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األول:
العنوان
ّ
شروط االستشارة
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األول :شروط االستشارة
العنوان ّ
الفصل  :1موضوع االستشارة
يتمّثل موضـ ـ ــوع االسـ ـ ــتشـ ـ ــارة في إنجاز مهمة مراقبة حسـ ـ ــابات المعهد التونسـ ـ ــي للقدرة التنافسـ ـ ــية
والدراسات الكمية للسنوات .2024-2023-2022

الفصل  :2شروط المشاركة
المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية عند
يمكن المشاركة للخبراء المحاسبين
ّ
تاريخ آخر أجل لقبول العروض والذين ال يوجدون في إحدى الحاالت اإلقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــو عليها

المؤرخ في  18أوت
بالتشاريع الجاري بها العمل وخاصة بالفصل  23من القانون عدد  108لسنة ّ 1988
بمهمة الخبراء المحاس ـ ـ ــبين والفص ـ ـ ــل  262من مجّلة الش ـ ـ ــركات
 1988المتعّلق بتحوير التشـ ـ ـ ـري الخا
ّ
التجارّية.

وال تجوز مشاركة الخبراء المحاسبين:

تعرضـ ـ ـوا ل يقاف عن العمل بمقتض ـ ــى قرار ص ـ ــادر عن دائرة التىديب المحدبة لدى هيئة الخبراء
* الذين ّ
صـ ـ ـة وذلك خالل الثالث س ـ ــنوات التي
يتم إلغاال من قبل المحاةم المخت ّ
المحاس ـ ــبين بالبالد التونس ـ ــية ما لم ّ
سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض،

مهمات خصوصية تتعّلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية أو اإل ستشارية
* الذين هم بصدد إنجاز ّ
بالمعهد،
* الذين اسـ ــتوفوا باسـ ــم المكتب المنتمين إلي كمتدخلين من الصـ ــنف األول أو بصـ ــفتهم كشـ ــخ

مدتين نيابيتين متتاليتين.

طبيعي

الفصل  :3طريقة تقديم العروض ومدّة صلوحيتها
األقل قبل التاريخ األقصـ ــى المحدد لقبول العروض
ينشـ ــر اإلعالن عن االسـ ــتشـ ــارة  30يوما على
ّ
بواسطة الصحافة وعلى موق الواب الخا بالمعهد.
يتم تقــديم العروض على مرحلــة واحــدة .ويتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الظرف العرض ووبــائق التع ّه ـد والمؤيــدات
ّ
مبين بالفص ـ ـ ــل  4من هذا الكراس .ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما ويكتب
المص ـ ـ ــاحبة للعرض كما هو ّ
علي عبارة" :ال يفتح إستشارة عدد  2022/04لتعيين مراقب الحسابات".
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ترســل الظروف عن طريق البريد ومضــمونة الوصــول أو عن طريق البريد السـري أو تودع مباشـرة

بمكتب الض ـ ـ ـ ـ ـ ــبط المركزي للمعهد مقابل وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل في الغرض خالل أوقات العمل إلى المكان وفي التاريخ

المحددين بن ّ إعالن االستشارة.

وتس ـ ــجل الظروف عند تسـ ـ ـّلمها في مكتب الض ـ ــبط المركزي للمعهد وترّقم حس ـ ــب ترتيب وص ـ ــولها

وتبقى مختومة الى موعد فتحها.

لملف االسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــارة (بما في ذلك الملحق عدد  3لكراس
يجب أن يكون المشـ ـ ـ ــارم هو الممضـ ـ ـ ــي ّ
الشروط) والممضي لتقارير المراجعة.
بمجرد تقديم  180يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل لقبول العرض وعند
ويلتزم المش ـ ــارم بعرضـ ـ ـ
ّ
االقتض ــاء يمكن التمديد مرة واحدة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  90يوما على أقص ــى تقدير على أن يلغى كل عرض لم يس ــتجب
للتمديد م احتسـ ـ ـ ــاب عرض ـ ـ ـ ـ في التقييم .وفي صـ ـ ـ ــورة انقضـ ـ ـ ــاء اآلجال المنصـ ـ ـ ــو

االستشارة ملغاة آليا.
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عليها أعالل تعتبر

المكونة للعرض
الفصل  :4الوثائق
ّ

المؤيدات المصاحبة لها طبقا للجدول التالي:
المتضمن للعرض ووبائق
يجب أن يحتوي الظرف
التعهد و ّ
ّ
ّ
.1

بيان الوثيقة

واجبات المشارك

العمليات المطلوبة

الوثائق اإلدارية:

التصريح

على تصريح على الشرف في الغرض يؤكد في

تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريح على الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ب ــاالطالع أنموذج
والموافقـ ــة على االلتزام بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــات الشرف باالطالع وااللتزام المشارم اطالع والتزام بما ن ّ علي كراس
ةراس الشـ ـ ــروط الخا بتعيين مراقب بكراس الشروط ،المدرج الشروط المتعلقة "باالتفاقية الخاصة بمهمة
حس ـ ـ ـ ــابات المعهد للس ـ ـ ـ ــنوات  -2022بالملحق عدد ،1ممضى مراقبة حسابات المعهد للسنوات -2022
ومختوم من قبل المشارم "2024-2023 .ويتعهد ضمن بإمضاء وختم
.2024-2023
ةراس الشروط وايداع في صورة اسناد المهمة
ل طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد .1

إمضاء المشارم (الخبير المحاسب الممضي

لتقارير المراجعة القانونية للحسابات) وختم

في آخر الوبيقة م بيان التاريخ.
شهادة في انخراط مسلمة من طرف نسخة مطابقة لألصل من
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الشهادة.

مضمون من السجل التجاري

األصل أو نسخة من

تصـ ـ ـ ـريح على الش ـ ـ ــرف بعدم اإلفالس طبق ـ ـ ــا لألنموذج الم ـ ـ ــدرج إمضــاء المشــارم (الخبير المحاســب الممضــي
وعــدم التــىبير وعــدم

االنتمــاء وعــدم بالملحق عدد .2

الوجود في احدى الحاالت االقص ـ ــائية
المنص ـ ـ ـ ـ ــو

عليها بالفص ـ ـ ـ ـ ــل  2من

ةراس الشروط.
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لتقارير المراجعة القانونية للحسـ ـ ـ ـ ــابات) وختم

في آخر الوبيقة م بيان التاريخ.

