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 العمومية املنشأة أو  املؤسسة حول  معطيات بطاقة

  املعهد تقديم

 املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية االسم: 

 ِمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية الشكل القانوني:

 أ الصنف: 

 نهج لبنان ,تونس. 27 املقّر االجتماعي:

 االقتصادية واالجتماعية حول القدرة التنافسية إنجاز الدراسات النشاط:

 5 608 974 املجموع الخام للموازنة )*(:

 5 873 874 املداخيل )*(:

 133 عدد األعوان القارين )*(:

اقبو الحسابات للثالث فترات  مر

 النيابّية السابقة )*(:

 : كريم بن اسماعيل2021-2019الفترة  ▪

 : يسري بن حسين2018-2016الفترة  ▪

  : طالل الوسالتي2015-2013الفترة  ▪

قائمة اسمية في أعضاء مجلس 

 املؤسسة واإلدارة العاّمة:

 ة لطيفة هويش ي املكلفة باإلشراف على تسيير املعهد املدير العــــام: السيد

 :املؤسسةأعضاء مجلس 

 حسين: ممثل رئاسة الحكومة.السيد شكري 

 ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط السيد محمد الهادي الوسالتي:

 السيدة مهى ختروش: ممثل وزارة الصناعة والطاقة واملناجم

 السيدة نبيلة املليتي: ممثل وزارة السياحة

 ممثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات  :الفاهم الدين السيد جمال

 ممثل وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  :العش ي السيد محمد األزهر

 السيد دريد السلمي: ممثل وزارة املالية

 ممثل وزارة الشؤون االجتماعية  :املحسني السيد نزار

 الرواني: ممثل وزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي  السيد خالد

 السيد بوزيد النصيري: ممثل وزارة التربية 

 ممثل البنك املركزي التونس ي :الزغل ة هالةالسيد

 اآلنسة عبير هداجي :مراقب الدولة

 .(2020سنة )عليها مصادق  سنة محاسبّية ر*( آخ) 
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 االستشارةشروط  األّول: العنوان

  االستشارةموضوع  :1 الفصل 

إنجاز مهمة مراقبة حسووووووواعاد الموهس التونسووووووو  لة سرة الت ا سوووووووية  االسوووووووت وووووووارة    يتمّثل موضوووووووو 
 . 2024-2023-2022 الكمية لةس وادوالسراساد 

 شروط املشاركة :2الفصل 

لةخبراء المحاسبين المرّسمين عجسول هيئة الخبراء المحاسبين عالبالد التونسية ع س  يمكن الم اركة
 يوجسون    إحسى الحاالد اإلقصووووووووووووووايية الم صووووووووووووووو  عةيهاتاريخ آخر أجل ل بول الوروض والذين ال 

أود  18المؤّرخ     1988لس ة  108من ال انون عسد  23عالفصل  وخاصة بالتشاريع الجاري بها العمل
من مجّةة ال وووووووركاد  262المتوّةق بتحوير الت وووووووري  الخا  عمهّمة الخبراء المحاسوووووووبين والفصووووووول  1988

 التجارّية.

 :براء المحاسبينال تجوز مشاركة الخو  
الذين توّرضووووووا ل ي اا عن الومل عم تاووووور قرار صوووووادر عن دايرة التىديي المحسبة لسى هيئة الخبراء * 

ة ونلا خالل الثال  سووووو واد الت   المحاسوووووبين عالبالد التونسوووووية ما لا يتّا إللاال من قبل المحاةا المختصوووووّ
 ،سب ت التاريخ األقصر ل بول الوروض

ست ارية إلإنجاز مهّماد خصوصية تتوّةق عالمراقبة والت ظيا والمساعسة المحاسبية أو ا* الذين ها عصسد 
 ،موهسعال

* الذين اسوووووتو وا عاسوووووا المكتي الم تمين إلي  كمتسخةين من الصووووو م األول أو عصوووووفتها ك وووووخ   بيو  
 مستين نيابيتين متتاليتين.

 (.groupement* ال ت بل الم اركة    إ ار تجم  )

 ومّدة صلوحيتها طريقة تقديم العروض :3فصل ال

يوما عةر األقّل قبل التاريخ األقصوووور المحسد ل بول الوروض  30ي  وووور اإلعالن عن االسووووت ووووارة 
 بواسطة الصحا ة وعةر موق  الواب الخا  عالموهس.

س والمؤيوووساد  ووبوووايقالظرا الورض  ويتاوووووووووووووومنيتّا ت وووسيا الوروض عةر مرحةوووة واحوووسة.  التوهوووّ
من هذا الكراس. ويكون هذا الظرا ملة ا ومختوما ويكتي  4رض كما هو مبّين عالفصوووووووول المصوووووووواحبة لةو

 حساعاد".المراقي  لتويين)لةمرة الثانية(  04/2022إست ارة عسد "ال يفتح  :عةي  عبارة
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ود  مباشوورة تأو   ريق البريس السووري ماوومونة الوصووول أو عن و ترسوول الظروا عن  ريق البريس 
خالل أوقاد الومل إلر المكان و   التاريخ  م ابل وصووووووووووووول    اللرض لةموهس المركزي  عمكتي الاوووووووووووووبط

 .االست ارة إعالن المحسدين ب ّ  
المركزي لةموهس وترّقا حسوووووي ترتيي وصوووووولها وتسوووووجل الظروا ع س تسوووووّةمها    مكتي الاوووووبط 

 .وتب ر مختومة الر موعس  تحها
 أو ال وووورو  كراسوووواد سووووحي ع س سووووواء مكتي من أةثر تمثيل الواحس الطبيو  لة ووووخ  يمكن ال

 لا عرض كل ي صوور كما. المخالفة الوروض اقصوواء االجراء هذا احترام عسم عن ويترتي. الوروض إيسا 
 .الموجي مستو   ال رو  كراس لساحب  سجل مسا عةر الموهس ويتوين. ال رو  كراس عسحي ي ا

لكراس  3   نلا المةحق عسد  )عما االسووووووووت ووووووووارة أن يكون الم ووووووووارم هو المماوووووووو  لمةمّ يجي 
 .والمما  لت ارير المراجوة (ال رو 

  و  .الورضيوما ابتساء من تاريخ آخر أجل ل بول  240 د ت سيم ويةتزم الم وووووارم عورضووووو  عمجرّ 
يا.مةلاة آل االست ارةتوتبر  اللالم صو  عةيها أع اآلجالصورة ان ااء 
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 الوثائق املكّونة للعرض :4الفصل 

 ب ا والمؤّيساد المصاحبة لها عةر الوبايق اإلدارية والف ّية  يجي أن يحتوي الظرا المتاّمن لةورض
 التال :  لةجسول

 واجبات املشارك العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

 :الوثائق اإلدارية .1

تصووووووووووووووريح عةر ال وووووووووووووورا عوووواال ال  
والموا  ووووة عةر االلتزام عم تاوووووووووووووويوووواد 

تويين مراقي بةراس ال وووووورو  الخا  
-2022حسوووووووووواعاد الموهس لةسوووووووووو واد 

2023-2024. 

أنمونج التصريح عةر 
ال را عاال ال  وااللتزام 

 المسرجعكراس ال رو ، 
، ممار 1عالمةحق عسد

 .ومختوم من قبل الم ارم

تصريح عةر ال را    اللرض يؤكس في  
عةي  كراس  عما نّ   ا الع  والتزام الم ارم 

ال رو  المتوةق "عاالتفاقية الخاصة عمهمة 
-2022مراقبة حساعاد الموهس لةس واد 

ويتوهس ضم   عإمااء وختا  "2023-2024
ة ةراس ال رو  وايساع     صورة اس اد المهمّ 

 .1 حق عسدل   ب ا لألنمونج المسرج عالمة
إمااء الم ارم )الخبير المحاسي المما  
لت ارير المراجوة ال انونية لةحساعاد( وختم  

    آخر الوبي ة م  بيان التاريخ.
نخرا  مسةمة من  را اشهادة    

 الص سوق الو    لةامان االجتماع 

  مجردة من الوبي ةنسخة 

الو    مامون من السجل 
 لةمؤسساد

 دةمجر  األصل أو نسخة
 م  

 

تصوووووووريح عةر ال ووووووورا عوسم اإل الس 
وعووسم التووىبير وعووسم   االنتموواء وعووسم 
الوجود    احسى الحاالد االقصوووووايية 

من  2الم صوووووووووووو  عةيها عالفصووووووووووول 
 .ةراس ال رو 

 ب وووووووا لألنمونج الموووووووسرج 
 .2عالمةحق عسد 

إماوواء الم ووارم )الخبير المحاسووي المماوو  
وختم  لت ارير المراجوة ال انونية لةحسوووووووووواعاد( 

    آخر الوبي ة م  بيان التاريخ.
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 الوثائق الفنيّة .2

يصرح من خاللها صاحي  وبي ة توهس
الورض عالم اركة    االست ارة ويبين 
 يها ان  ال خ  الذي سيتولر إمااء 
الورض والت ارير وأن  الممثل ال انون  

 .لمكتي الخبرة

المووسرج  ب ووا لألنمونج 
  3عالمةحق عسد

إماووووواء الم وووووارم )الخبير المحاسوووووي المماووووو  
لت ارير المراجوة ال انونية لةحسوووووواعاد( وختم     

 آخر الوبي ة م  بيان التاريخ.
 عةر يحتو لا عرض لكل اآلل  اإلقصوووووووووووووواء ويتا
 من مماوووووووووووووور غير ت وووسيمووو  تا أو المةحق هوووذا

 .الورض صاحي
قايمة إسمية    األعوان ال ارين 

 لةمكتي. 
 ب ا لألنمونج المسرج 

 4عالمةحق عسد
إماووووواء الم وووووارم )الخبير المحاسوووووي المماووووو  
لت ارير المراجوة ال انونية لةحسوووووواعاد( وختم     

 .آخر الوبي ة

 عةر ي يحتو  لا عرض لكل اآلل  اإلقصوووواء ويتا 
 من مماوووووووووووووور غير ت وووسيمووو  تا أو المةحق هوووذا

 .الورض صاحي

التزام جماع  لكا ة الفريق المتسخل 
 بوو: عإنجاز المهّمة مر  ا وجوبا

نسخة مطاع ة لألصل من ال هايس  •
الوةمية عال سبة لةمتسخةين من 

أو شهادة ترب  مسةمة  2 الص م
من هيئة الخبراء المحاسبين 

 المتربصين.
 نسخة مطاع ة لألصل من ال هايس •

الوةمية عال سبة لةمتسخةين من 
 3 الص م

الموادلة عال سوووبة نسوووخة من قراراد  •
هايس  هايس  األج بية أولة وووووووووووووو ال وووووووووووووو

مة من مؤسوووووووسووووووواد جام ية المسوووووووةّ 
 خاصة.

 ب ا لألنمونج المسرج 
 الذي 5عالمةحق عسد

يتامن وجوبا اسا 
  .ال يابية والمّسةالموهس 

إمااء الم ارم )الخبير المحاسي المما   -
المراجوة ال انونية لةحساعاد( وختم     لت ارير 

التوريف عإمااء كل المتسخةين آخر الوبي ة م  
والم ترحين إلنجاز المهمة عةر أن  1ص م 
 يكون:

االلتزام مطاع ا لألنمونج المسرج عالمةحق  •
 .5عسد 

تاريخ التوريف عاإلمااء عوس صسور  •
 اإلعالن عن االست ارة.

