ في 
 

 اتفاّيةتلبيق جمي  البنود المدرجة كراس الشرول بما في ذلك البنود التعاّدية التي تكون جزءا من  *
 المراّبة.

 

لمفتةوح تدف  وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المرّتبات بموجب اتفاّية المراّبة بتحويلها إلى الحساب ا
)ذكةةر الهوّيةةة ............................................................ تحةةت عةةدد .................................................................... بالبنةةك أو البريةةد: 
 البنكّية أو البريدّية(.

  
 اطلعت ووافقت                                                       

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                    

 
 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
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  6ملحق عدد 

 
 قائمة إسمية في أعوان المكتب القاّرين

 

 ع ر واللقب االسم الشهادة المحرز عليها تاريخها الصنف

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

    
 

10 

  

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                    

 

 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
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 7ملحق عـدد 

 
 متدخلالتزام جماعي لكافة الفريق ال
 بإنجاز مهّمة المراقبة

 2023و 2022و 2021: المدة النيابة
 بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد

 
 

أقّر بأّن الفريق  ……………………………………………….............................................…………إني الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

ذكرهم يلتزم بإنجاز المهّمة على الوجه األكمل. كما أقّر بصحة كاّفة المتدخل والمتكّون من السّيدات والسادة اآلتي 

 المعلومات الواردة بهذا العرض:

 
 

ولقب المتدّخل اسم  التعريف بإمضاء المتدخل2 1إمضاء المتدخل غير قار قار 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

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

 

 مه()إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وخت

                                                                 
 .يتعّين على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصصة لكّل واحد منهم 1

 
 .لإلقصاءموجبا  اإلمضاءاتويعتبر عدم استيفاء التعريف بكل ضمن الفريق. يتعين وجوبا التعريف بإمضاء كل متدخل من المتدخلين المقترحين  2 
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 أ-8 ملحق عـدد

 
 المنشآت العمومية  قائمة المؤسسات أو

 المكتب المشاركالتي أنجز لديها  
 أو المراجعة أعمال المراقبة

 

 رائد ( المصاحبة المؤيدات
 ...( عامة جلسة محضر/ رسمي

ة تاريخ نهاي
 المهّمة

 تاريخ بدء
 المهّمة

نوعية 
 المهمة1

 المؤّسسة أو المنشـأة
 العمومية

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

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

 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
 

                                                                 
 مهّمة مراقبة أو مراجعة قانونّية. 1
من  4تكون مدعومة بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل  الكل مهمة مراقبة أو مراجعة القانونية لمؤسسة أو منشأة عمومية أو شركة خاصة  احتسابيتم  ال

 العدد المسندة لمقاييس الخبرة.كراس الشروط ضمن 
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 ب-8 ملحق عـدد

 
 قائمة شركات القطاع الخاص

 المكتب المشاركالتي أنجز لديها  
 أو المراجعة أعمال المراقبة

 

 رائد ( المصاحبة المؤيدات
 ...( عامة جلسة محضر/ رسمي

ة ريخ نهايتا
 المهّمة

 تاريخ بدء
 المهّمة

نوعية 
 المهمة1

 شركة القطاع الخاص

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

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

 

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه(
 
 

                                                                 
 مهّمة مراقبة أو مراجعة قانونّية. 1
من  4تكون مدعومة بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل  الكل مهمة مراقبة أو مراجعة القانونية لمؤسسة أو منشأة عمومية أو شركة خاصة  احتسابيتم  ال

 كراس الشروط ضمن العدد المسندة لمقاييس الخبرة.
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 9ملحق عـدد 
 

 ................................. )ة(شهادة في خبرة للسيد
 الّصنف األّولمتدّخال من بصفته  

 للمؤسسات والمنشآت العموميةالمراجعة القانونية في أعمال  
 .................صلب مكتب أو مكاتب الخبرة في المحاسبة ..........