.2

الوثائق الفن ّية

وبيقة تعهد يصرح من خاللها صاحب طبقا لألنموذج المدرج إمضاء المشارم (الخبير المحاسب الممضي
لتقارير المراجعة القانونية للحسابات) وختم في
العرض بالمشاركة في االستشارة ويبين بالملحق عدد3

فيها ان الشخ

آخر الوبيقة م بيان التاريخ.

الذي سيتولى إمضاء

العرض والتقارير وأن الممثل القانوني

لمكتب

الخبرة.

قائمة إسمية في األعوان القارين

للمكتب.

طبقا لألنموذج المدرج إمض ـ ــاء المش ـ ــارم (الخبير المحاس ـ ــب الممض ـ ــي
بالملحق عدد4
لتقارير المراجعة القانونية للحسـ ـ ــابات) وختم في
آخر الوبيقة.

وغياب هذا الملحق أو عدم تقديم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفيا

لجمي الشروط ينجر عن آليا إقصاء العرض.

التزام جماعي لكافة الفريق المتدخل طبقا لألنموذج المدرج  -إمضاء المشارم (الخبير المحاسب الممضي

المهمة مرفقا وجوبا بنسخة بالملحق عدد 5الذي
بإنجاز
ّ
مطابقة لألصل من الشهائد العلمية يتضمن وجوبا اسم
بالنسبة للمتدخلين من الصنف 2و 3المعهد التونسي للقدرة

وق اررات المعادلة بالنسبة للشهائد التنافسية

والدراسات

المدة النيابية
األجنبية أو الشهائد المسلمة من الكمية و ّ
2024-2023-2022
مؤسسات جامعية خاصة.

لتقارير المراجعة القانونية للحسابات) وختم في

آخر الوبيقة م التعريف بإمضاء كل المتدخلين
صنف  1والمقترحين إلنجاز المهمة على أن

يكون:
•

االلتزام مطابقا لألنموذج المدرج بالملحق

عدد .5
•

تاريخ التعريف باإلمضاء بعد صدور

اإلعالن عن االستشارة.

ينجر عن وجود أي تضارب بين الملحق عــدد
و ّ
 5والملحق وعدد  8أو عدم تقديم هذا الملحق
مستوفيا لجمي الشروط إقصاء العرض آليا.

 -تقديم نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية

بالنسبة للمتدخلين من الصنف 2و 3وق اررات

المعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية أو الشهائد

المسّلمة من مؤسسات جامعية خاصة.
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ويعتبر عدم استيفاء هذل الوبائق موجبا ل قصاء

اآللي.
الخبرة في المؤسسسسسساسسسسسا والم شسسسسس
العمومية

يتم اعتماد المؤيدات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمهمات المراقبة
طبقا لألنموذج المدرج ّ
والمراجعة القانونية في المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات والمنشـ ـ ـ ـ ت
بالملحق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد 6

يتم اعتم ـ ــاد مؤي ـ ــدات العمومية المنجزة كليا أو جزئيا.
قائمة المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات أو المنش ـ ـ ـ ت التي ( ّ
أنجز ل ــديه ــا الخبير المح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أو الـ ـخـ ـبـ ـرة ال ــمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــود  )1مؤيدا االس اد:

الخبراء المحاســبين المتدخلين صــنف 1بمط ــابقته ــا لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يش ـ ـ ــترط الحتس ـ ـ ــاب مه ّمة المراقبة القانونية تقديم
أعمال المراجعة أو المراقبة منذ سـ ـ ـ ـ ــنة صـ ـ ـ ــلب آخر صـ ـ ـ ــفحة إحدى المؤيدات التالية:
المؤيد( .
( 1997تاريخ دخول نظام المحاسـ ـ ـ ــبة من وبيقة
ّ
 مؤيد رقم  :1نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة من اإلعالنات القانونيةحيز التنفيذ) الى
للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الحالي ّ
والش ـ ـ ـ ــرعية والعدلية الص ـ ـ ـ ــادرة بالرائد الرس ـ ـ ـ ــمي
آخر أجل لقبول العروض مص ـ ـ ـ ـ ــحوبة
للجمهورية التونسية.
بالمؤيدات.
ّ
 مؤيد رقم  :2نسـ ــخة من مضـ ــمون من السـ ــجلالوطني للمؤسـ ـس ــات شـ ـريطة التنص ــي
على الفترة النيابية المعنية بالتعيين.

ص ــلب

 مؤيد رقم  :3نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـة مطـابقـة لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منمحض ـ ـ ـ ـ ـ ــر اجتماع الجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة أو مجلس
اإلدارة أو مجلس المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة التي تم خاللها
النظر في تعيين مراقبي الحسابات.

 -مؤيد رقم  :4نســخة مطابقة لألصــل من اتفاقية

مراقبة أو مراجعة الحسـ ـ ــابات ممضـ ـ ــاة من قبل
الممثل القانوني للشـ ــركة أو المؤس ـ ـسـ ــة ومراقبي

الحسابات.

المدة النيابية واس ــم
المقدم وجوبا ّ
ويتض ـ ّـمن المؤيد ّ
أو أس ـ ـ ـ ـ ـ ــماء الخبراء المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبين المتدخلين من
الص ـ ـ ـ ــنف األول .وفي غياب اس ـ ـ ـ ــم المتدخل من

ط إضــافة الملحق
الصــنف  1ضــمن المؤيد ،يشــتر ّ

بالمدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين)
المتعلق ّ

الملحق عدد  12ض ـ ــمن كراس الش ـ ــروط ص ـ ــيغة
8

المقدم في العرض عند المش ـ ـ ــاركة
جوان ّ )2016
إلببــات انتمــائ ـ للمتــدخلين من الص ـ ـ ـ ـ ـ ــنف األول
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الفريق الــذي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدت ل ـ المه ّم ـة في
المؤسسات والمنش ت العمومية المعنية بالمؤيد.

 )2مؤيدا اإلنجاز:

يضاف إلى مؤيدات اإلسناد الواردة أعالل والتي

تحمل اسم المتدخل من الصنف األول مؤيدات

اإلنجاز التالية:

المدة النيابية
مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من ّ
المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنش ت العمومية:

نسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس

البت في
تم فيها ّ
اإلدارة أو الجلسة العامة التي ّ
تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.