 5المةحق عووسدي جّر عن وجود أي تاارب بين و 
أو عسم ت سيا هذا المةحق مستوفيا  8والمةحق عسد

 لجمي  ال رو  إقصاء الورض آليا.
من ال هايس الوةمية  لألصلت سيا نسخة مطاع ة  -

وقراراد  3و2عال سبة لةمتسخةين من الص م 
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أو ال هايس  ج بيةاأللة هايس الموادلة عال سبة 
 .المسّةمة من مؤسساد جام ية خاصة

وال رو   عسم استيفاء هذل الوبايقويوتبر 
 .موجبا ل قصاء اآلل  المطةوبة

الومومية  قايمة المؤسساد أو الم  آد
الت  أنجز  وشوووووووووووركاد ال طا  الخا 

لووسيهووا الخبير المحوواسوووووووووووووووي أو الخبراء 
أعمال  1المحاسووووبين المتسخةين صوووو م

 1997المراجوة أو المراقبة م ذ سووووووو ة 
)توووووواريخ دخول نظووووووام المحوووووواسووووووووووووووبووووووة 
لةمؤسووووووسوووووواد الحال  حّيز الت فيذ( الر 

مصووووووووووووحوبة آخر أجل ل بول الوروض 
 عالمؤّيساد.

 ب ا لألنمونج المسرج 
 7/ 6عالمةحق عووووووووووووووسد 

 

يتّا اعتماد المؤيساد الخاصووووووووووووووة عمهماد المراقبة 
 والم  وووووووآدال انونية    المؤسوووووووسووووووواد  والمراجوة
 :كةياالم جزة  وشركاد ال طا  الخا  الومومية

 :مؤيدات االسناد (1

ة المراقبة ال انونية ت سيا مّ مهحتسوووووووواب الي ووووووووتر  
 :إحسى المؤيساد التالية

 نسووووووووووووووخة من اإلعالناد ال انونية: 1 مؤيد رقم -
وال ووووووووورعية والوسلية الصوووووووووادرة عالرايس الرسوووووووووم  

 لةجمهورية التونسية.

نسوووووخة من ماووووومون من السوووووجل : 2 مؤيد رقم -
الو    لةمؤسوووسووواد شوووريطة الت صوووي  صوووةب  

الخبير  واسا ال يابية المو ية عالتويين المّسةعةر 
 .المحاسي المتسخل

نسخة من محار اجتما  الجةسة  :3مؤيد رقم  -
اإلدارة أو مجةس المؤسوووووووسوووووووة الوامة أو مجةس 

الت  تا خاللهوووووووا ال ظر    تويين مراقب  
 الحساعاد.

نسخة من اتفاقية مراقبة الحساعاد : 4مؤيد رقم  -
مماوووووووووواة من قبل الممثل ال انون  لة ووووووووووركة أو 

 المؤسسة ومراقب  الحساعاد.

الم ّسم وجوبا المّسة ال يابية واسوووا  ويتاوووّمن المؤيس
المتسخةين من  أو أسوووووووووووووماء الخبراء المحاسوووووووووووووبين

الصوووووووووو م األول. و   لياب اسووووووووووا المتسخل من 
من  نسخة ت سياضمن المؤيس، ي ترّ   1الص م 
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المّسة الزم ية لكل صووووو م توزي  ب المةحق المتوةق
الم ّسم    الورض ع س الم وووووووواركة المتسخةين من 

ول األمن الصوووووووووووووو م  ببوواد انتمووايوو  لةمتووسخةينإل
ة     ضوووووووووووووومن الفريق الووذي أسوووووووووووووو ووسد لوو  المهمووّ

 .المؤسساد والم  آد الومومية المو ية عالمؤيس
 مؤيدات اإلنجاز: (2

ل والت  الالواردة أع اإلس ادإلر مؤيساد  يااا
مؤيساد  األولتحمل اسا المتسخل من الص م 

 التالية: اإلنجاز

مؤيساد إنجاز آخر س ة محاسبية من المّسة 
اإلس اد: مامون من السجل  ال يابية موضو 

تام   ما يفيس  شريطةالو    لةمؤسساد 
 المصادقة عةر ال وايا المالية أو نسخة من

محار الجةسة الوامة الوادية الت  صادقت عةر 
مراقي الحساعاد آلخر س ة محاسبية من  ت ارير

 س واد. و3لووووالحساعاد  مهّمة مراقبة
توزي  المسة الزم ية لكل ص م من 

 المتسخةين.

 ب ا لألنمونج المسرج 
 .8 عالمةحق عسد

إمااء الم ارم )الخبير المحاسي المما  
لت ارير المراجوة ال انونية لةحساعاد( وختم     

 آخر الوبي ة م  بيان التاريخ. 
ي صر آليا كل عرض احتوي عةر تاارب أو 

أو تاارب  األيامأخطاء حسابية    توزي  عسد 
أو لا يتا الت صي  صةب   5م  المةحق عسد 

عةر اسا المؤسسة أو الم  ىة الومومية والمّسة 
 .ال يابية

ويوتبر عسم ت سيا هذا المةحق مستوفيا لجمي  
 .ورضلة اآلل  ال رو  سببا إلقصاء
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  عروضفتح ال :5الفصل 

الوروض و رزها المحسبة عم رر من المسير الوام الخاصووووووووووووووة عفتح الظروا من قبل الةج ة تفتح 
حول  1997أود  25المؤرخ     1997لسوووووووووو ة  38عسد األّول ب ا لم تاووووووووووياد م  ووووووووووور الوزير  لةموهس

 خاللعمةية الفتح    جةسووة غير عة ية  الومومية. وتتاّ عةر الم  ووآد والمؤسووسوواد  واإلشوورااالمسوواهماد 
 .الوروضم ذ آخر أجل محّسد ل بول  أيام عمل 5

لةوبايق  واسوووتفايهامحتوى الوروض    وتتولر الةج ة الخاصوووة المذكورة خالل هذل الجةسوووة التثبت 
من  4محتواها لم تاوووووياد الفصووووول  الوروض الواردة عوس اآلجال أو المخالفة وإقصووووواءوالمؤيساد المطةوبة 

  .م  التىشير وجوبا عةر المالحق الف ية من  را كا ة األعااءالكراس هذا 
ة أن تسعو كتابّيا الم ووووووووووواركين الذين لا ي ّسموا كّل الوبايق  االقتاووووووووووواءيمكن ع س و  لةج ة الخاصوووووووووووّ

ام (7)   أجول  اسووووووووووووووتيفوايهواإلر  المطةوبوة االداريوة ونلوا عن  ريق البريوس أو  اإلعالم من تواريخ عمول أيوّ
  .يمكن لةج ة  ةي استكمال أي توضيحاد أو وبايق   ية الو  المركزي لةموهسابط العإيساعها عمكتي 

نلا يكون  إن صورة عسم احترام اآلجال المحسدة الستكمال الوبايق اإلدارية المطةوبة أو عسم ت سيمها  و  
 موجبا ل قصاء.

عىحسهما  وهسحتفظ الميمحار  تح    اللرض    نسختين أصةيتين  ر الةج ة تحريروتتول 
 بل كا ةقمماوووور من  ر لج ة التسقيق ويكون المحاوووورإلوج  ّ يمن المّةم الذي سووووويسرج الثان  ضوووو

 المةحق عكراس ال رو . لألنمونجمطاع ا و أعااء الةج ة 

الرتبية المسووو سة لةظروا وتاريخ  األعسادوتّسون لج ة  تح الوروض صوووةي المحاووور وجوبا  
الوبايق المطةوبة الواردة م  الوروض وكذلا الوبايق المطةوبة وغير ن و وصوووووولها وأسوووووماء الم ووووواركي

الم ّسمة ضمن الوروض أو الت  ان ات مّسة صةوحيتها والوروض الم بولة والوروض غير الم بولة 
 .وأسباب إقصايها

 :ي صر آليا كّل عرضو 
 لتحسيس تاريخ الوصول(. لةموهس المركزي  ورد عوس اآلجال )يوتمس ختا مكتي الابط •
 لا يكن ملة ا. •
 لا يحترم إجراءاد سحي كراس ال رو  المبي ة عالفصل الثالث من كراس ال رو . •
 أعالل. 4ال يحتوي عةر كل الوبايق الف ية الواردة عالفصل  •
المةحق الم ّسم غير مطابق أن المتوةق عالتصووووووووووووووريح عالم وووووووووووووواركة أو  3عةر المةحق عسد ي لا يحتو  •
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 أعالل.الوارد  4 صو  عةيها عالفصل لة رو  الم
لا يكن في  الخبير المحاسي المما  لت ارير مراج  الحساعاد ضمن الفريق المتسخل أو اقترح  •

  .8مسة زم ية تساوي صفر ضمن المةحق عسد

عخصو  جسول تركيبة الفريق المتسخل  ب ا لةمةحق عسد  لةموهسلا يكن ضمن المجال المحسد  •
9. 

 .  10لا يت يس عمجاالد توزي  أيام التسخل الم صو  عةيها عالمةحق عسد  •

 (.groupementشكل تجم  )ورد     •
تتو ر  يها ال ووووووووووووورو  السنيا لتصووووووووووووو يف المتسخةين الواردة ضووووووووووووومن كراس  اليحتوي عةر متسخةين  •

  .ال رو 
 .ةثر من هيكةة قارة ضمن نفس  ةي الوروضألي تم   1يتامن خبير محاسبا ص م  •
 عرض.من ألةثر أو متسخةين ي تمون  القسم تركيبة تام ت متسخ •
من قبل  عاإلماوووووووووووووواءيكون مور ا  ال 5المسرج عالمةحق عسد  لألنمونجيحتوي التزاما جماعيا  ب ا  •

المورا ع  قبل تاريخ صووووووسور  ةي الوروض أو ّأن  اإلماوووووواءأو يكون تاريخ  1المتسخةين صوووووو م
ونسخ من م رراد الموادلة ع س من ّكل ال هايس الوةمية  للألصغير مر ق ب سخ مطاع ة  5المةحق 

 .8االقتااء أو غير مطابق لةمةحق عسد
 .اللالمذكور أع 4الومةياد المطةوبة والواردة عالفصل  ةما يّتج  الت ّيس عكلّ  •

 .المطالبة بتوويض األسبابسبي من ألي يمكن لةم اركين الذين تا إقصاء عروضها  الو  
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 فرز العروض :6 الفصل

 تتم عملية فرز العروض على مرحلتين:
 المرحلة األولى:

عوس التثبت من مطاع ة الوروض الواردة لم تاووووووووووياد كراس ال وووووووووورو  وبوس تحسيس ال ايمة ال هايية 
من كراس ال ووورو  وتاوووم ت اسوووتو ت كل شووورو  الم ووواركة  ب ا لةفصووول الثان   لةوروض الم بولة، والت 

من هذا الكراس، تتولر الةج ة الخاصووووة عفتح و رز الوروض،  ةا ة الوبايق المسووووتوجبة  ب ا لةفصوووول الراع 
من هذا  11الثامن والمفصووووةة عالمةحق عسد  ت ييا الوروض الم بولة وترتيبها و  ا لةم هجية الواردة عالفصوووول

 .الكراس

 .ترتيي الوروضتفا  هذل المرحةة الر اعساد جسول 

الثانية: المرحلة  
 مجموعت تصوووور عمةية  رز وترتيي الوروض    هذل المرحةة عةر الوروض الت  تحصووووةت عةر 

االقتصووووووووووووووار عةر الموطياد المتوة ة بهذل المكاتي واعتمادها ) نقطة 75وق يف أو يسااااااااااوي  النقاط من
لةج ة إعساد واماووووووواء جسول ترتيي المرحةة تتولر ا . و   ختام هذل(الحتسووووووواب الموسالد واسووووووو اد االعساد