 
 

اسم ) وكيل مكتب الخبرة في المحاسبة...................………………………………………………)االسم واللّقب(  إني الممضي أسفله

السّيد................................................  أّّر بأنّ .........................................................)تبالمك

 .......................................بتاريخ المحاسبين الخبراء بهيئة  )ة( المرسم  )ة(محاسب  )ة(خبير

 

للمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك كامل  1في أعمال المراجعة القانونية لاألوشارك بصفة متدخل من الصنف 

 الواردة بالجدول التالي:النيابية والتي ّام بها مكتبي و المدة

 

 ةالمؤّسسة أو المنشـأ
 العمومية

 المؤيدات المصاحبة تاريخ بدء المهّمة تاريخ نهاية المهّمة

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

                                            

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

                            

         

 ختم(المضاء واإل)

  

                                                                 

 مراقبة أو مراجعة قانونية مهمة 1 1 
تكون مدعومة  الكل مهمة مراقبة أو مراجعة القانونية لمؤسسة أو منشأة عمومية أو شركة خاصة  احتسابيتم  ال

 من كراس الشروط ضمن العدد المسندة لمقاييس الخبرة. 4بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل 
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 10ملحق عــدد 
 

 قائمة اسمية في الفريق المتدخل
 مع ملّخص الخبــرة

 

صفة المتدخل 
 في إطار المهمة

المؤّسسة أو المنشأة العمومية اسم 
 أو شركة القطاع الخاص

نوعية 
 المهمة

 الصنف
المستوى 
 التعليمي

 االسم واللّقب

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 

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

 رير المراجعة القانونية للحسابات وختمه()إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقا 
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  11ملحق عدد 
 

 سيـــرة ذاتيـــة
 

 . ....................................................................واللقب: . االسم* 
 ...................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: .

 ................................................................................. * الجنسية:
 

 الشـهــائد العلميــة
 

 الشهـادة العلمّية المؤسسة التربوية سنة التـخـرج

 
 
 
 

  

 

 ملّخص الخبرة في ميدان التدقيق والمراجعة
 

 

 الصنف
 

 المّدة مع ذكر التاريخ
 

 المهّمة
منشأة العمومية المؤسسة أو ال

 أو شركة القطاع الخاص

 
 
 
 

   

 

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

 

 

 امضاء صاحب السيرة الذاتية
 
 
 
 

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

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي
 مه(لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وخت

 
 
 

............................ 
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  12ملحق عـدد  

 

 توزيع المّدة الزمنّية لكلّ صنف من المتدّخلين
 

 عـدد األيـام حـسـب األصنــاف
 واللقب االسم

 1صنف   2صنف  3صنف  الجملة

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـدد األيـام     

 
 

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

 )إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه( 
 

 

 يتم إقصاء العرض في صورة عدم استجابة أحد المتدخلين إلى الشروط الدنيا للصنف المنتمي إليه.
 

ة في توزيع عدد األيام أو تضارب مع يقصى آليا  كل عرض احتوي على تضارب أو أخطاء حسابي

 أو لم يتم التنصيص صلبه على  اسم المؤسسة أو المنشأة العمومية والمّدة النيابية 7الملحق 

 .العرض لإلقصاء اآللييعتبر عدم تقديم هذا الملحق مستوفيا لجميع الشروط سببا 
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 الفريق المتدخل

 

 أتعاب المهمات العادّية

 )بالدينار التونسي(
 ريقالف

 3صنف  2صنف  1صنف  

 2الى 1من  1 1 750 1 - 000 10

 3الى 2من  2الى 1من  1 000 10 -  000 20

 3الى 2من  3الى 2من  2الى 1من  000 20  - 000 30

 4الى 3من  3الى 2من  2 000 30 - 000 60

 4الى 3من  4الى 3من  2 000 60 -  000 90

 5الى 4من  4ى ال3من  3الى 2من  000 90  - 000 150

 6الى 5من  5الى 4من  3الى 2من  000 150 <
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  13ملحق عدد 

 المدة الزمنية لكل األصناف

 المطلوب عدد أيام التدخل لكافة الفريق )بالدينار( أتعاب المهمات العادّية

[1750 – 10000 [ [11 – 58[ 

[ 10000 – 20000 [ [59 – 105] 