تم استكمال إنجازها
وبالنسبة ّ
للمدة النيابية التي ّ
للمدة
يتم اعتماد مؤيدات إنجاز آخر سنة محاسبية ّ
ّ
المهمة
النيابية كما وردت أعالل الحتساب كامل
ّ

المدة النيابية).
(لكل ّ
ّ
ويتعين على المتدخل من الصنف األول صلب
ّ
مكاتب خبرة سابقة اإلدالء بإحدى مؤيدات اإلسناد
مؤيد اإلنجاز إلببات إنجاز
الواردة أعالل م
ّ
بالمدة
للمهمة مرفقة بالملحق المتعلق
المكتب
ّ
ّ
الزمنية لكل صنف من المتدخلين (الملحق عدد
 12ضمن كراس الشروط صيغة جوان )2016
المقدم في العرض عند المشاركة إلببات تدخل

صلبها.
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الخبرة في القطاع الخاص
قائمة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات القطاع الخا

طبقــا لألنموذج المــدرج

التي بالملحق عــد . 7

يتم اعتماد المؤيدات الخاص ـ ـ ـ ــة بمهمات المراقبة

والمراجعة القانونية في شـ ـ ـ ـ ــركات القطاع الخا

أنجز ل ــديه ــا الخبير المح ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أو (يتم اعتم ـ ــاد مؤي ـ ــدات المنجزة كليا فحسب.

الخبراء المحاس ـ ــبين المتدخلين ص ـ ــنف الـ ـخـ ـبـ ـرة ال ــمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــود  )1مؤيدا اإلس اد:

 1أعمال المراجعة أو المراقبة منذ سنة بمط ــابقته ــا لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مهمة المراقبة القانونية تقديم
يشـ ــترط الحتسـ ــاب ّ
(1997تاريخ دخول نظام المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة صـ ـ ـ ــلب آخر صـ ـ ـ ــفحة أحد المؤيدات التالية :
المؤيد( .
حيز التنفيذ) إلى من وبيقة
ّ
للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الحالي ّ
 مؤيد رقم  :1نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة من اإلعالنات القانونيةآخر أجل لقبول العروض مص ـ ـ ـ ـ ــحوبة
والشـ ـ ـ ــرعية والعدلية الصـ ـ ـ ــادرة بالرائد الرسـ ـ ـ ــمي
بالمؤيدات.
للجمهورية التونسية .
 مؤيد رقم  :2نسـ ــخة من مضـ ــمون من السـ ــجلالتجاري شـ ـريطة التنص ــي
النيابية المعنية بالتعيين.

المدة
ص ــلب على ّ

 مؤيد رقم  :3نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة مطابقة لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منمحضـ ـ ـ ـ ـ ــر اجتماع الجلسـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة أو مجلس

اإلدارة أو مجلس المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة الذي تم خالل
النظر في تعيين مراقب(ي) الحسابات.

 مؤيد رقم  :4نس ـ ـ ـ ـ ـ ــخة مطابقة لألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مناتفاقية مراقبة أو مراجعة الحسابات ممضاة من
قبل الممثل القانوني للش ـ ـ ـ ــركة أو المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة

ومراقب (ي) الحسابات .
المدة النيابية واس ــم
المقدم وجوبا ّ
ضـ ـمن المؤيد ّ
ويت ّ
أو أس ـ ـ ـ ـ ـ ــماء الخبراء المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبين المتدخلين من
األول.
الصنف ّ

 )2مؤيدا اإلنجاز:
يضـ ــاف إلى مؤيدات اإلسـ ــناد الواردة أعالل والتي
تحمل اس ـ ــم المتدخل من الص ـ ــنف األول مؤيدات

اإلنجاز التالية:
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المدة
مؤيدات إنجاز آخر سـ ـ ـ ـ ـ ــنة محاسـ ـ ـ ـ ـ ــبية من ّ
النيابية موضــوع اإلســناد :نســخة مطابقة لألصــل

من محضــر الجلســة العامة العادية التي صــادقت
على تقــارير م ارقــب الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــات آلخر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة

توزي المدة الزمنية لكل صنف من

المتدخلين.

مهمة مراقبة الحسابات لـ ـ 3سنوات.
محاسبية من ّ
طبقا لألنموذج المدرج إمضاء المشارم (الخبير المحاسب الممضي

بالملحق عدد .8

لتقارير المراجعة القانونية للحسابات) وختم في

آخر الوبيقة م بيان التاريخ.

يقصى آليا كل عرض احتوي على تضارب أو
أخطاء حسابية في توزي عدد األيام أو تضارب

م الملحق عدد  5أو لم يتم التنصي

صلب

المدة
على اسم المؤسسة أو المنشىة العمومية و ّ

النيابية.

ويعتبر عدم تقديم هذا الملحق مستوفيا لجمي

الشروط سببا إلقصاء اآللي للعرض.

الفصل  :5العروض المقدّمة من قبل مكتبين للخبرة أو أكثر
تجم مكتبين للخبرة أو أةثر إلنجاز المهمة ،يجب تقديم جمي الوبائق المطلوبة للعرض
في ص ـ ـ ـ ــورة ّ
الكراس ممضـ ــاة من قبل كل مكتب خبرة على حدة وكذلك الشـ ــىن
والمنصـ ــو عليها بالفصـ ــل  4من هذا ّ

يتعين تقديمها ممض ــاة من قبل
بالنس ــبة للوبائق الفنية باس ــتثناء اتفاقية
التجم والمالحق عدد 3و7و 8التي ّ
ّ
التجم .
ةافة أعضاء
ّ
ويتعين وجوبا أن يكون الخبراء المحاس ـ ـ ــبين الممض ـ ـ ــيين لالتفاقية متدخلين ص ـ ـ ــنف 1بعدد أيام تدخل
ّ
مخالف لصفر ضمن الملحق عدد.8

التجم .
التجم المتدخل صنف  1الذي سيتولى إمضاء التقارير وتمثيل
تحدد اتفاقية
ةما يجب أن ّ
ّ
ّ

التجم بصـفة متسـاوية وباعتماد
م اإلشـارة إلى ّأن يت ّم احتسـاب جدول التعهدات الخا بك ّل عضـو من
ّ
تم التنصـ ـ ــي علي صـ ـ ــلب
القاعدة التالية :عدد أيام تدخل صـ ـ ــنف  / 1عدد المكاتب
ّ
المجمعة وطبقا لما ّ
الملحق عدد .12
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الفصل  :6فتح الظروف
تفتح الظروف من قبل اللجنة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بفتح العروض وفرزها المحدبة بمقرر من المدير العام

األول عدد 38لس ـ ـ ــنة  1997حول المس ـ ـ ــاهمات واإلشـ ـ ـ ـراف على
للمعهد طبقا لمقتض ـ ـ ــيات منش ـ ـ ــور الوزير ّ
وتتم عملية الفتح في جلســة غير علنية خالل  5أيام عمل على األقصــى
المنش ـ ت والمؤس ـســات العموميةّ .