عاعتماد ترتيي تفاضووووة  حسووووي ) الوروض الذي سوووويتا اعتمادل القتراح اسوووو اد المهمة موضووووو  االسووووت ووووارة
 (.االعساد المتحصل عةيها دون تحسيس س م أدنر

 نسوووووووختين    أعاوووووووايها جمي  قبل من مماووووووور اللرض    محاووووووورا الةج ة تحرر المرحةة هذل ختام   
 .الومومية والم  آد المؤسساد حساعاد    التسقيق لةج ة الثان  ويرسل عىحسهمايحتفظ الموهس  أصةيتين

 وقبل التقييم مرحلة كامل خالل المتوفرة والمعلومات النتائج سرية على مسؤولين اللجنة أعضاء ويعتبر
وال يمكن اال ال  عةيهووا إال عم تاوووووووووووووور ترخي      الموهووسحفظ كوواموول المةفوواد لووسى  . كمووا يتاّ التعيين

 .لةموهسالمسؤول األول  اللرض من  را
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 منهجّية فرز العروض :7 الفصل

و  ا لةم هجّية الم صووووووووووووو  عةيها  عةر مرحةتين مكتي الخبرة الختياريتّا  رز الوروض وترتيبها 
 التالية:عةر الم اييس  عاالعتماد ونلا من هذا الكراس 11عسد عالمةحق 

 نقطة 100 بالتقييماملقاييس الخاصة  -7-1

 نقطة 20تركيبة الفريق املتدخل:  -7-1-1

يهسا هذا المقياس إلر تحسيس الوسد الكا   من المتسخةين لةقيام عالمهّمة ونلا حسوووووي التصووووو يف 
 الثالب  التال : 

الخبراء المحاسبين عالبالد التونسية  المرّسمين عجسول هيئةبراء المحاسبين الخي مل  ف األول:الصن ⧫
 .وغير المو يين عالموان  الم صو  عةيها عالفصل الثان  الوارد أعالل

 تسخةين الذين تتو ر  يها أحس ال رو  التالية:المي مل  ف الثاني:الصن ⧫
 ،   المحاسبة حصل عةر شهادة المراجوةالت *

م ذ عةر شووهادة الماجسووتير أو مرحةة بالثة    اختصوواصوواد أخرى م  سوو تين عةر األقل  حصوولالت *
 التحّصل عةر ال هادة،تاريخ 

م   أو ما يوادلها أو األستانية    التصرا المحاسب  (LMDحصل عةر شهادة اإلجازة )نظام تال *
 س واد عةر األقل م ذ تاريخ التحّصل عةر ال هادة. 4

م   أو ما يوادلهاأو أسووتانية    اختصوواصوواد أخرى  (LMDعةر شووهادة اإلجازة )نظام  حصوولالت *
 ال هادة، عةر األقل م ذ تاريخ التحّصل عةر س واد 5

 لتالية:ا تسخةين الذين تتو ر  يها أحس ال رو المياّا  ف الثالث:الصن ⧫
عةر شوووووووووهادة مرحةة بالثة     أو رالماجسوووووووووتي أوحصووووووووول عةر شوووووووووهادة المراجوة    المحاسوووووووووبة الت *

 اختصاصاد أخرى، 
 ( أو األستانية    التصرا المحاسب  أو ما يوادلها،  LMDشهادة اإلجازة )نظام عةر  حصلالت *
يوادلها  ( أو األسوووتانية    اختصووواصووواد أخرى أو ماLMDحصووول عةر شوووهادة اإلجازة )نظام الت *

 م  س تين عةر األقل م ذ تاريخ التحّصل عةر ال هادة،
س واد من الخبرة م ذ  5صل عةر ال هادة الجام ية    السراساد المحاسبية أو ما يوادلها م  التح *

 تاريخ التحصل عةر ال هادة.
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ويتّا تحسيس التركيبة المثةر عاالعتماد عةر الموّسل المصوووووّحح عالفارق الم ياري لكا ة الوارضوووووين م  إسووووو اد 
 حو التال :ال  ا  عةر ال 

 ن طة لةص م األول  10  *
 ن ا  لةص م الثان   6  *

 ن ا  لةص م الثالث 4  *

 9عاالعتماد عةر محتوى المةحق عسد 5ويتولر الم ارم ضبط تركيبة الفريق المتسخل ضمن المةحق 

لين:  -7-1-2
ّ
 نقطة 20املّدة الزمنّية لكّل صنف من املتدخ

الزم ية الكافية والاوووورورية لكّل صوووو م من المتسخةين إلنجاز يرم  هذا المقياس إلر تحسيس المّسة 
المهّمة. ويتّا تحسيس المّسة الزم ية المثةر عاالعتماد عةر الموّسل المصّحح عالفارق الم ياري لكا ة الوارضين 

 م  اعتبار األص اا    توزي  ال  ا  عةر ال حو التال :
 ن طة لةص م األول  10  *
 ن ا  لةص م الثان   6  *

 ن ا  لةص م الثالث 4  *

عاالعتماد عةر محتوى  8 المةحقويتوّلر الم ووارم ضووبط المّسة الزم ية لمختةم أصوو اا المتسّخةين ضوومن 
 .10المةحق عسد 

 .يوما 70ر الوروض الت  يتجاوز  يها عسد أيام تسخل أحس الخبراء المحاسبين من الص م األول وت ص

 نقطة 20املعّدلة:  املّدة الزمنّية الجملّية -7-1-3

 يوّس هذا المقياس توسيال لةمسة الزم ية الارورية لةقيام عالمهّمة عاعتبار أص اا المتسخةين.        
ويس س الوسد عال سبة لهذا المقياس اعتمادا عةر المّسة الزم ية ألص اا المتسخةين موّسلة عالاوارب 

 ونلا كما ية : 

 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 )

لكا ة الوارضين. وتابط المّسة الزم ية الموّسلة عاالعتماد عةر الموّسل المصّحح عالفارق الم ياري 
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 طةنق 01التأطير: نسبة  -7-1-4

يهسا هذا المقياس إلر تو ير أسووواليي نجاعة مهّمة المراقبة وضووومان نتايجها. وهو مقياس يسوووتوان 
 ع  لمور ة مسى تسخل الخبراء المحاسبين )الص م األول(    المهّمة.

 التى ير  ب ا لة اعسة التالية: وتابط نسبة 
 )المدة الزمنية للصنف األول( (X) ضارب 100

 المّدة الزمنية الجملّية     

 عةر الموّسل المصّحح عالفارق الم ياري لكا ة الوارضين. عاالعتمادوتحّسد نسبة التى ير المثةر 
 طةنق30: العارض خبرة -7-1-5

سووووو واد( لحسووووواعاد )مّسة نيابية م سرة بثال  المراقبة ال انونية يرم  هذا المقياس إلر تحسيس مهّماد 
 كةيا.الم جزة  ومؤسساد ال طا  الخا  المؤسساد أو الم  آد الومومية

عال سووووووووووووووبة  7/6عسد  ويحتسووووووووووووووي الوسد لهذا المقياس عةر أسوووووووووووووواس عسد المهماد الواردة عالمةحق
 الخا . ال طا  ومؤسسادلةمؤسساد والم  آد الومومية 

 :ويتّا إس اد الوسد حسي التسّرج التال 

  .الكراس هذا من 4 الفصل لمقتضيات طبقا المؤيدات تقديم القانونية المراقبة مهّمة الحتساب يشترط     

 :في حسابات املؤسسات واملنشآت العمومية: عرض امللف على لجنة التدقيق 8 الفصل

، يتّا اللعوس استكمال ت ييا الوروض وترتيبها وتسوين محار الفرز  ب ا لما ورد عالفصل الساع  الوارد أع
إلر لج ة التسقيق     لةموهس األولإرسال كامل المةّم مر  ا عجسول إحالة وبايق الذي يماي  المسؤول 

الت  يترأسها رييس هيئة مراقب  السولة وتؤّمن الهيئة أعمال الكتاعة ) الوموميةحساعاد المؤسساد والم  آد 
 من التاريخ المزم  لةتويين. األقلونلا قبل شهرين ونصم عةر  لها(ال ارة 

عةر الوبايق  اوجوبويحتوي المةّم الموّج  لةج ة التسقيق    حساعاد المؤسساد والم  آد الومومية 
 والموطياد التالية:

 نسخة من م ّرر تويين الةج ة الخاّصة عفتح و رز الوروض. -

 10أكثر من  10إلى  1من  عدد المهّمات

بالمؤسسات والمنشآت العمومية  تللمهما   العدد المسند

 الخا  ال طا  ومؤسساد
 30 م هاةلكل مهمة ن ا   3
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 ومؤيساد ال  ر. االست ارة ةي  إعالننسخة من  -

نسخة من السجل الخا  الذي يتامن وجوبا اسا المكتي وختم  وال خ  الذي سحي كراس  -
 .ال رو  والتاريخ

 .الموهسنسخة رقمية من كراس ال رو  الصادر عن  -

  تح الوروض. نسخة أصةّية من محار جةسة -

 نسخة أصةّية من ت رير  رز الوروض -

 نسخة من الوبايق الف ية الخاصة عكل عرض والت  تّا اعتمادها    ت ييا الوروض. -

 excelم ظومة الموطياد الف ية لةوروض وجسول ت ييا الوروض حسي  نسخة رقمية من -

 التاريخ المحتمل لةتويين. -

 االقتااء.ع س  لالست ارة األصةيةايق ويمكن لةج ة التسقيق أن تطةي مّسها عالوب

ةما يمكن لةج ة التسقيق    حساعاد المؤسساد والم  آد الومومية التثبت عكّل الوسايل المتاحة من صّحة 
الموطياد الم ّسمة من قبل الم ووووواركين فيما يتوّةق عالخبرة الم جزة وأسوووووماء المتسّخةين وإقصووووواء الم وووووارم إنا 

ة أو مخالفة لمحتوى الوبايق التواقسية الت  أسوو سد عم تاوواها ل  هذل المهام. ببت تصووريح  عموطياد ملةو 
نتايج التسقيق الموّجهة من  مراسووووووالدةما ت وم الةج ة عالت صووووووي  عةر هذا التصووووووريح المخالم صووووووةي كّل 

 .األولر  مراتي القبةها والت  تحتوي اسا الم ارم ضمن المكاتي أصحاب الث
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اقب الحسابات للمؤسسة أو املنشأة العمومية املعنية: 9الفصل  للمّدة  تعيين مر

 :النيابية املحّددة

يتّا التسقيق    المةّم من قبل لج ة التسقيق    حسوووواعاد المؤسووووسوووواد والم  ووووآد الومومية  ب ا لم تاووووياد 
المتوّةق عمراقبة حساعاد المؤسساد والم  آد الومومية وكاّ ة التراتيي الجاري بها الومل. وتتّا موا اة  األمر

ي وم بسورل  المؤسووووسووووة والذي   تاريخ انو اد مجةس  األولر  مراتي العىسووووماء المكاتي أصووووحاب الث الموهس
 المعايير كلّ  باعتماد العروض بعض تساوي  حالة وفي من ضمن ال ايمة الم ترحة.الحساعاد بتويين مراقي 

 تعهدات لديه الذي العارض أسبقية باعتماد بينها ما في العروض هذه ترتيب يتمّ  الفرز، بمنهجية المدرجة
 تساااوي  صااورة وفي المؤسااسااات أو المنشاا ت وعدد الواحد للخبير بالنساابة التدخل أيام معدل باعتماد أقل

 .الفتح بمحضر الرتبي العدد إلى اللجوء يتم التدخل أيام معدل

ولاووومان المتاعوة الحي ية لجسول توهساد مراقب  الحسووواعاد من قبل لج ة التسقيق    حسووواعاد المؤسوووسووواد 
 ساعة من اختيارل 24الحساعاد الموّين    ظرا  عمراقيهيئة مراقب  السولة  إعالموالم  آد الومومية، يتّا 

  ريق الفاةس. عن

عمراقي د التونسووووووووية الال طاع  وهيئة الخبراء المحاسووووووووبين عالب اإلشوووووووورااهيئة مراقب  السولة وزارة  إعالمويتّا 
   غاووون الو وورة أيام  مراسووةة كتابية مودعة لسى مكتي ضووبط الهيكل المذكور عم تاوور الموّين الحسوواعاد

 الت  تة  تاريخ التويين.