[ 20000 – 35000 [ [106 – 170] 

[ 35000 – 50000 [ [171 – 227] 

[ 50000 – 75000 [ [228 – 319] 

[ 75000 – 100000 [ [320 – 408] 

[ 100000 – 125000 [ [409 – 490] 

[ 125000 – 150000 [ [491 – 566] 

[ 150000 – 175000 [ [567 – 636] 

[ 175000 – 200000 [ [637 – 689] 

 [750 – 690] 200000أكثر من 

 

 :بالمجاالت المحّددة أسفله بطريقة تمكن من المعادلة التالّية المئوية توزيع المّدة الزمنّية لكل األصناف باعتماد الّنسب 

 عدد أيام التدخل المطلوب  % 100(=  3+ % أيام تدخل) صنف  ( 2+ % أيام تدخل )صنف ( 1أيام تدخل )صنف  %

 [20 % -  15:  ]%  1المّدة الزمنّية صنف  -

 [40 % -  35:  ]%  2المّدة الزمنّية صنف  -

  [45 % -  40:  ]%  3صنف المّدة الزمنّية  -

 باعتماد عدد أيام التدخل للصنف المعني قاسم عدد أّيام التدخل الجملي  أيام تدخل %وتحتسب 

  المعنيعدد أيام صنف   = ( المعنيأيام تدخل )صنف  %

 دد أّيام التدخل الجمليع                               
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  14ملحق عدد 

 

 
 العروض  فرز منهجية

 تعيين مراقب الحساباتبالمتعلقة 
 
 

 :س والنسب في كراس الشروط كاآلتيتضبط المقايي
 

 النسبة المعتمدة المقاييس العدد

 25 مقياس تركيبة الفريق المتدخل 1

 25 المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين 2

 20 نية الجملية المعدلةالمدة الزم 3

 15 نسبة التأطير 4

 15 خبرة المكتب 6

 100 المجموع 

 

 

 نقطة 100 األقصى: العدد المقاييس الخاصة بالعرض الفني
 

 نقطة 25العدد األقصى  تركيبة الفريق المتدخـّل:مقياس  ــ 1

وذلك طبقا لمعدل كل دخـّلين ته للمحسب التصنيف الثالثي المتعارف عليتحّدد التركيبة المثلى للفريق المتدخل 

 :المعياري لجملة العروض المقبولة صنف مع تصحيحه بالفارق

 العدد األقصى معدل عدد المتدخلين الصنـــف

1الصنــــــف   M1 12 

2الصنــــــــف   M2 8 

3الصنــــــــف   M3 5 

 25  مجموع النقاط
 
 

M1    = ةعروض المقبوللكافة ال  1مجموع المتدخلين للصنف ) *( 

 )*(عدد العروض المقبولة    
 

M2    = لكافة العروض المقبولة 2مجموع المتدخلين للصنف )*( 

 )*( عدد العروض المقبولة   
 

                                                                 

) 
*

 [ 2∂, المعدل +  2∂–المعدل ]للمجال  يعتبر العرض مقبوال إذا كانت المعطيات تنتمي)
ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LA COMPOSITION DE L’EQUIPE INTERVENANTE POUR CHAQUE CATEGORIE 
SE SITUE DANS L’INTERVALLE[ MOYENNE + ∂2  , MOYENNE - ∂2 ]  
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      M3   =لكافة العروض المقبولة  3مجموع المتدخلين للصنف )*( 

 )*( عدد العروض المقبولة   

 
 

 الي :على النحو الت يميوتتّم عملية التق
 

 :   1الصنف 

 1ومعدل المتدخلين صنف 1( القيمة المطلقة للفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف -)إالَّ  1العدد المسند للصنف

  1ضارب العدد المسند قاسم معدل المتدخلين صنف

 

  X12  1عدد المتدخلين صنف  – 1M-  12=  1العدد المسند : م

     1M 

 
  0يسند   0 > 1م  سلبي أي 1إذا كان م  -

 

  :   2 الصنف

 2ومعدل المتدخلين صنف  2( القيمة المطلقة للفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف -) إالَّ  2العدد المسند للصنف 