محدد لقبول العروض.
منذ آخر أجل ّ

وتتولى اللجنة الخاصــة المذكورة خالل هذل الجلســة التثبت في محتوى العروض واســتفائها للوبائق

والمؤيدات المطلوبة وإقص ـ ــاء العروض الواردة بعد اآلجال أو المخالفة محتواها لمقتض ـ ــيات الفص ـ ــل  4من
هذا الكراس م التىشير وجوبا على المالحق الفنية من طرف كافة األعضاء.
كل الوبائق
كتابيا المشـ ـ ـ ـ ــاركين الذين لم ّ
ص ـ ـ ـ ـ ـة أن تدعو ّ
يقدموا ّ
ويمكن عند االقتضـ ـ ـ ـ ــاء للجنة الخا ّ
االداريـة المطلوبـة إلى اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفـائهـا في أجـل ( )7أّيـام عمـل من تـاريخ اإلعالم وذلـك عن طريق البريـد أو
بإيداعها بمكتب ضبط المعهد وال يمكن للجنة طلب استكمال أي توضيحات أو وبائق فنية.

وفي صورة عدم احترام اآلجال المحددة الستكمال الوبائق اإلدارية المطلوبة أو عدم تقديمها فإن ذلك يكون
موجبا ل قصاء.

وتتولى اللجنة تحرير محضر فتح في الغرض في نسختين أصليتين يحتفظ المعهد بىحدهما

ويدرج الثاني ض ـ ـمن المّلف الذي س ـ ـيوج ّ إلى لجنة التدقيق ويكون المحضـ ــر ممضـ ــى من فبل كافة

أعضــاء اللجنة ومطابقا لألنموذج المعتمد من قبل لجنة التدقيق في حســابات المؤس ـســات والمنش ـ ت

العمومية.
وتدون لجنة فتح العروض صــلب المحضــر وجوبا األعداد الرتبية المســندة للظروف وتاريخ
ّ
وص ـ ــولها وأس ـ ــماء المش ـ ــاركين ،الوبائق المطلوبة الواردة م العروض وكذلك الوبائق المطلوبة وغير
مدة صلوحيتها والعروض المقبولة والعروض غير المقبولة
المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت ّ
ّ
وأسباب إقصائها.
كل عرض:
ويقصى آليا ّ
* ورد بعد اآلجال (يعتمد ختم مكتب الضبط المعهد لتحديد تاريخ الوصول).
* لم يكن مغلقا ومختوما.
*ال يحتوي على كل الوبائق الفنية الواردة بالفصل  4من كراس الشروط
المقدم غير مطابق للشــروط
* لم يحتوي على الملحق عدد 3المتعلق بالتص ـريح بالمشــاركة أو أن الملحق ّ
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المنصو

عليها بالفصل  4الوارد أعالل.

*لم يكن في الخبير المحاسب الممضي لتقارير مراج الحسابات ضمن الفريق المتدخل أو اقترح مدة
زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد. 8

*مقدم من قبل تجم مكتبين أو أةثر وال يحتوي ض ــمن الفريق المتدخل كل الخبراء المحاس ــبين الممض ــين

التفاقية التجم أو اقترح أحدهم مدة زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد .8

* يحتوي على متدخلين ال تتوفر فيهم الشروط الدنيا لتصنيف المتدخلين الواردة ضمن كراس الشروط .
*يتضمن خبير محاسبا صنف  1ينتمي ألةثر من هيكلة قارة ضمن نفس طلب العروض.
*قدم تركيبة تضمنت متدخل أو متدخلين ينتمون ألةثر من عرض.
* يحتوي الت ازمــا جمــاعيــا طبقــا لألنموذج المــدرج بــالملحق عــدد  5ال يكون معرفــا بــاإلمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من قبــل
المتدخلين صــنف1أو يكون تاريخ اإلمضــاء المعرف ب قبل تاريخ صــدور طلب العروض أو أّن الملحق 5
غير مرفق بنسخ مطابقة لألصل من ّكل الشهائد العلمية أو غير مطابق للملحق .8
بكل العمليات المطلوبة والواردة بالفصـ ـ ــل  4المذكور أعالل .وال يمكن للمشـ ـ ــاركين الذين تم
ةما يتّج
ّ
التقيد ّ
إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.

الفصل  :7فرز العروض
ص ـ ـ ـ ـ ـة بفتح العروض وفرزها تقييم العروض المقبولة وترتيبها وحسـ ـ ـ ـ ــب المجموع
تتوّلى الّلجنة الخا ّ

الكراس.
النهائي للعروض وفقا
ّ
للمنهجية الواردة بالفصل الثامن والمفصلة بالملحق عدد  11من هذا ّ

م اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلى ّأن يتم تقييم العروض المقبولة من قبل لجنة فتح العروض والتي اسـ ـ ـ ـ ــتوفت ّكل
ش ـ ـ ــروط المش ـ ـ ــاركة الواردة بالفص ـ ـ ــل الثاني من كراس الش ـ ـ ــروط وتض ـ ـ ـ ّـمنت كاّفة الوبائق المس ـ ـ ــتوجبة طبقا
لمقتضيات الفصل الراب من هذا الكراس .