اقب الحسابات املعّين إعالم :10الفصل   مر

   أجل أقصوووووووووال ع ووووووووورة أيام من تاريخ التويين ونلا عكّل  ري ة مادية  الحسووووووووواعاد الموّين مراقي إعالميتّا 
 .عالماإلتوط  تاريخا بابتا لهذا 

اقب االستشارةنشر نتائج  :11 الفصل للمّدة النيابية املعهد حسابات  املتعلقة بتعيين مر

 :املحّددة

أو عىّي وسووووويةة إشوووووهار  عالموهس عةر موق  الواب الخاّ   ااالسوووووت وووووارة وجوبنتايج الموهس   ووووور يإبر التويين 
واسا  األولر مراتي  الأسماء مراقب  الحساعاد أصحاب الث اإلعالن. ويبّين هذا أو عةر الخطّ  أخرى مادّية

ن ووور قايمة الوروض الم صووواة م  نكر سوووبي  كما يتا التويينوالمّسة ال يابية وتاريخ  الموّينالحسووواعاد مراقي 
.التويين تاريخمن أيام  05نلا    أجل أقصال  ويتاّ  .االقصاء
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 البنود التعاقدية الثاني:العنوان 

اقبة :1الفصل   اتفاقية املر

. ويتّا اللالواردة أع اإلجراءاد ب ا لكاّ ة الموّين ومراقي الحسوووووووووووووواعاد  الموهسيتّا إبرام اتفاقية المراقبة بين 
 .من جهة ومراقي الحساعاد من جهة أخرى  لةموهسمن قبل المسير الوام  االتفاقيةوجوبا إمااء 

 موضوع املهّمة: 2الفصل 

 تتمثل مهّمة مراقي الحساعاد    ما ية :
عصووووفة مسووووتمّرة عمراقبة عاّمة ل جاعة نظام الرقاعة الساخةّية. ويتوّلر مراقي الحسوووواعاد  طال االضوووو ❖

سووو ويا إجراء الت صوووّياد الاّلزمة خاصوووة لت ييا اإلجراءاد اإلدارية والمالية والمحاسوووبية المومول بها 
 .وهسعالم

 وت سرج وجوبا ضمن الومةياد الخاضوة لةمراقبة:
 الت ظيا ونظام الموةوماد  -
 التسقيق الساخة  ونظام رقاعة التصّرا  -

  واالستثمارإجراءاد إعساد وت فيذ ومتاعوة ميزانيت  التصّرا  -

 إجراءاد التصّرا    الموارد الب رية -

 إجراءاد إبرام الصف اد وت فيذها وختمها -

مر المتوّةق بت ظيا لجان الصف اد الم صو  عةيها عاأل اختصا الطةباد الت  ال تسخل ضمن  -
 الصف اد الومومية

 التصّرا التجاري  -

 التصّرا المال  والتصّرا    الخزي ة  -

 المستح اد  استخال  -

 التصّرا    الممتةكاد والمخزوناد  -

 .وهسمتها م   بيوة ن ا  المءويتوّين أن ت مل المراقبة كّل جواني التصّرا المذكورة م  مال
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وكذلا  وهسمراقبة الّس اتر والخزانة واألوراق التجارّية والمست ساد ووبايق المحاسبة والقيا المالّية لةم ❖
عمةّياد المبادلة الم جزة خالل السووووو ة المحاسوووووبّية والتىّةس من صوووووّحة وصوووووسق عمةّياد اإلحصووووواء 

سوووووة حول وال وايا المالّية والتحّ ق من مسى صوووووّحة ا لموةوماد الت  تاوووووّم ها ت رير مجةس المؤسوووووّ
. وبصوووووفة عاّمة، ت ووووومل أعمال المراقبة كّل الومةّياد المتوّة ة عالتصوووووّرا المال  وهسحسووووواعاد الم
 والمحاسب .

اقبة التفاقيةالوثائق املكّونة  :3الفصل   املر

 المراقبة    ما ية :  التفاقيةتتمّثل الوبايق المكّونة 
 المراقبة المبرمة اتفاقية *

مالحق اتفاقية المراقبة إن وجسد )   صووووورة تليير تركيبة الفريق المتسخل  ب ا  *
 من الب ود التواقسية الوارد أسفة ( 6لما ورد عالفصل 

 ةّراس ال رو   *

 مالحق كراس ال رو   *

 الفريق املتدخل: : تركيبة4الفصل 

 والسووووادةيتكون الفريق المتسخل المكةم عإنجاز المهمة عةر الوج  األةمل من السوووويساد 
 :اآلت  نكرها

 الشهادة العلمية صنف املتدخل اسم ولقب املتدخل

   
   
   
   

اقب الحسابات االلتزامات :5الفصل   املوضوعة على كاهل مر

عةر  اختيارل االمكّةم عالمهّمة الت  ت ةتزم بتركيبة الفريقيأن   يجي عةر مكتي الخبرة المو 
وحصرّيا عال سبة لةمتسخةين من الص م الثان   أساسها. وال يمكن تليير هذل التركيبة إاّل لةارورة ال صوى 

المسير الوام من قبل وتمار  يصادق عةيها مجةس المؤسسة لالتفاقيةأو الثالث ونلا عوس إبرام مةحق 
 الذي تتوّذر م اركت  عآخر ني مستوى عةم  وتجربة مه ّية ممابةين.يتّا توويض الواو . و لةموهس
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مراقي حساعاد مالحظات  وتوصيات  المتوّة ة ب ظام الّرقاعة الّساخةّية    ت رير كل ياّمن ويجي أن 
المسير  ونسخة الكترونية إلر ()تابط عاالتفاق الفرنسيةالةلة  وأعالةلة الوربية ورقية  ةنسخ خاّ  يرسل   

 .الس ة المحاسبّية انتهاء   أجل أقصال شهرين من تاريخ  الوام لةموهس
ن  يجي ت سيا ت رير الرقاعة الساخةية    أجل إساع ة عىةثر من س ة  و   صورة تويين لمسة نيابية 

 خاللمراقي الحساعاد والت بي  عةي  بت سيا ت ريرل عةر أن يتا إعالم  ستة أشهر من تاريخ التويين 6أقصال 
 . عالت بي اإلشوارالو ر أيام من تاريخ بةوغ 

، متاعوة المالحظاد الماّم ة بت رير الّرقاعة الّساخةّية الموهسويتوّلر مراقي الحساعاد، عالت سيق م  
الخاّ  عالس ة المحاسبّية الم  اية والت  سب تها    إ ار جسول يوّس لةلرض ويتاّمن عالخصو  ت ييما 

 لتسارم ال  اي  الواردة عالت رير. الموهسلةمجهود المبذول من قبل 
توض  هذل  المؤسسة،مجةس وضبطها من قبل ، سموهعوس إعساد ال وايا المالّية وت رير ن ا  ال

الوبايق والبياناد المصاحبة لها والمتاّم ة لكّل اإليااحاد عما    نلا وض ّية الممتةكاد والحالة المالّية 
 الس ة المحاسبّية. انتهاء   أجل أقصال شهرين ونصم عوس عةر نّمة مراقي الحساعاد 

من تاريخ تبةيل   ابتساءويتوّين عةر مراقي الحساعاد ت سيا ت رير حول ال وايا المالّية    أجل شهر 
 ال وايا المالّية.

و   صورة تويين مراقي الحساعاد لمسة نيابية ساع ة عىةثر من س ة  إن  يجي ت سيا ت ريرل حول 
 .ال وايا المالية المابو ة  أشهر من تاريخ توصة  عالال وايا المالية    تاريخ أقصال ب

ويجري مراقي الحساعاد كّل عمةّياد المراقبة والفح  الت  يراها ماليمة دون تسّخل    إدارة  
 . الموهس

ويحّق ل  الحصول عةر كّل الوبايق الت  يوتبرها ضرورّية لمباشرة مهاّم  وخاّصة م ها الو ود 
 جساول الب كّية.والّس اتر ومست ساد المحاسبة وسجاّلد المحاضر وال

ويمكن إجراء التحّرياد الم صو  عةيها    هذا الفصل داخل الم  آد سواء كانت م  آد أّم أو 
 الومل. هاري  والتراتيي الجاري بو م  آد  رعية عةر مو ر الت مؤسساد أ
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ويجي أن يتاّمن ت رير مراقي الحساعاد رأي  الصريح عىّن  أنجز مهّمة المراقبة و  ا لموايير 
التسقيق المتوارا عةيها والت صي  صراحة عةر التصسيق عةر الحساعاد أو عةر التصسيق الماّمن 

 أو عةر ر ض التصسيق. عاحتراز
كل ت رير مراقي  التجارّية، من مجّةة ال ركاد 269، عةر مو ر الفصل ويوتبر عا ال ومةلر

الت  تاّم ها م ّسمة عصفة غير جةّية وغير  االحترازادحساعاد ال يحتوي عةر رأي صريح أو إنا كانت 
 ةامةة.

يجي عةر مراقي الحساعاد الموّين أن يحيل وي ّسم لمجةس المؤّسسة ت ريرل المتوّةق عال وايا المالّية 
 وبين أعااء مجةس مؤّسست .  وهسلمبرمة بين الما االتفاقيادوكذلا ت ريرا خاّصا حول 

 الفرنسية    صيلة ورقية وأخرى إلكترونيةأو /نظيرين عالةلتين الوربية و ويوّج  كّل ت رير   
لمجةس المؤّسسة    ظرا خمسة ع ر يوما عةر األقّل قبل التاريخ الموّين لةمصادقة عةر ال وايا المالّية 

 الس وّية.
 :املوضوعة على كاهل املعهد االلتزامات: 6الفصل 

هيئة مراقب   وإعالميجي متاعوة ت سم عمل المتسخةين عن  ريق عطاقة متاعوة لةفريق المتسخل 
تليير    تركيبة الفريق     حال حسو  أي الومومية( آدالتسقيق    المؤسساد والم   )لج ةالسولة 

 .المتسخل
اقب الحسابات :7الفصل   الوثائق املوضوعة على ذّمة مر

 :وهستوض  عةر نمة مراقي الحساعاد الوبايق التالية ل  ال  عةيها عالم
 ال وايا المالّية والميزانياد الت سيرّية وت ارير ال  ا  المتوة ة عالثال  س واد األخيرة  *

 .الومل وبرامجاألهساا ع س البرامج أو  *
 .الخا  عىعوان عما  يها ال ظام األساس  وهس الم ة عال صو  ال انونية المتوة *

 التوزي  الجلرا   ألن طت  ونوعيتها. *

  .الهيكل الت ظيم  وقانون اإل ار *

 األخيرة.س واد ثال  لةدليل اإلجراءاد وت ارير المراقبة  *

عووسد ال يود المحوواسووووووووووووووبيووة وإجراءاد ت ظيا الوظيفووة المحوواسووووووووووووووبيووة والموواليووة وكووذلووا الطرق  *
 .المحاسبية

 المؤسسة.   أعااء مجةس  اسميةقايمة  *

 )السولة تمةا كامل رأس مال الموهس(. هيكةة رأس المال *
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اقبة:8الفصل   : التشريع والتراتيب املنطبقة على اتفاقية املر

المراقبة تبرم اتفاقيتان  ةازدواجيصووووووورة  و   .وهسمراقبة بين مراقي الحسوووووواعاد الموّين والم اتفاقيةتبرم      
    اللرض.