 2ضارب العدد المسند قاسم معدل المتدخلين صنف 

 

  X 8 2عدد المتدخلين صنف  – 2M-  8=   2العدد المسند : م

     2M 

  0يسند   0 > 2سلبي أي م  2ان م إذا ك -
 

   :3 الصنف

ومعدل المتدخلين  3( القيمة المطلقة للفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف -إال  ) 3العدد المسند للصنف   

   3ضارب العدد المسند قاسم معدل المتدخلين صنف  3صنف 

 

  X 5 3عدد المتدخلين صنف – 3M -  5=   3العدد المسند: م

     3M 

  0يسند   0 > 3سلبي أي م  3إذا كان م  -

 

 3+م 2+ م1= مIالعدد المسند لتركيبة الفريق المتدخل م 
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  نقطة 25: العدد األقصى   مقياس المّدة الزمنّية لكلّ صنف من المتدخلين -2
 

كافة العروض المقترحة  بعد باعتماد معدل المدة الزمنية لنفس الصنف ل لكل صنف المّدة الزمنّية المثلىتحديد  يتم

 تصحيحه بالفارق المعياري:

 

 العدد معدل المدة الزمنية الصنف
 1Ā 12 1الصنف

 2Ā 8 2الصنف 
 3Ā 5 3الصنف 
 Ā 25 الجملة

 
 

Ā1  = لكافة العروض المقبولة  1مجموع المدة الزمنية للصنف (*) 

 (*) ةعدد العروض المقبول

 
 

2Ā   =لكافة العروض المقبولة 2نف مجموع المدة الزمنية للص (*) 
 (*) عدد العروض المقبولة

 

 

Ā3   =لكافة العروض المقبولة  3مجموع المدة الزمنية للصنف(*) 

 (*) عدد العروض المقبولة

  
 

 
 ثم  يتم التقييم لكل صنف على النحو التالي:

 

 :  1الصنف 

ومعدل المدة الزمنية  1دة الزمنية المقترحة للصنف ( القيمة المطلقة للفارق بين الم-إال ) 1العدد المسند للصنف 

 1ضارب العدد المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف  1للصنف

                                                                 

 [ 2∂, المعدل +  2∂–المعدل ]يعتبر العرض مقبوال إذا كانت المعطيات تنتمي للمجال  ) * (

المعدل ]يتم تحديد المعدل المصحح بالفارق المعياري لكل صنف في مرحلة أولى أي المعدل للمدة التي تنتمي للمجال  
 [ 2∂,المعدل +  2∂–

ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LE BUDGET TEMPS  POUR CHAQUE CATEGORIE SE SITUE DANS 
L’INTERVALLE [ MOYENNE + ∂2   , MOYENNE - ∂2   ] 

 
*  
*  
*  
*  
*  
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    X 12  1عدد األيام المقترحة للمكتب في صنف  – 1a = 12  - Ā1العدد المسند 

       1Ā 

 
 0يسند   a1 < 0العدد المسند  إذا كان -

 : 2 الصنف

ومعدل المدة الزمنية للصنف  2( القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية المقترحة للصنف -إال  ) 2ف العدد المسند للصن

 2ضارب العدد المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف   2

 

  X 8 2عدد األيام المقترحة للمكتب في صنف  – 2a  = 8-Ā2  العدد المسند
       2Ā 

 

 0يسند   a2 < 0العدد المسند  إذا كان -

 

 : 3 الصنف

ومعدل المدة الزمنية للصنف  3( القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية المقترحة للصنف -إال ) 3العدد المسند للصنف 

  3ضارب العدد المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف  3

 

  X5 3عدد األيام المقترحة للمكتب في صنف – 3a  = 5  -Ā3العدد المسند 
       3Ā 

 
 0يسند   a3< 0  إذا كان العدد -

  

 

  II  =a1 + a2 +a3م من المتدخلين  المّدة الزمنّية لكلّ صنف العدد المسند لمقياس
 

 