كل المعايير المدرجة بمنهجية الفرز ّ،يتم ترتيب هذل
وفي حالة تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي بعض العروض باعتماد ّ
تصاعديا.
العروض في ما بينها باعتماد تاريخ وصول العرض األصلي
ّ
وتحرر محضـ ار في الغرض ممضــى من قبل جمي أعضــائها في نســختين أصــليتين يحتفظ المعهد

بىحدهما ويرســل الثاني للجنة التدقيق في حســابات المؤس ـســات والمنش ـ ت العمومية .ويعتبر أعضــاء اللجنة

مسؤولين على سرّية النتائج والمعلومات المتوفرة خالل التقييم وقبل إرسال الملف إلى اللجنة .كما يتم حفظ
ةامل الملفات لدى المعهد وال يمكن الطالع عليها إال بمقتض ـ ــى ترخي في الغرض من طرف المس ـ ــؤول
األول للمعهد.
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الفصل  :8منهجيّة فرز العروض

للمنهجية المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــو
يتم فرز العروض وترتيبها الختيار مكتب الخبرة وفقا
ّ
ّ
 11من هذا الكراس وذلك باالعتماد على المقاييس التالية:

عليها بالملحق عدد

 -1-8المقاييس الخاصة بالعرض الف ي  100نقطة

 -1-1-8تركيبة الفريق المتدخل 25 :نقطة
بالمهمة وذلك حس ـ ــب التص ـ ــنيف
يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد الكافي من المتدخلين للقيام
ّ
الثالبي التالي:
⧫

⧫

المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية
الص ف األول :يشمل الخبراء المحاسبين
ّ
وغير المعنيين بالموان المنصو عليها بالفصل الثاني الوارد أعالل.
الص ف الثاني :يشمل المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:

صـ ـ ـ ـل على
* التحص ـ ـ ــل على ش ـ ـ ــهادة المراجعة في المحاس ـ ـ ــبة م س ـ ـ ــنتين على األقل منذ تاريخ التح ّ
األستاذية أو الماجستير ما يعادلها،

* التحصــل على شــهادة الماجســتير أو مرحلة بالثة في اختصــاصــات أخرى م ســنتين على األقل منذ
التحصل على الشهادة،
تاريخ
ّ
* التحصل على شهادة اإلجازة (نظام  )LMDأو األستاذية في التصرف المحاسبي أو ما يعادلها م
التحصل على الشهادة.
 4سنوات على األقل منذ تاريخ
ّ
* التحصــل على شــهادة اإلجازة (نظام  )LMDأو أســتاذية في اختصــاصــات أخرى أو ما يعادلها م
⧫

التحصل على الشهادة،
 5سنوات على األقل منذ تاريخ
ّ
يضم المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:
الص ف الثالثّ :

* التحصل على شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شهادة مرحلة بالثة في اختصاصات أخرى،

* التحصل على شهادة اإلجازة (نظام  )LMDأو األستاذية في التصرف المحاسبي أو ما يعادلها،

* التحص ــل على ش ــهادة اإلجازة (نظام  )LMDأو األس ــتاذية في اختص ــاص ــات أخرى أو ما يعادلها

التحصل على الشهادة،
م سنتين على األقل منذ تاريخ
ّ
* التح صل على الشهادة الجامعية في الدراسات المحاسبية أو ما يعادلها م  5سنوات من الخبرة منذ
تاريخ التحصل على الشهادة.
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ـحح بالفارق المعياري لكافة العارضـ ــين م إسـ ــناد
ويتم تحديد التركيبة المثلى باالعتماد على
ّ
المعدل المصـ ـ ّ
ّ
النقاط على النحو التالي:
*
*
*

 12نقطة للصنف األول
 8نقاط للصنف الثاني

 5نقاط للصنف الثالث

ويتولى المشارم ضبط تركيبة الفريق المتدخل ضمن الملحق  8باالعتماد على محتوى الملحق عدد9
 -2-1-8المدّة الزمنيّة لكلّ صنف من المتدخّلين 25 :نقطة

لكل صـ ــنف من المتدخلين إلنجاز
يرمي هذا المقياس إلى تحديد ّ
المدة الزمنية الكافية والضـ ــرورية ّ
المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين
المعدل
المدة الزمنية المثلى باالعتماد على
ّ
ويتم تحديد ّ
ّ
ّ
المهمةّ .
م اعتبار األصناف في توزي النقاط على النحو التالي:
*
*
*

 12نقطة للصنف األول
 8نقاط للصنف الثاني

 5نقاط للصنف الثالث

المتدخلين ضــمن الملحق  8باالعتماد على محتوى
المدة الزمنية لمختلف أصــناف
ّ
ويتوّلى المشــارم ضــبط ّ
الملحق عدد .10

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

 -3-1-8المدّة الزمنيّة الجمليّة المعدّلة 20 :نقطة

بالمهمة باعتبار أصناف المتدخلين.
يعد هذا المقياس تعديال للمدة الزمنية الضرورية للقيام
ّ
ّ

معدلة بالضوارب
المدة الزمنية ألصناف المتدخلين ّ
ويسند العدد بالنسبة لهذا المقياس اعتمادا على ّ
وذلك كما يلي:
األول من المتدخلين ضارب (3 )X
المدة الزم ية للص ف ّ
مع ()+
المدة الزم ية للص ف الثاني من المتدخلين ضارب (2 )X
مع ()+
المدة الزم ية للص ف الثالث من المتدخلين ضارب (1 )X

المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين.
المعدل
المعدلة باالعتماد على
المدة الزمنية
ّ
ّ
وتضبط ّ
ّ
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 -4-1-8نسبة التأطير 15 :نقطة
مهمة المراقبة وض ــمان نتائجها .وهو مقياس يس ــتعان
يهدف هذا المقياس إلى توفير أس ــاليب نجاعة ّ
المهمة.
ب لمعرفة مدى تدخل الخبراء المحاسبين (الصنف األول) في
ّ
وتضبط نسبة التىطير طبقا للقاعدة التالية:

 100ضارب (( )Xالمدة الزم ية للص ف األول)

الجملية
المدة الزم ية
ّ
ّ
المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين.
المعدل
وتحدد نسبة التىطير المثلى باالعتماد على
ّ
ّ
ّ

 -5-1-8خبرة المكتب15 :نقطة
(مدة نيابية مقدرة بثالث سـ ـ ــنوات) لحسـ ـ ــابات
مهمات التدقيق القانونية ّ
يرمي هذا المقياس إلى تحديد ّ
المدة النيابية أو لجزء منها ومهمات
المؤسـ ـ ـس ـ ــات أو المنشـ ـ ـ ت العمومية المنجزة فعليا سـ ـ ـواء بالنس ـ ــبة لكامل ّ

كليا في القطاع الخا
المراقبة القانونية المنجزة ّ

.