 لةت ري  والتراتيي الجاري بها الومل وخاصة: االتفاقيةوتخا  هذل  

المتوّةق بتحوير الت وري  الخا  عمه ة  1988أود  18المؤّرخ     1988لسو ة  108ال انون عسد  *
 الخبراء المحاسبين،

ق عالمسوووووووووووووواهماد والم  ووووووووووووووآد المتوةّ  1989فيفري  1المؤّرخ     1989لسوووووووووووووو ة  9ال انون عسد  *
لس ة  36والمؤسساد الومومية وعةر جمي  ال صو  الت  ن حت  أو تّممت  وخاصة ال انون عوووووووووسد 

 ،2006جوان  12المؤرخ     2006
بة  1996ديسوووووووووووووومبر  30المؤّرخ     1996لسوووووووووووووو ة  112ال انون عسد  * المتوّةق ب ظام المحاسوووووووووووووو

 لةمؤسساد،
 2000نو مبر  3الووووووووومؤرخ  وووووووووووووووووو   2000لس ة  93ل انون عسد مجةة ال ركاد التجارية الصادرة عا *

المؤّرخ  2005لسووو ة  96وعةر جمي  ال صوووو  الت  ن حتها أو تممتها وخاصوووة م ها ال انون عسد 
 2009لس ة  16بتسعيا سالمة الوالقاد المالية وآخرها ال انوووووووووووون عسد  المتوةق 2005أةتوبر  18

 ،2009مارس  16المؤّرخ    
المتوةق عالتصوووريح عالمكاسوووي والمصوووالح  2018أود  1المؤرخ     2018لسووو ة  46 ال انون عسد *

 ،ومكا حة اإلبراء غير الم رو  وتاارب المصالح
المتوّةق عاووووبط شوووورو  و رق مراجوة  1987المؤّرخ    غّرة أ ريل 1987لسوووو ة  529األمر عسد  *

اد الت  تمتةا السولة كامل حساعاد المؤسساد الومومية ناد الصبلة الص اعية والتجارية وال رك
 رأس مالها،

المتوةق عاوووووووبط قواعس ت ظيا وتسووووووويير  1989ماي  25المؤرخ     1989لسووووووو ة  541األمر عسد  *
 هيئة الخبراء المحاسبين عالبالد التونسية،

المتوةق عالمصوووووادقة عةر اإل ار  1996ديسووووومبر  30المؤرخ     1996لسووووو ة  2459األمر عسد  *
 المرجو  لةمحاسبة،

المتوةق عإحسا  هياةل عالوزارة  2002سووووووووووبتمبر  30المؤرخ     2002لسوووووووووو ة  2131األمر عسد  *
 األولر،

المتوةق عكيفية ممارسوووووووووووووة اإلشوووووووووووووراا عةر  2002أةتوبر 7لسووووووووووووو ة المؤرخ     2197األمر عسد  *
الم  وووآد الومومية وصووويا المصوووادقة عةر أعمال التصووورا  يها وتمثيل المسووواهمين الوموميين    

 كاهةها، ر ها وتسييرها وتحسيس االلتزاماد الموضوعة عةرهيئاد تص
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المتوةق عكيفية ممارسووة اإلشووراا عةر المؤسووسوواد  2002أةتوبر  7المؤرخ     2198األمر عسد  *
الومومية الت  ال تكتس  صبلة إدارية وصيا المصادقة عةر أعمال التصرا  يها و رق وشرو  

 ماد الموضوعة عةر كاهةها،تويين أعااء مجةس المؤسسة وتحسيس االلتزا
المتوةق بتويين سوووةطة اإلشوووراا عةر  2005مارس  24المؤرخ     2005لسووو ة  910األمر عسد  *

الم  وووووآد الومومية والمؤسوووووسووووواد الومومية الت  ال تكتسووووو  صوووووبلة إدارية، كما تا ت قيح  وإتمام  
 2007ة لسووووووووووو  2561واألمر عسد  2007أود  21المؤرخ     2007لسووووووووووو ة  2123عاألمر عسد 
 2008ديسووووووووومبر  11المؤرخ     2008ة لسووووووووو  3737واألمر عسد  2007أةتوبر  23المؤرخ    

المؤرخ  2010لس ة  3170عسد واألمر 2010جانف   20المؤرخ     2010 لس ة 90واألمر عسد 
 .2010ديسمبر  13   

يتوةق بهيئة مراقب  السولة برياسووووووووة الحكومة  2013نو مبر 22مؤرخ 2013لسوووووووو ة  5093أمر عسد *
 ال ظام األساس  الخا  عىعاايها. وبابط

 .2014انون المالية التكمية  لس ة قمن  19الفصل  *
المتوةق  2003فيفري  28قرار وزيري المالية والسوووووووياحة والتجارة والصووووووو اعاد الت ةيسية المؤرخ     *

مصوووادقة عةر جسول مرتباد مسق   الحسووواعاد لسى المؤسوووسووواد عالبالد التونسوووية كما تا ت قيح  عال
 12المؤرخ     وال رار 2006جويةية  4وبال رار المؤرخ     2003سوووبتمبر  24عال رار المؤرخ    

 .2016مارس  01المؤرخ     وال رار 2012ماي 
عةر الم  ووووآد  واإلشووووراال المسوووواهماد حو  1997أود  25بتاريخ  38م  ووووور الوزير األول عسد *

 .الومومية والمؤسساد

 اللغة املستعملة :9الفصل 

يوّس الم وارم كّل الوبايق الت  يسوّةمها لةموهس تطبي ا لب ود هذل االتفاقية عاعتماد الةلة الوربية أو الةلة      
 الفرنسية.
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 مرتبات صاحب املهّمة وطريقة إسنادها :10الفصل 

سوووووواد عالبالد  تخاوووووو  مهّمة مراقبة الحسوووووواعاد إلر جسول مرّتباد مسّق   الحسوووووواعاد لسى المؤسووووووّ
 28الموووووؤّرخ  ووووووووووووووو   والص اعاد الت ةيوووووسّيةالتونسّية الصادر عم تار قرار وزيري المالّية والسياحة والتجارة 

 2006جويةية  4وال رار المؤّرخ  وووووووووووو   2003سبتمبر  24مؤّرخ    كما تّا ت قيح  عال رار ال 2003فيفري 
أ ريوول  29وال رار المؤرخ     2016مووارس  01المؤرخ     وال رار 2012موواي  12المؤرخ     وبووال رار
2022. 

 ويتّا د   المرّتباد عةر ال حو التال :
 ع س بساية األعمال % 20* 
 الرقاعة الساخةيةم رو ة بت سيا ت رير  األعمال األّولية انتهاءع س  % 30* 

 م رو ة بت سيا ت رير حول ال وايا المالية األعمال انتهاءع س  % 30* 

    أجل أقصال شهرا من تاريخ ت سيا الت ارير والمصادقة عةيها من قبل مجةس المؤّسسة. % 20* 
 واالجتماعيةمة الوضعية الجبائية الس التثبت منعلى تقديم التقارير يجب وعالوة  الحاالتوفي كل 

 .إسناد أي قسط من المرتبات للخبير المحاسب قبل

اقبة اتفاقيةفسخ  :11الفصل   :املر

  خاّصة    الحاالد التالية: ءاد الترتيبّية الجاري بها الومل ب ا ل جرا االتفاقية سخ وهس يمكن لةم
المراقبة بين صفت  كمراقي حساعاد وإحسى  عاتفاقيةإنا توّ ر    شخ  الجم  أب اء المّسة المحّسدة  *

 .2و  رة  1 ة  ر ال رو . من كراس  2الحاالد الم ار إليها عالفصل 
عسم توويض الواو الذي تتوّذر م اركت     تركيبة الفريق المكّةم عالمهّمة خالل الخمسة ع ر  *

 . وهسيوما الموالية لطةي الم
ت فيذ مهّمة المراقبة عسبي صووباد خاّصة لا يتا التوّصل إلر حّةها من قبل وزارة  استمرار استحالة *

 .برياسة الحكومةالمالّية ولج ة التسقيق    حساعاد المؤّسساد والم  آد الومومّية 
 .تجاوز الفترة المحسدة    الت بي  عةر مراقي الحساعاد عسبي التىخير غير المبّرر    ت سيا الت ارير *

 قصس و اق أو تحالم    الم اركة أو االست ارة إجراءاد عةر عالتىبير الحساعاد مراقي قيام ببود *
 .االست ارة نتايج توجي 

 .صحتها عسم تبين االست ارة    لةم اركة وبايق ت سيا ببود *

 : معاليم التسجيل والطابع الجبائي12الفصل 

 تسجيل اتفاقية المراقبة عةر مراقي الحساعاد. تحمل مواليا
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 1ملحق عدد 

 

اقب حسابات تصريح على الشرف افقة على االلتزام بكراس الشروط الخاص بتعيين مر  باالطالع واملو

 .والدراسات الكميةاملعهد التونس ي للقدرة التنافسية 

 ........./............/للمدة النيابية............. 

 

ي املمض ي أسفله )
ّ
قب( .................................. االسمإن

ّ
 ...........................................وكيل مكتبوالل

منذ  محاسب واملباشر ملهنة خبيرعدد......................................املسّجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسّية تحت 

 ...............................تاريخ التسجيل.................................

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

ي
ّ
اطلعت ووافقت على كراس الشـــــــروط الخان بتعيين مراقب حســـــــابات املعهد التونســـــــ ي للقدرة  أصـــــــّرر على شـــــــرفي أن

ارية والفنية االدبجميع الشـــــــــروط  بااللتزاموأتعهد  2022/2023/2024للمدة النيابية  التنافســـــــــية والدراســـــــــات الكمية

 وايداعها رفقة االتفاقية في صورة تكليفي باملهمة. ها كما أتعهد بإمضاء وختم كراس الشروطالواردة ب

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

 وختمه الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات إمضاء املشارك

 

 

 

 

 

 



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال

 

 

 

28 

 2ملحق عدد 
 وعدم الوجود في إحدى االنتماءوعدم التأثير وعدم  اإلفالستصريح على الشرف بعدم 

 من كراس الشروط 2املنصوص عليها بالفصل  اإلقصائية الحاالت

 

ي املمض ي أسفله )اإلسم
ّ
قب(  إن

ّ
 .........................................................................................................................والل

 ...............................................املسّجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد ..................................

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

 املسّمى فيما يلي "املشارك"

 1أو في وضعية تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إفالسأصرر على شرفي أني لست في حالة  *

أصرر على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا  *

 قصد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهمة املراقبة.