 نقطة 02العدد األقصى  مقياس  المّدة الزمنيّة الجمليّـة المعّدلة : - 3
  

 :للضوارب التاليةع المذكور أعاله طبقا تحدد المدة الزمنية الجملية المعدلة لكل عرض حسب التوزي   

 

 الضارب  فــالصن

 1iĀ 3 1الصنف 

 Āi2 2 2الصنف 

 Āi3 1 3الصنف 

 
 

  x Āi1 + 2 x Āi2 + 1 x Āi3=  Ā 3  وتحدد المدة الزمنية الجملية المعدلة لكل عرض كاآلتي: 
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ين االعتبار المدة الزمنية المعّدلة التي ال تنتمي أي ال تؤخذ بع *Ā ثم يحتسب المعّدل الذي يتم تصحيحه بالفارق المعياري

 [ 2∂,المعدل +  2∂–المعدل ]للمجال 

 
 
 

 ويتم إسناد األعداد بالنسبة لهذا المقياس :
 

( القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية الجملية المعدلة   المقترحة -العدد المسند للمدة الزمنية الجملية المعدلة إال )

دة الزمنية الجملية المعدلة   لكافة العروض المقبولة ضارب العدد المسند للمدة الزمنية الجملية المعدلة قاسم ومعدل الم

 معدل المدة الزمنية الجملية المعدلة لكافة العروض المقبولة.

 

 III  20   -    Ai–Ā*    X  20=م 

Ā*          

 

 III= م  ة المعّدلةالزمنّية الجملّيـ  المّدةالعدد المسند لمقياس 

 

 نقاط 51: العدد األقصى   نسبة التأطير مقياس -4

 

 :نسبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعدة التالية  احتسابتم ي

 
 1صنف للعدد أيـّـام التدخـّل بالنسبة 

 عدد أيـّام التدخـّل الجملّيـة

 
أي ال تؤخذ بعين  *Tالمعياري احتساب معدل نسب التأطير لجميع العارضين و تصحيحه بالفارق ثم يتم  

 [ 2∂,المعدل +  2∂–المعدل ]االعتبار إال النسب التي تنتمي للمجال 

 
 

 ثم يتم التقييم على النحو التالي:

       
( القيمة المطلقة للفارق بين نسبة التأطير المقترحة ومعدل نسب التأطير لكافة العروض -العدد المسند لنسبة التأطير إال )

 ضارب العدد المسند لنسبة التأطير  قاسم معدل نسب التأطير لكافة العروض المقبولة المقبولة

 
 *VI    =10 -  Ti–T*    X   15          Tم 

 

 VIالعدد المسند لنسبة التأطير = م 
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 نقاط15 األقصى: العدد  مقياس خبرة المكتب 5-
 
المنشآت العمومية أو الشركات الخاصة نونية في المؤسسات ولمراجعة القاامهمات المراقبة و االعتبارتؤخذ بعين  *

من كراس  4تعتمد كمؤيدات مثبتة لهذه الخبرة كما نص عليها الفصل نقاط لكل قطاع و 7.5 األقصىباعتماد العدد 
 الشروط.

 

العروض ضمن طلب  1مهمات المراقبة القانونية التي أنجزها المتدخل أو المتدخلين صنف االعتبارتؤخذ بعين  *
أعمال المراجعة القانونية للمؤسسات والمنشآت العمومية صلب مكتب أو كامل المدة النيابية في  1خلين صنف دكمت

بشهادة في الغرض مسندة من قبل المكاتب أصحاب المهمات المعنية وذلك وفقا  اإلدالء مكاتب أخرى على أن يتم
 من كراس الشروط 4 كما نص عليها الفصل 9المدرج بالملحق عدد  لألنموذج

 
 
 

 

 : التالي للجدول وفقا الحاالت كل في األعداد تسند* 
 

6إلى 1من  عدد المهمات  >6 

 9 نقطة لكل مهمة1.5 العدد المسند للمهمات بالقطاع العمومي

 6 نقطة لكل مهمة منجزة بالكامل العدد المسند للمهمات بالقطاع الخاص

   

 