ويحتس ــب العدد لهذا المقياس على أس ــاس عدد المهمات الواردة بالملحق عدد 6بالنس ــبة للمؤسـ ـس ــات
عدد المهمات المنجزة كليا فحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب والواردة بالملحق

والمنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت العمومية أما بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للقطاع الخا

عدد(7وبعد التثبت في المؤيدات).

التدرج التالي:
ويتم إسناد العدد حسب ّ
ّ
من  1إلى 6

المهما
عدد
ّ
العدد المسنننننمد ل م م ت ب لمؤسنننننسننننن ت
والممشآت العمومية

 1.5نقطة لكل مهمة (0.5

العدد المسمد ل م م ت ب لقط ع الخ ص

كليا
نقطة لكل مهمة منجزة ّ

نقطة لكل سنة منجزة فعليا)

<6
9
6

مهمة
بالنسبة لـلخبرة في القطاع العام ،تسند  0.5نقطة لكل سنة منجزة من ّ
المدة النيابية أو  1.5نقطة لكل ّ
وحدد سقف العدد المسند للخبرة
منجزة للثالث سنوات محاسبية للفترة النيابية المعنية حسب المؤيدات المنجزة ّ

في المؤسسات والمنش ت العمومية ب ـ ـ ـ  9نقاط.

كليا في القطاع الخا
تسند نقطة واحدة لكل مهمة منجزة ّ

بـ ـ ـ  6نقاط.
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وحدد سقف العدد المسند للخبرة في القطاع الخا
ّ

أ.

مؤيدات إسناد المهمّة

مهمة المراقبة القانونية في المؤسسات والمنش ت العمومية أو في القطاع الخا
يشترط الحتساب ّ

المؤيدات التالية:

تقديم إحدى

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

 مؤيد رقم  :2نسخة من مضمون من السجل التجاري شريطة التنصيالمعنية بالتعيين,

المدة النيابية
صلب على ّ

 مؤيد رقم  :3نسخة مطابقة لألصل من محضر اجتماع الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلسالمؤسسة التي تم خاللها النظر في تعيين مراقب )ي) الحسابات.

 مؤيد رقم  :4نسخة مطابقة لألصل من اتفاقية مراقبة الحسابات ممضاة من قبل الممثل القانونيللشركة أو المؤسسة ومراقب (ي) الحسابات.

المدة النيابية واسم أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من الصنف األول.
المقدم وجوبا ّ
ويتضمن المؤيد ّ
ّ
وبالنسبة للخبرة قي المؤسسات والمنش ت العمومية ،وفي غياب اسم المتدخل من الصنف  1ضمن المؤيد

بالمدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين (الملحق عدد  12ضمن كراس
المقدم ،يشتر ّ
ط إضافة الملحق المتعلق ّ
ّ
المقدم في العرض عند المشاركة إلببات انتمائ للمتدخلين من الصنف األول
الشروط صيغة جوان ّ )2016
المهمة في المؤسسات والمنش ت العمومية المعنية بالمؤيد.
ضمن الفريق الذي أسندت ل
ّ
ب.

مؤيدات إنجاز المهمة:

يضاف إلى مؤيدات اإلسناد الواردة أعالل والتي تحمل اسم المتدخل من الصنف األول مؤيدات اإلنجاز التالية:
المدة النيابية المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنش ت العمومية:
 مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من ّالبت في تقارير
تم فيها ّ
نسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس اإلدارة أو الجلسة العامة التي ّ
مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.

تم
وبالنسبة ّ
للمدة النيابية التي ّ
للمدة
إنجاز آخر سنة محاسبية ّ

يتم اعتماد مؤيدات
استكمال إنجازها في المؤسسات أو المنش ت العموميةّ ،
المدة النيابية).
النيابية كما وردت أعالل الحتساب كامل
لكل ّ
المهمة ( ّ
ّ

 -النسبة للخبرة في شركات القطاع الخا

 :مؤيدات إنهاء إنجاز آخر سنة محاسبية للفترة النيابية

موضوع اإلسناد :نسخة مطابقة لألصل من محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على تقارير
مراقب الحسابات آخر سنة محاسبية.
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يتعين على المتدخل من الصنف األول صلب مكاتب خبرة
وبالنسبة للخبرة في المؤسسات والمنش ت العمومية ّ
للمهمة مرفقة
مؤيد اإلنجاز إلببات إنجاز المكتب
سابقة اإلدالء بإحدى مؤيدات اإلسناد الواردة أعالل م
ّ
ّ
تدخل صلبها.
المقدم في العرض عند المشاركة) إلببات ّ
بالملحق عدد ّ (12

المؤيد.
ويتم اعتماد مؤيدات الخبرة المشهود بمطابقتها لألصل صلب آخر صفحة من وبيقة
ّ
ّ

الفصل  :9عرض الملف على لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية:
يتم
بعد استكمال تقييم العروض وترتيبها وتدوين محضر الفرز طبقا لما ورد بالفصل الساب الوارد أعاللّ ،
الملف مرفقا بجدول إحالة وبائق الذي يمضي المسؤول األول للمؤسسة أو المنشىة العمومية إلى
إرسال كامل
ّ

وتؤمن الهيئة
لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية (التي يترأسها رئيس هيئة مراقبي الدولة ّ
أعمال الكتابة القارة لها) وذلك قبل شهرين ونصف على األقل من التاريخ المزم للتعيين.

ويحتوي
الموج للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية وجوبا على الوبائق
الملف
ّ
ّ
والمعطيات التالية:
الخاصة بفتح وفرز العروض.
مقرر تعيين اللجنة
 نسخة من ّّ
 نسخة من إعالن طلب االستشارة ومؤيدات النشر. نسخة رقمية من كراس الشروط الصادر عن المعهد.أصلية من محضر جلسة فتح العروض.
 نسخةّ
أصلية من تقرير فرز العروض
 نسخةّ

تم اعتمادها في تقييم العروض.
 نسخة من الوبائق الفنية الخاصة بكل عرض والتي ّ قر مضغوط يحتوي على المعطيات الفنية للعروض وجدول تقييم العروض حسب منظومة excel -التاريخ المحتمل للتعيين.