أو  املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةلـدى أصرر على شرفي أني لـم أكـن عونـا عمـوميـا  *

 .األقلخمس سنوات على  بها مدةالعمل  مضت عن انقطاعي عن

 .أصرر بصحة الوثائق املدرجة بالعرض *

 .أصرر بعدم االنخراط في تحالف أو وفاق قصد التأثير على نتائج االستشارة *

املنصون  اإلقصائية الحاالتصرر على شرفي أني وكافة أعضاء الفريق املتدخل املقترر ال نوجد في إحدى أ *

املتعلق بتحوير التشريع الخان 1988أوت 18املؤرخ في 1988لسنة 108من القانون عدد 23عليها بالفصل 

 من مجلة الشركات التجارية.262 والفصلبمهمة الخبراء املحاسبين 

 أني:كما أصرر  *

عن العمل بمقتض ى قرار صادر عن دائرة التأديب املحدثة لدى هيئة الخبراء  لإليقافلم أتعرض  *

 .األخيرةث سنوات ال الث خاللد التونسية ال املحاسبين بالب

 االستشاريةلست بصدد إنجاز مهمات خصوصية تتعلق باملراقبة والتنظيم واملساعدة املحاسبية أو  *

 .مية أو إحدى فروعهاباملؤسسة أو املنشأة العمو 

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

 إمضاء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات وختمه

 

                                                 
 في حالة التسوية الرضائية، يجب أن يقدم املشارك تصريحا في الغرض 1



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال

 

 

 

29 

 3ملحق عدد 

 وثيقة تعهد حول التصريح باملشاركة في االستشارة      
 

ي املمض ي أسفله )
ّ
قب( ......................................................................... االسمإن

ّ
 والل

 املسّجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد ..................................

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

 املسّمى فيما يلي "املشارك"

املعهـد التونســــــــــــ ي مللف طلـب العروض املتعلق بتعيين مراقـب حســـــــــــــابـات  واملكونـةوبعـد االطالع على جميع الوثـائق اآلتي ذكرهـا 

 :والدراساتللقدرة التنافسية 

 كراس الشروط بما في ذلك البنود التعاقدية املكونة التفاقية املراقبة *

 مالحق كراس الشروط *

من البنود التعاقدية وقدرت على مســــؤوليتي  4وبعد أن أطلعت شــــخصــــيا على الوثائق املوضــــوعة على ذمتي واملذكورة بالفصــــل 

 :يليطبيعة وشروط املهمة املطلوب إنجازها، أتعهد وألتزم بما 

وفقا  2024-2023- 2022للســـــنوات املعهد التونســـــ ي للقدرة التنافســـــية والدراســـــات الكمية إنجاز مهمة مراقبة حســـــابات  *

 .لبنود كراس الشروط ومقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل

رتبــات الجــاري بهــا العمــل الوفــاء بجميع االلتزامــات التعــاقــديــة طبقــا لبنود كراس الشــــــــــــروط واالتفــاقيــة املراقبــة مقــابــل امل *

املتعلق  2003فيفري  28واملنصــــــــــــون عليهــا بقرار وزيري املــاليــة والســــــــــــيــاحــة والتجــارة والصــــــــــــنــاعــات التقليــديــة املؤرخ في 

ســــــبتمبر 24د التونســــــية املنقح بالقرار املؤرخ في ال باملصــــــادقة على جدول مرتبات مدققي الحســــــابات لدى املؤســــــســــــات بالب

والقرار املؤرخ  2016مــارس  01والقرار املؤرخ في  2012مــاي  12في والقرار املؤرخ  2006جويليــة  4 والقرار املؤرخ في 2003

 .2022أفريل  29في 

 كراس الشروط بما في ذلك البنود التعاقدية التي تكون جزءا من اتفاقية املراقبة.بتطبيق جميع البنود املدرجة  *

بموجب اتفاقية املراقبة بتحويلها إلى الحساب املفتور  املرتبات والدراسات الكميةيدفع املعهد التونس ي للقدرة التنافسية 

 .)ذكر الهوية البنكية أو البريدية(...............................تحت عدد..........................البريد: ......................  بالبنك أو

افقت                                               اطلعت وو

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

  املراجعة القانونية للحسابات وختمهإمضاء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير           
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 4ملحق عدد 

 مكتبللالقاّرين في أعوان  اسميةقائمة 

 ع ر واللقب االسم الشهادة املحرز عليها تاريخها الصنف

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

  

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

 املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات وختمهإمضاء املشارك الخبير 
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 5 عـدد ملحق

 التزام جماعي لكافة الفريق املتدخل

اقبة  الكمية والدراساتباملعهد التونس ي للقدرة التنافسية  بإنجاز مهّمة املر

 …………………………… املدة النيابية

الفريق املتدخل واملتكّون من  أقّر بأّن   واللقب( ..................................................................... )اإلسم إني املمض ي أسفله

ةكما أقّر بصحة  .على الوجه األكمل بإنجاز املهّمةالسّيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم 
ّ
املعلومات الواردة بهذا  كاف

 :العرض

ل
ّ
 تاريخ اإلمضاء لينضاء املتدخإم اسم ولقب املتدخ

   

   

   

   

   

   

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

 وختمهإمضاء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات   

 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    

 .اآللي إلقصاءموجبا  متدخلأي  ويعتبر غياب إمضاءحد منهم. في الخانة املخصصة لكل وا اإلمضاءيتعين على كل املتدخلين املعنيين  .1

( 1بها )صنف والتعريف  اإلمضاءاتويعتبر عدم استيفاء كل املقترحين ضمن الفريق. 1يتعين وجوبا التعريف بإمضاء املتدخل أو املتدخلين صنف  .2

 اآللي. لإلقصاء موجبا

أو  األجنبيةوقرار املعادلة بالنسبة للشهادة  3و2الشهائد العلمية للمتدخلين من الصنف من  لألصليتعّين وجوبا إرفاق هذا امللحق بنسخ مطابقة  .3

مة من مؤسسة جامعية خاصة
ّ
ويعتبر عدم . بالنسبة للخبراء املحاسبين املتربصين أو شهادة تربص مسلمة من هيئة الخبراء املحاسبين الشهادة املسل

 اآللي. لإلقصاءتقديم هذه الوثائق موجبا 
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 6/7عـدد  ملحق

 

 الخبير املحاسبالتي أنجز لديها ومؤسسات القطاع الخاص املنشآت العمومية و قائمة املؤسسات 

 1أو الخبراء املحاسبين املتدخلين صنف  

اقبةاملراجعة أو أعمال    املر

 الى آخر أجل لقبول العروض( 1997)منذ سنة                     

 

تاريخ نهاية  دات ياملؤ 

 املهّمة 

تاريخ بدء 

 املهّمة 

 املؤّسسة  املدة النيابية

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

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

 وختمهإمضاء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات                     
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  8عـدد  ملحق

لين
ّ
 توزيع املّدة الزمنّية لكّل صنف من املتدخ

 .................................................................................اسم املنشأة:                                               

 ............./............../...................( النيابية املدة

 
 واللقب االسم عـدد األيـام حـسـب األصنــاف

  1صنف  2صنف  3صنف  الجملة

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عـدد األيـام     

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

 وختمهحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات إمضاء املشارك الخبير امل               

 
 

 
 .يتم إقصاء العرض في صورة عدم استجابة أحد املتدخلين الى الشروط الدنيا للصنف املنتمي إليه ▪

                                                املؤسسةيقص ى آليا كل عرض احتوي على تضارب أو أخطاء حسابية في توزيع عدد األيام أولم يكن ضمن املجال الذي تندرج ضمنه  ▪

 .أو لم يتم التنصيص صلبه على اسم املؤسسة أو املنشأة العمومية واملّدة النيابية بكل دقة 5أو تضارب مع امللحق عدد 

 .العرض اآللي لإلقصاءيعتبر عدم تقديم هذا امللحق مستوفيا لجميع الشروط سببا  ▪



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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  9عدد  ملحق

 الفريق املتدخل

ة  أتعـــــاب املهمـــــات العـــــاديـــــّ

 )بالدينار التونس ي(

 الفريق

 3صنف  2صنف  1صنف  

 2الى  1من  1 1  [15000-2000] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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  10 عدد ملحق

 املدة الزمنية لكل األصناف

 املطلوبعدد أيام التدخل لكافة الفريق  )بالدينار( أتعاب املهمات العادّية

[2 000 - 15 000] [66-10] 

سب املئوية باملجاالت املحّددة أسفله بطريقة تمكن من املعادلة التالية:
ّ
 توزيع املّدة الزمنّية لكل األصناف باعتماد الن

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

 ] 81%  - 20 % [:1صنف املّدة الزمنّية  -

 ] 38%  - 40 % [:2صنف املّدة الزمنّية  -

 ] 43%  - 45% [:3صنفاملّدة الزمنّية  -

 

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

 

 



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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  11ملحق عدد 

 املتعلقة  منهجية فرز العروض

اقب الحسابات بتعيين  مر

 :تتم عملية فرز العروض على مرحلتين
 املرحلة األولى:

اســـتوفت كل  الشـــروط وبعد تحديد القائمة النهائية للعروض املقبولة، والتيبعد التثبت من مطابقة العروض الواردة ملقتضـــيات كراس 

من هذا الكراس، تتولى  شروط املشاركة طبقا للفصل الثاني من كراس الشروط وتضمنت كافة الوثائق املستوجبة طبقا للفصل الرابع

 .هذا الكراس منالثامن  هجية الواردة بالفصلاللجنة الخاصة بفتح وفرز العروض، تقييم العروض املقبولة وترتيبها وفقا للمن

 .تفض ي هذه املرحلة الى اعداد جدول ترتيب العروض

 املرحلة الثانية:

 نقطة 75وق يف أو  يســـــــــــاو   النقاط من مجموععلى تقتصـــــــــــــر عملية فرز وترتيب العروض في هذه املرحلة على العروض التي تحصـــــــــــــلت 

ـــار على املعطيات املتعلقة بهذه ) ــ ــ ــ ــ ـــــناد االعداداالقتصــ ــ ــ ــ ــــاب املعدالت واســ ــ ــ ــ ــ املرحلة تتولى اللجنة  . وفي ختام هذه(املكاتب واعتمادها الحتسـ

باعتماد ترتيب تفاضـــــلي حســــب ) إعداد وامضـــــاء جدول ترتيب العروض الذي ســـــيتم اعتماده القترار اســـــناد املهمة موضـــــوع االســـــتشـــــارة

 (.االعداد املتحصل عليها دون تحديد سقف أدنى

 

 :كاآلتيفي كراس الشروط  والنسبتضبط املقاييس 

 النسبة املعتمدة املقاييس

 20 مقياس تركيبة الفريق املتدخل

 20 املدة الزمنية لكل صنف من املتدخلين

 20 املدة الزمنية الجملية املعدلة

 10 نسبة التأطير

 30 العارضخبرة 

 100 املجموع
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I.  نقطة 100األقص ى  دالفني: العداملقاييس الخاصة بالعرض 
 

ل:تركيبة الفريق  .1
ّ
 نقطة 20األقص ى العدد  املتدخـ

لينتحّدد التركيبة املثلى للفريق املتدخل حسب التصنيف الثالثي املتعارف عليه  
ّ
األتعاب   بعين االعتبار  ؤخذوت للمتدخـ

يتوجب اختيار و  الشروط. األولى من كراسنة بالصفحة باعتماد املقاييس الثالثة املبيّ  يتم تحديدها الخاصة باملهمة التيالعادية 

   9التركيبة املثلى في املجاالت املبنية بامللحق عدد

 .يوما 70أحد الخبراء املحاسبين من الصنف األول وتقص ى العروض التي يتجاوز فيها عدد أيام تدخل 
 

 العدد األقص ى معدل عدد املتدخلين الصنـــف

 M1 10 1الصنــــــف 

 M2 6 2الصنــــــــف 

 M3 4 3الصنــــــــف 

 20  مجموع النق اط

 

