
 
 

مراجعة  وطرق بضبط شروط  واملتعلق 1987أفريل  1املؤرخ في  1987لسنة  529بمقتضيات األمر عدد  عمال

التي تملك الدولة كامل رأس مالها،  والشركات والتجاريةحسابات املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية 

تعيين مراقب حسابات  استشارة قصديعتزم املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إجراء 

من بين أصحاب املهنة املنتمين إلى هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية.  2024و 2023، 2022للسنوات 

 1002-نهج لبنان 27يريد املشاركة في االستشارة سحب كراس الشروط من مقر املعهد الكائن بـــ لكل من  ويمكن

 خالل توقيت العمل االداري. تونس البلفيدير )خلية التدقيق الداخلي والرقابة على التصرف(

. العروض إيداع أو الشروط كراسات سحب عند سواء مكتب من أكثر تمثيل الواحد الطبيعي للشخص يمكن ال

 كراس بسحب يقم لم عرض كل يقص ى كما. املخالفة العروض اقصاء االجراء هذا احترام عدم عن ويترتب

 الشروط

 االستشارة بموقع الواب الخاص باملعهد 
ّ
الع على ملف

ّ
هـذا ويمكن للخبراء املحاسبين الراغبين في املشاركة اإلط

 www.itceq.tnعلى العنوان: 

عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد  وترسليتم تقديم ملفات املشاركة في ظروف مختومة 

السريع باسم السيد املدير العام للمعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أو يتم إيداعها بمكتب 

عليه عبارة:  ويكتب ومختوماون الظرف الخارجي مغلقا الضبط للمعهد في العنوان املذكور أعاله ويجب أن يك

بالوثائق  تضمين امللف ويجب مراقب حسابات". لتعيين)للمرة الثانية(  04/2022"ال يفتح إستشارة عدد 

 من كراس الشروط. 4االدارية والفنية املبينة بالفصل عدد 

في ذلك ختم  ويعتمد ،اصباح العاشرةالساعة على   2023/01/19حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم

 .مكتب الضبط املركزي للمعهد

ال يحتوي على   من كراس الشروط و الذي  5لم يحترم الشروط املنصوص عليها بالفصل  عرضكل قص ى آليا وي

لم أو  كامل الوثائق املذكورة بكّراس الشروط أو الذي ال يحترم األمثلة املصاحبة أو يرد بعد األجل املحدد أعاله

 ومختوما.يكن مغلقا 

يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل لقبول العرض. وفي صورة انقضاء  240ويلتزم املشارك بعرضه بمجّرد تقديمه 

 اآلجال املنصوص عليها أعاله تعتبر االستشارة ملغاة آليا.

 

 املعهد التونس ي  للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

اقب حسابات  )للمرة الثانية(  إعالن إستشارة لتعيين مر

 2024-2023-2022 للسنوات 

http://www.itceq.tn/