مدها بالوبائق األصلية لالستشارة عند االقتضاء.
ويمكن للجنة التدقيق أن تطلب ّ
صحة
بكل الوسائل المتاحة من ّ
ةما يمكن للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية التثبت ّ
المتدخلين وإقص ـ ــاء المش ـ ــارم إذا
المقدمة من قبل المش ـ ــاركين فيما يتعّلق بالخبرة المنجزة وأس ـ ــماء
ّ
المعطيات ّ

ببت تص ـريح بمعطيات مغلوطة أو مخالفة لمحتوى الوبائق التعاقدية التي أســندت بمقتضــاها ل هذل المهام.

الموجهة من
كل م ارس ـ ــالت نتائج التدقيق
ّ
ةما تقوم اللجنة بالتنص ـ ــي على هذا التصـ ـ ـريح المخالف ص ـ ــلب ّ
قبلها والتي تحتوي اسم المشارم ضمن المكاتب أصحاب الثالث مراتب األولى.
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الفصل  :10تعيين مراقب الحسابات للمؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية للمدّة النيابية المحدّدة:
الملف من قبل لجنة التدقيق في حسـ ــابات المؤس ـ ـسـ ــات والمنش ـ ـ ت العمومية طبقا لمقتضـ ــيات
يتم التدقيق في
ّ
ّ
وتتم موافاة
األمر المتعّلق بمراقبة حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية وكاّفة التراتيب الجاري بها العملّ .

المعهد بىسـ ــماء المكاتب أصـ ــحاب الثالث مراتب األولى في تاريخ انعقاد مجلس المؤس ـ ـسـ ــة والذي يقوم بدورل
بتعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المقترحة.

ولض ــمان المتابعة الحينية لجدول تعهدات مراقبي الحس ــابات من قبل لجنة التدقيق في حس ــابات المؤسـ ـس ــات

المعين في ظرف  24ساعة من اختيارل
يتم إعالم هيئة مراقبي الدولة بمراقب الحسابات
ّ
والمنش ت العموميةّ ،
عن طريق الفاةس.

ويتم إعالم هيئة مراقبي الدولة و ازرة اإلش ـ ـ ـ ـراف القطاعي وهيئة الخب ارء المحاسـ ـ ـ ــبين بالبالد التونسـ ـ ـ ــية بمراقب
ّ
المعين بمقتضــى م ارســلة كتابية مودعة لدى مكتب ضــبط الهيكل المذكور في غضــون العشـرة أيام
الحســابات
ّ
التي تلي تاريخ التعيين.

الفصل  :11إعالم مراقب الحسابات المعيّن
بكل طريقة مادية
يتم إعالم مراقب الحسـ ـ ـ ــابات
ّ
المعين في أجل أقصـ ـ ـ ــال عش ـ ـ ـ ـرة أيام من تاريخ التعيين وذلك ّ
ّ
تعطي تاريخا بابتا لهذا اإلعالم.

الفصل  :12نشر نتائج االستشارة المتعلقة بتعيين مراقب حسابات المعهد للمدّة النيابية المحدّدة:
ويبين هذا
ماديةّ .
بىي وسيلة إشهار أخرى ّ
تنشر نتائج االستشارة وجوبا على موق الواب الخا ّ بالمعهد أو ّ
المدة النيابية
اإلعالن أسماء مراقبي الحسابات أصحاب الثالث مراتب األولى واسم مراقب الحسابات
المعين و ّ
ّ

ويتم ذلك في أجل أقصال شهر من تاريخ التعيين.
وتاريخ التعيينّ .
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العنوان الثاني:
البنود التعاقدية
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العنوان الثاني :البنود التعاقدية
الفصل  :1اتف اقية المراقبة
ويتم
يتم إبرام اتفاقية المراقبة بين المعهد ومراقب الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــابات
ّ
المعين طبقا لكاّفة اإلجراءات الواردة أعاللّ .
ّ
وجوبا إمضاء االتفاقية من قبل المدير العام للمعهد من جهة ومراقب الحسابات من جهة أخرى.

الفصل  :2موضوع المهمّة
مهمة مراقب الحسابات في ما يلي:
تتمثل ّ
الداخلية .ويتوّلى مراقب الحسـ ــابات
عامة لنجاعة نظام الرقابة
ّ
❖ االضـ ــطالع بصـ ــفة مسـ ـ ّ
ـتمرة بمراقبة ّ
ســنويا إجراء التقصـ ّـيات الالّزمة خاصــة لتقييم اإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاســبية المعمول بها
بالمعهد.

وتندرج وجوبا ضمن العمليات الخاضعة للمراقبة:
 -التنظيم ونظام المعلومات

التصرف
 التدقيق الداخلي ونظام رقابةّ

التصرف واالستثمار
 إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانيتيّ
التصرف في الموارد البشرية
 إجراءاتّ
 إجراءات إبرام الصفقات وتنفيذها وختمها الطلبات التي ال تدخل ضمن اختصاالصفقات العمومية

لجان الصفقات المنصو

عليها باألمر المتعّلق بتنظيم

التصرف التجاري
ّ
التصرف في الخزينة
التصرف المالي و ّ
ّ
 -استخال

المستحقات

التصرف في الممتلكات والمخزونات
ّ
التصرف المذكورة م مالءمتها م طبيعة نشاط المعهد.
كل جوانب
ّ
ّ
ويتعين أن تشمل المراقبة ّ
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المالية للمعهد وكذلك
الدفاتر والخزانة واألوراق التجارّية والمستندات ووبائق المحاسبة والقيم
❖ مراقبة ّ
ّ
عمليات اإلحص ـ ــاء
ـبية و ّ
ـحة وص ـ ــدق ّ
عمليات المبادلة المنجزة خالل الس ـ ــنة المحاس ـ ـ ّ
ّ
التىةد من ص ـ ـ ّ
ـحة المعلومات التي تض ـ ـ ّـمنها تقرير مجلس المؤ ّسـ ـ ـس ـ ــة حول
والقوائم
ّ
المالية والتحّقق من مدى ص ـ ـ ّ
العمليات المتعّلقة بالتص ـ ـ ّـرف المالي
كل
ّ
عامة ،تش ـ ــمل أعمال المراقبة ّ
حس ـ ــابات المعهد .وبص ـ ــفة ّ
والمحاسبي.