M1  =املقبولةالعروض  لكافة 1املتدخلين للصنف  مجموع )*(  

 )*( عدد العروض املقبولة   

 
M2   =املقبولةالعروض  لكافة 2 للصنفاملتدخلين  مجموع )*(  

 )*( عدد العروض املقبولة   

 
         M3  =العروض املقبولة لكافة 3للصنف املتدخلين  مجموع )*( 

 )*( عدد العروض املقبولة   

 

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

 
ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LA COMPOSITION DE 

L’EQUIPE INTERVENANT POUR CHAQUE CATEGORIE SE SITUE DANS  

L’INTERVALLE  :  

] MOYENNE - ∂2 , MOYENNE + ∂2 ] 

 التالي:وتتّم عملية التقييم على النحو 

   :1الصنف 

ضارب العدد  1ومعدل املتدخلين صنف 1املطلقة للفارق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف ( القيمة -)إال  1للصنف العدد املسند 

 .1املسند قاسم معدل املتدخلين صنف

 

   X 10  1عدد املتدخلين صنف  – 1M- 10=  1م املسند:العدد 

     1M 

  0يسند  0< 1 م سلبي أي 1م إذا كان  *
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    :2الصنف 

  2العدد املسند للصنف 
ّ
ضارب العدد  2ومعدل املتدخلين صنف  2 القيمة املطلقة للفارق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف( -)إال

 .2 املسند قاسم معدل املتدخلين صنف

  X 6 2عدد املتدخلين صنف  – 2M- 6 = 2م املسند:العدد 

     2M 
  0يسند  0 < 2سلبي أي م  2م إذا كان  -

 
 :  3الصنف 

  3العدد املسند للصنف   
ّ
ومعدل املتدخلين صنف  3القيمة املطلقة للفارق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف  (-)إال

   3 ضارب العدد املسند قاسم معدل املتدخلين صنف 3

  X 4 3عدد املتدخلين صنف – 3M- 4 = 3مالعدد املسند: 

     3M 

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

 3+م 2+ م1= مIالعدد املسند لتركيبة الفريق املتدخل م 

  9ويقص ى كل عرض قدم تركيبة خارج املجاالت الواردة بامللحق 

 
  نقطة 02العدد األقص ى  املتدخلين:املّدة الزمنّية لكّل صنف من  مقياس .2

 املقترحة بعدباعتماد معدل املدة الزمنية لنفس الصنف لكافة العروض  لكل صنف املّدة الزمنّية املثلىتحديد  يتم

 تصحيحه بالفارق املعياري:

 
 العدد معدل املدة الزمنية الصنف

 Ā1 10 1الصنف 

 Ā2 6 2الصنف 

 Ā3 4 3الصنف 

 Ā 20 الجملة

1Ā  =املقبولةالعروض  لكافة 1املدة الزمنية للصنف  مجموع )*( 

 )*( عدد العروض املقبولة                                

   2Ā املقبولةلكافة العروض  2للصنف املدة الزمنية  = مجموع )*(  

 )*( عدد العروض املقبولة   

  3 Ā املقبولةالعروض  لكافة 3للصنف املدة الزمنية  = مجموع )*( 

 )*( عدد العروض املقبولة

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

 املعدل, 2∂–املعدل للمجال ]يتم تحديد املعدل املصحح بالفارق املعياري لكل صنف في مرحلة أولى أي املعدل للمدة التي تنتمي 

 +∂2] 
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ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LE BUDGET TEMPS POUR CHAQUE 

CATEGORIE SE SITUE DANS L’INTERVALLE  :  

] MOYENNE - ∂2 , MOYENNE + ∂2 ] 

 

 التقييم لكل صنف على النحو التالي: ثم يتم

 
  :1الصنف 

ضارب  1للصنف ة الزمنية ومعدل املّد  1( القيمة املطلقة للفارق بين املدة الزمنية املقترحة للصنف -إال ) 1العدد املسند للصنف 

 1العدد املسند قاسم معدل املدة الزمنية للصنف 

 

    X 10  1عدد األيام املقترحة للمكتب في صنف  – a1 = 10          -1Ā العدد املسند

      Ā1 

 0 يسند a10 < العددإذا كان  *

 :2الصنف 

 ) 2العدد املسند للصنف 
ّ
 ضارب 2ومعدل املدة الزمنية للصنف  2( القيمة املطلقة للفارق بين املدة الزمنية املقترحة للصنف -إال

 2العدد املسند قاسم معدل املدة الزمنية للصنف 

  X 6 2عدد األيام املقترحة للمكتب في صنف  – a2  =6            -2Ā  العدد املسند

      Ā2 

 0يسند  a2 < 0 العددإذا كان  *

 : 3الصنف 

ضارب  3ومعدل املدة الزمنية للصنف  3( القيمة املطلقة للفارق بين املدة الزمنية املقترحة للصنف -إال ) 3العدد املسند للصنف 

  3العدد املسند قاسم معدل املدة الزمنية للصنف 

 

  X4 3عدد األيام املقترحة للمكتب في صنف – 3a =         4  -3Āالعدد املسند 

      Ā3 

 0 يسند a0 < 3 العددإذا كان  *

 

 II =a1 + a2 +a3م املتدخلينالعدد املسند ملقياس املّدة الزمنّية لكّل صنف من 

 10املجاالت الواردة بامللحق  قّدم مّدة زمنية أل  صنف من املتدخلين خارجويقص ى كل عرض  
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 نقطة 02العدد األقص ى  املعّدلة:الزمنّية الجملّيـة  مقياس املّدة   .3

يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد املدة الزمنية الجميلة أتعاب املهمات العادية الخاصة باملهمة التي يتم تحديدها باعتماد  

من كراس الشروط )املجموع الخام للموازنة، رقم املعامالت، عدد األعوان القارين(. ويتوجب  4املقاييس الثالثة املبينة بالصفحة 

 .10اختيار املدة الزمنية الجملية في املجاالت املبينة بامللحق عدد

 :التالية طبقا للضواربالتوزيع املذكور أعاله  عرض حسبتحدد املدة الزمنية الجملية املعدلة لكل   

 الضارب  الصنــف

 1iĀ 3 1الصنف 

 Āi2 2 2الصنف 

 Āi3 1 3الصنف 

 
  3x Āi1 + 2 x Āi2 + 1 x Āi3 =Āكاآلتي: وتحدد املدة الزمنية الجملية املعدلة لكل عرض 

 

املعدل ]املدة الزمنية املعّدلة التي ال تنتمي للمجال  االعتبارأي ال تؤخذ بعين  *Ā بالفارق املعياري  يتم تصحيحهثم يحتسب املعّدل الذي 

 [2∂,املعدل +  2∂–

 املقياس:ويتم إسناد األعداد بالنسبة لهذا 

 العدد املسند للمدة الزمنية الجملية املعدلة 
ّ
( القيمة املطلقة للفارق بين املدة الزمنية الجملية املعدلة   املقترحة ومعدل املدة -)إال

الجملية املعدلة   لكافة العروض املقبولة ضارب العدد املسند للمدة الزمنية الجملية املعدلة قاسم معدل املدة الزمنية الجملية الزمنية 

 .املعدلة لكافة العروض املقبولة

 

 III =20 -  Ai–Ā*   X   20م 

Ā* 
 

 IIIم املعّدلة =الجملّيـة  املّدة الزمنّيةالعدد املسند ملقياس 
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 طةنق 10العدد األقص ى  التأطير :مقياس نسبة  -4 

 
 التالية:نسبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعدة  يتم احتساب

 

ل 
ّ
ـام التدخـ

ّ
 1 بالنسبة للصنفعدد أيـ

ل الجملّيـة
ّ
ام التدخـ

ّ
 عدد أيـ

 

إال النسب التي تنتمي  االعتبارأي ال تؤخذ بعين  *Tبالفارق املعياري  وتصحيحهلجميع العارضين  معدل التأطير يتم احتسابثم 

 [2∂+  املعدل, 2∂–]املعدل للمجال 

 

 التالي:ثم يتم التقييم على النحو 

 

( القيمة املطلقة للفارق بين نسبة التأطير املقترحة ومعدل نسب التأطير لكافة العروض املقبولة -العدد املسند لنسبة التأطير إال )

 .معدل نسب التأطير لكافة العروض املقبولة التأطير قاسمضارب العدد املسند لنسبة 

 

 VI    =10 - Ti–T*    X 10م

T* 

 
 VI= م  العدد املسند لنسبة التأطير 

 

 طةنق 30العدد األقص ى  :عارضخبرة الــ مقياس 5

 
( 6/7ملحق) كليا* تؤخذ بعين اإلعتبار مهمات املراقبة واملراجعة القانونية في املؤسسات واملنشآت العمومية أو الخاصة املنجزة 

 .نقاط لكل مهمة منجزة كليا 3نقطة وبحساب  30العدد األقص ى  باعتماد

 

 

 

 10أكثر من  10إلى  1من  عدد املهّمات

العدد املسند للمهمات باملؤسسات واملنشآت 

 ومؤسسات القطاع الخان العمومية

 9 نقاط لكل مهمة منهاة 3



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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 21ملحق عدد
 احتساب جدول تعهدات الخبراء املحاسبين 

 العمومية واملؤسساتاملنشآت في حسابات من قبل لجنة التدقيق 

 

 :باملقاييس املقترحة من قبل هيئة الخبراء املحاسبين يتم ضبط جدول تعهدات الخبراء املحاسبين وفقا ملا يلي ال عم

يوما وبذلك يتم إقصاء كل عرض يحتوي ضمن الهيكلة القارة أو 70تحديد عدد أيام التدخل بالنسبة لكل خبير محاسب بـ  -

 ملكتب فرديكانوا منتمين  سواء)يوما 70محاسب قد استوفى السقف الفردي املحدد بــ  على خبير( 1 )صنفالفريق املتدخل 

 ومكاتب(.أو شركة أو تجمع شركات 

تحديد العدد األقص ى للخبراء املحاسبين املنتمين للهيكلة القارة )سواء كانوا منتمين ملكتب فردي أو شركة أو تجمع شركات  -

خبراء محاسبين على أقص ى تقدير. وبالتالي ال يمكن بالنسبة للمكتب الواحد أو للشركة الواحدة أو تجمع 4ومكاتب( بـ 

يوم 70*4: التدخل أيام الجماعي لعددالخبراء املحاسبين أن يتجاوز الحد األقص ى شركات/ مكاتب مهما كان عدد أعضائه من 

 م.يو280= 

 منشآت ومؤسسات عمومية.  6تحديد العدد األقص ى للمهام املسندة لكل مكتب أو شركة بـ  -

املؤسسة أو املنشأة العمومية كاملة ضمن العدد األقص ى للمهام وعلى  احتسابأو مكاتب فإنه يتم  في صورة تجمع شركات -

يتّم احتساب جدول التعهدات الخاص بكّل عضو من التجّمع مكونة للتجمع.  وشركة حد السواء بالنسبة لكل مكتب أو 

 ./ عدد املكاتب املجمعة 1بصفة متساوية وباعتماد القاعدة التالية: عدد أيام تدخل صنف 

 فإنه: تقّدم،أساس ما  وعلى         

 6استيفاء  يوما دون  280بلغ  (أو شركة أو تجمع شركات ومكاتب) يسحب من قائمة املكاتب املقترحة كل مكتب مشارك -

 يوما. 280بلوغ  شركات دون  6استوفى  (أو شركة أو تجمع شركات ومكاتب)شركات كما يسحب من القائمة كل مكتب 

العمومية ضمن  واملؤسساتاحتساب عدد املنشآت  فإنه يتّم حال انقسام الهيكلة القارة للمكتب أو تجمع مكاتب:  وفي -

احتساب عدد أيام التدخل لبقية الخبراء  ويتمللخبير املحاسب املمض ي مع عدد األيام املتعهد بها  املحدد بالنسبةالسقف 

 ساب عدد املنشآت ضمن سقف املؤسسات واملنشآت العمومية.املحاسبين املتدخلين في جدول تعهداتهم دون احت

ــــــ:قبل لجنة التدقيق في حسابات املؤسسات واملنشآت العمومية  القانونية( منيتّم طرح املهام )املسندة في اآلجال   بــــ

غّرة جويلية من  تعهداته فيسنوات من سنة التعيين عبر طرر هذه املهام لكّل خبير محاسب من جدول  3مرور  آلية بعدبصفة  -

ه يتّم طرر املهام املسندة خالل سنة 
ّ
ة الخبراء  2018كّل سنة. ومثال ذلك أن

ّ
 . 2021غّرة جويلية  املحاسبين فيلكاف

رة، فيتعّين على الخبراء املحاسبين املعنيين إيداع نسخة من تقاريرهم آلخر سنة محاسبية  -
ّ
بالنسبة للمهام املسندة بصفة متأخ

مرفقة بنسخة من محضر الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلس املؤسسة الذي صادق على هذه  النيابية،من املّدة 
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التقارير، لدى مكتب ضبط هيئة مراقبي الدولة إلثبات إنهاء املهّمة وطرحها من قبل لجنة التدقيق في حسابات املؤسسات  -

 واملنشآت العمومية بعد التثبت.