 2+ خ 1= خ IVالعدد المسند لخبرة المكتب م

 

 
 

 IVم + Vم + VI+ م IIIم + II+ م  Iم = NTالعدد المسند للمقاييس الفنية  
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  15ملحق عدد 

 
 احتساب جدول تعهدات الخبراء المحاسبين 

 من قبل لجنة التدقيق في المنشآت والمؤسسات العمومية 
 

 
 

 

 بط جدول تعهدات الخبراء المحاسبين وفقا لما يلي:بالمقاييس المقترحة من قبل هيئة الخبراء المحاسبين سيتم ض عمال
 

يوم. وبذلك يتم إقصاء كل عرض يحتوي ضمن الهيكلة  70تحديد عدد أيام التدخل بالنسبة لكل خبير محاسب بـ 

 يوما. 70السقف الفردي المحددة بــ  استوفىعلى خبير محاسب قد  (1صنف  (المتدخلأو الفريق  القارة
 
سواء كانوا منتمين لمكتب فردي أو شركة أو تجمع )للخبراء المحاسبين المنتمين للهيكلة القارة  صىاألقتحديد العدد  -

أو للشركة الوحدة  يمكن بالنسبة للمكتب الواحد الوبالتالي خبراء محاسبين على أقصى تقدير.  4بـ  )شركات ومكاتب

يام لعدد أالجماعي  األقصىالحد  ن أن يتجاوزمهما كان عدد أعضائه من الخبراء المحاسبيمكاتب  /أو تجمع شركات

 .يوم 280يوم =  x 70 4:  لالتدخّ 
 
منشآت ومؤسسات عمومية. وفي صورة تجمع  6للمهام المسندة لكل مكتب أو شركة بـ  األقصىتحديد العدد  -

م وعلى حد السواء للمها األقصىالمؤسسة أو المنشأة العمومية كاملة ضمن العدد  احتسابشركات أو مكاتب فإنه يتم 
 مكونة للتجمع. شركةبالنسبة لكل مكتب أو 

 
 على أساس ما تقدم، فإنه: و
 

شركات كما  6يوما دون استيفاء  281بلغ ( أو شركة أو تجمع شركات ومكاتب) يتم إقصاء كل مكتب مشارك -
 يوما. 281شركات دون بلوغ  6استوفى  (أو شركة أو تجمع شركات ومكاتب) يقصى كل مكتب

 
 وفي حال تجمع مكتبين أو أكثر، يتم احتساب عدد أيام التدخل المتعهد بها لكل خبير محاسب كاملة وعلى حده. -
 

وفي حال انقسام الهيكلة القارة للمكتب أو تجمع مكاتب: فإنه يتم احتساب عدد المنشآت والمؤسسات ضمن سقف  -
د بها ويتم احتساب عدد أيام التدخل لبقية الخبراء المحدد بالنسبة للخبير المحاسب الممضي مع عدد أيام المتعه

 العمومية. والمنشأةالمحاسبين المتدخلين في جدول تعهداتهم دون احتساب عدد المنشآت ضمن سقف المؤسسات 
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 الهيكلة على يطرأ تغيير بكل هيئة مراقبي الدولة إعالم تجمع أو شركة أو مكتب أو محاسب خبير كل على يجب

 الفرز طور في التي العروض للطلبات وبالنسبة. الفاكس................. طريق وعن ............. فظر في القارة

 متدّخل أو القارة للهيكلة منتمي المغادر محاسب خبير تعويض قبول يمكن ال فإنه القارة، الهيكلة تغيير صورة وفي

 أو الشركة أو المكتب إقصاء ويتم. اثلةمم مهنية تجربة ذو محاسب بخبير إال العروض طلبات نفس في 1 صنف

 .مماثلة مهنية تجربة ذو محاسب بخبير المغادر المحاسب الخبير تعويض عدم صورة في وذلك المشارك التجمع

(proposition à discuter) 

 
 

 

 صادقت عليهاطلعت و

 
 

 

وختمه وإمضاء الخبراء  تإمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابا (
 (1المحاسبين المتدخلين صنف 
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