 املوالية حسابات للمدة النيابيةبتعيين مراقب  -

خاذ قرار التعيين بخصوصها في
ّ
من السنة األولى للمّدة  12-31أجل يتجاوز  وللتوضيح، يقصد بمهّمة متأخرة كّل مهّمة تّم ات

 النيابية موضوع املهّمة. 

 الهيكلة مطابقة وضمان الخبرة مكاتب تعهدات جدول  متابعة حوكمة وبغرض ذكرها االنف املقاييس تطبيق احكام إطار  في

 :يلي بما العمل يتعين بها، املصرح للتركيبة للمكاتب الفعلية

 املؤسسات قبل من املعلنة االستشارات مختلف في املشاركة في الراغبة الخبرة ومكاتب املحاسبين الخبراء جميع -

 للمكتب انتمائهم باثباتات مصحوبة 1 صنف الخبراء من ملكاتبهم القارة التركيبة إليداع مدعوين العمومية واملنشات

اقبي بهيئة العمومية واملنشآت املؤسسات حسابات في التدقيق لجنة مد يتعين وللغرض،. باإلمضاء معرفة  الدولة مر

 معرف املعني للمكتب بانتمائهم يصرحون  الذين 1 صنف املتدخلين على تقتصر  القارة بالهيكلة    تصريح يضم بملف

 .كل سنة من ديسمبر  31 يتجاوز  ال  أجل في وذلك. باإلمضاء

 اقترحته التي املكاتب كل من إقصاؤه سيتم بها، مصرح غير  قارة هيكلة من ألكثر  ينتمي محاسب خبير  وجود صورة في -

 الزجرية اإلجراءات عن النظر  بغض االخالل هذا إزاء الالزمة اإلجراءات التخاذ بذلك املحاسبين الخبراء هيئة وإعالم

 اتخاذها. املمكن األخرى 

 1 صنف املحاسب الخبير  على تعهداتها جدول  سيقتصر  املحددة اآلجال في القارة الهيكلة بإيداع تقم لم التي باملكات -

 .االستشارة في املشارك املكتب وكيل املهمة في املتدخل

 ويتعين ديسمبر  31 في وتنتهي جانفي 1 في تبدأ سنة ملدة وذلك محاسبين خبراء بإضافة تعديلها يمكن ال  بها املصرح التركيبة -

 للمكتب القارة الهيكلة بتغير  التصريح غياب عن ويترتب. بها املصرح التركيبة يشمل نقص كل عن شهر  ظرف في االعالم

 .املغادر الخبير  انتماء باعتماد تم الذ  االسناد الغاء 1 الصنف من

 لتحديد الهيكلة هذه تعتمد وال  وديسمبر  نوفمبر  شهر   خالل دورية بصفة للمكاتب القارة التركيبة لتحيين اآلجال تفتح -

 .القارة بالتركيبة التصريح لسنة املوالية السنة خالل ستتم التي للتعيينات بالنسبة اال  التعهدات جدول 

 

 ."اطلعت وصادقت" امضاء وختم الخبير أو الخبراء املشاركين املمضين لتقارير املراجعة القانونية للحسابات مع التنصيص على عبارة

 "وصادقت اطلعت" عبارة على التنصيص مع األول  الصنف من املتدخلين املحاسبين الخبراء امضاء

 



 

 ةلجمهورية التونسيا

 االقتصاد والتخطيطوزارة 
 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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اقب حسابات  نموذج محضر فتح العروض الخاصة بتعيين مر

 املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

2024-2023-2022لسنوات   

 تاريخ إعالن طلب العروض 

 آخر أجل لقبول العروض 

يوم من تاريخ آخر اجل لقبول  240)تاريخ انتهاء صالحية العروض  

(العروض  

 عدد كراسات الشروط المسحوبة 

 عدد العروض الواردة 

 عدد العروض الواردة في اآلجال 

 عدد العروض الواردة بعد اآلجال 

العروض( ايام عمل بعد آخر أجل لقبول  5) العروضتاريخ فتح    

 

 :املعتمد الشروط بكراس وردت مثلما املحاسبية املعطيات

 .............................. :االيراداتمجوع  -

 .للموازنة: ...........................املجموع الخام  -

 ............................................... :األعوانعدد  -

 .: ............................................2األتعاب السنوية -

 :العرضمن كراس الشروط، لقبول  9تركيبة الفريق املتدخل الواجب تقديمها، حسب مقتضيات امللحق عدد  -

 3صنف  2صنف  1صنف 

   

 من كراس الشروط، لقبول  10مجال املدة الزمنية الجملية الواجب اقتراحها، حسب مقتضيات امللحق عدد  -

 العرض:

 يوم.............. إلى يوم.........  من

                                      ال  : نعم             الخط على الشروط كراس من رقمية نسخة سحب امكانية

 والشخص وختمه املكتب اسم وجوبا يتضمن الذ  الخاص السجل من نسخة) الشروط كراس سحبت التي املكاتب قائمة

  )والتاريخ الشروط كراس سحب الذ 

 

                                                 
 تحتسب األتعاب السنوية على قاعدة املعطيات الواردة بكراس الشروط وحسب جدول أتعاب جدول مرتبات مدققي الحسابات 2

  لدى املؤسسات بالبالد التونسية الجاري به العمل في تاريخ اعالن االستشارة
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 قائمة العروض الواردة مرقمة حسب تاريخ الورود:

 املالحظات تاريخ الورود اسم املكتب عدد العرض

    

    

    

    

    

    

    

 

س من كرا 3يسحب كراس الشروط أو لم يحترم الشكليات املستوجة حسب الفصل مالحظة: يقص ى كل عرض لم  •

 الشروط.
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 الوثائق اإلدارية:

 

 

 

عدد 

 العرض
 تاريخ ورود العرض اسم املكتب

 الظرف الخارجي مغلق

 ومختوم ويحمل رقم

 التسجيل بمكتب الضبط

 املركز  

 1عددامللحق 

 شهادة انخراط مسلمة من

 طرف الصندوق الوطني

 للضمان االجتماعي

 من مضمون 

 الوطني السجّل 

 للمؤسسات

 اللجنة مالحظات 2 عدد امللحق
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 الوثائق الفنية:

 

 

 

 

عدد 

 العرض
 4 امللحق عدد 3 امللحق عدد اسم املكتب

 5 عدد امللحق

 العلمية والشهائد

 6/7 عدد امللحق

 ومؤيداته
 مالحظات اللجنة 8 امللحق عدد
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 :االقصاء وأسباب املقصاة العروض قائمة

 سبب اإلقصاء اسم املكتب عدد العرض

   

   

   

 :وجدت ان اإلدارية الوثائق باستكمال املطالبة العروض قائمة

 أجل استكمال الوثيقة الوثيقة املطلوبة اسم املكتب عدد العرض

    

    

    

 قرار اللجنة

 الوثائق االدارية املنقوصة في أجل اقصاه................ واقصاء العروض عددقررت اللجنة قبول العروض عدد ......................... ومطالبة العارضين عدد .................... الستكمال 

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

 التاريخ وامضاءات أعضاء اللجة على جميع الصفحات
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اقب حساباتفرز نموذج محضر  العروض الخاصة بتعيين مر  

للقدرة التنافسية والدراسات الكميةاملعهد التونس ي   

2024-2023-2022 لسنوات  

 

 قائمة العارضين الذين استكملوا الوثائق اإلدارية املطلوبة وتم قبولهم للفرز:

 

 :وجدت ان املطلوبة االدارية الوثائق استكمال عدم بسبب اقصاءهم وتم الذين العارضين قائمة

 مقتضيات حسب وجدت ان قارة تركيبة من ألكثر  ينتمي محاسب خبير  وجود بسبب املقصاة العروض قائمة

 :الشروط كراس من 6 الفصل

 .انتماء الخبير ............. للتركيبتين القارتين العرض عدد ..... والعرض عدد ..... بسب

 .العرض عدد ..... والعرض عدد ..... بسب انتماء الخبير ............. للتركيبتين القارتين

 حسب وجدت ان عرض من ألكثر  ينتمي 3 صنف أو  2 صنف متدخل وجود بسبب املقصاة العروض قائمة

 :الشروط كراس من 6 الفصل مقتضيات

 .عدد ..... والعرض عدد ..... بسب انتماء املتدخل صنف ............. للتركيبتين القارتين العرض

 .العرض عدد ..... والعرض عدد ..... بسب انتماء املتدخل صنف ............. للتركيبتين القارتين

 ان املؤسسة ضمنه تندرج الذ  املجال خارج متدخل فريق تركيبة اقتراحها بسبب املقصاة العروض قائمة

 :وجدت

 ..................العرض عدد ......... بسبب

 ..................العرض عدد ......... بسبب

 

 

استكمال الوثيقة تاريخ  عدد العرض اسم املكتب الوثيقة املطلوبة 

    

    

    

 عدد العرض اسم املكتب الوثيقة املطلوبة املالحظات
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 املئوية النسب تحترم لم أو  املؤسسة ضمنه تندرج الذ  املجال خارج جملية زمنية مدة اقتراحها بسبب املقصاة العروض قائمة

 :وجدت ان األصناف، حسب التدخل أيام توزيع بخصوص

 ..................العرض عدد ......... بسبب

 ..................العرض عدد ......... بسبب

 :وجدت ان الدنيا التصنيف لشروط يستجيب ال  متدخل اقتراح بسبب املقصاة العروض قائمة

 (ذكر السبب) .........،العرض عدد 

 (ذكر السبب) .........،العرض عدد 

 :اللجنة قرار 

 .... وقبول العروض التالية: وعدداقصاء العروض عدد ......

 

 :األولى املرحلة نتائج

 :ادراج جدول ترتيب العروض الذي افرزته املرجلة األولى من الفرز  -

 : )نقطة 75)النقاط  من األدنى الحد على أصحابها يتحصل لم التي العروض قائمة

 ادراج قائمة العروض التي لم تتحصل على الحد األدنى من النقاط -

 :للعارضين النهائي الترتيب جدول 

 ادراج جدول الترتيب النهائي -

 الصفحات جميع على اللجنة أعضاء وامضاءات التاريخ

 اسم صاحب العرض اسم املكتب /التجمع عدد العرض

   

   

   