المكونة التف اقية المراقبة
الفصل  :3الوثائق
ّ

المكونة التفاقية المراقبة في ما يلي:
تتمّثل الوبائق
ّ
* اتفاقية المراقبة المبرمة

* مالحق اتفاقية المراقبة إن وجدت (في ص ــورة تغيير تركيبة الفريق المتدخل طبقا
لما ورد بالفصل  6من البنود التعاقدية الوارد أسفل )

ةراس الشروط
* ّ
* مالحق كراس الشروط

الفصل  :4تركيبة الفريق المتدخل:
يتكون الفريق المتدخل المكلف بإنجاز المهمة على الوج األةمل من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدات
والسادة اآلتي ذكرهم:
اسم ولقب املتدخل

صنف املتدخل

الشهادة العلمية

الفصل  :5االلتزامات الموضوعة على كاهل مراقب الحسابات
تم اختيــارل على
يجــب على مكتــب الخبرة المعني أن يلتزم بتركيبــة الفريق المكّلف بــالمه ّم ـة التي ّ
أساسها .وال يمكن تغيير هذل التركيبة إالّ للضرورة القصوى وحصرّيا بالنسبة للمتدخلين من الصنف الثاني

أو الثالث وذلك بعد إبرام ملحق لالتفاقية يص ــادق عليها مجلس المؤسـ ـس ــة وتمض ــى من قبل المدير العام

مهنية ممابلين.
يتم تعويض العضو الذي تتع ّذر مشاركت ب خر ذي مستوى علمي وتجربة ّ
للمعهد .و ّ
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اخلية في
الرقابة ّ
الد ّ
ويجب أن يضـ ـ ـ ّـمن كل مراقب حسـ ـ ــابات مالحظات وتوصـ ـ ــيات المتعّلقة بنظام ّ
تقرير خا ّ يرسـ ـ ــل في نسـ ـ ــختين ورقيتين باللغة العربية والفرنسـ ـ ــية عند االقتضـ ـ ــاء ونسـ ـ ــخة الكترونية إلى

المحاسبية.
المدير العام للمعهد في أجل أقصال شهرين من تاريخ انتهاء السنة
ّ

وفي صورة تعيين لمدة نيابية سابقة بىةثر من سنة فإن يجب تقديم تقرير الرقابة الداخلية في أجل

أقصـ ـ ــال  6سـ ـ ــتة أشـ ـ ــهر من تاريخ التعيين على أن يتم إعالم مراقب الحسـ ـ ــابات والتنبي علي بتقديم تقريرل

خالل العشر أيام من تاريخ بلوغ اإلشعار بالتنبي .

الرقابة
ويتوّلى مراقب الحس ـ ـ ـ ـ ــابات ،بالتنس ـ ـ ـ ـ ــيق م المعهد ،متابعة المالحظات المض ـ ـ ـ ـ ـ ّـمنة بتقرير ّ
يعد للغرض ويتض ـ ـ ـ ـ ّـمن
ـبية المنقض ـ ـ ـ ــية والتي س ـ ـ ـ ــبقتها في إطار جدول ّ
ّ
اخلية الخا ّ بالس ـ ـ ـ ــنة المحاس ـ ـ ـ ـ ّ
الد ّ
بالخصو تقييما للمجهود المبذول من قبل المعهد لتدارم النقائ الواردة بالتقرير.
المالية وتقرير نشـ ــاط المعهد ،وضـ ــبطها من قبل مجلس المؤس ـ ـسـ ــة ،توض ـ ـ هذل
بعد إعداد القوائم
ّ
ـعية الممتلكات والحالة
لكل اإليض ـ ـ ــاحات بما في ذلك وض ـ ـ ـ ّ
الوبائق والبيانات المص ـ ـ ــاحبة لها والمتض ـ ـ ـ ّـمنة ّ

المحاسبية.
ذمة مراقب الحسابات في أجل أقصال شهرين ونصف بعد انتهاء السنة
ّ
ّ
المالية على ّ

المالية في أجل ش ـ ـ ـ ـ ــهر ابتداء من تاريخ
ويتعين على مراقب الحس ـ ـ ـ ـ ــابات تقديم تقرير حول القوائم
ّ
ّ
المالية.
تبليغ القوائم
ّ
وفي صــورة تعيين مراقب الحســابات لمدة نيابية ســابقة بىةثر من ســنة فإن يجب تقديم تقريرل حول
القوائم المالية في تاريخ أقصال بالث أشهر من تاريخ توصل بالقوائم المالية المضبوطة.
المعهد.

عمليات المراقبة والفح
كل ّ
ويجري مراقب الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــابات ّ

تدخل في إدارة
التي يراها مالئمة دون ّ

صـ ـ ـة منها العقود
ّ
ويحق ل الحص ـ ــول على ّ
مهام وخا ّ
كل الوبائق التي يعتبرها ض ـ ــرورّية لمباشـ ـ ـرة ّ
البنكية.
الدفاتر ومستندات المحاسبة وسجالّت المحاضر والجداول
وّ
ّ
التحريات المنصــو عليها في هذا الفصــل داخل المنش ـ ت س ـواء كانت منش ـ ت ّأم
ويمكن إج ارء
ّ
أو مؤسسات أو منش ت فرعية على معنى التشري والتراتيب الجاري بها العمل.
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مهمة المراقبة وفقا لمعايير
ويجب أن يتض ـ ـ ـ ّـمن تقرير مراقب الحس ـ ـ ــابات رأي الصـ ـ ـ ـريح ّ
بىن أنجز ّ
التدقيق المتعارف عليها والتنص ــي صـ ـراحة على التص ــديق على الحس ــابات أو على التص ــديق المض ـ ّـمن

باحتراز أو على رفض التصديق.

ويعتبر باطال وملغى ،على معنى الفص ـ ـ ـ ــل  269من مجّلة الش ـ ـ ـ ــركات التجارّية ،كل تقرير مراقب
جلية وغير
حســابات ال يحتوي على رأي ص ـريح أو إذا كانت االحت ارزات التي تضـ ّـمنها ّ
مقدمة بصــفة غير ّ
ةاملة.

ويقدم لمجلس المؤ ّس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة تقريرل المتعّلق بالقوائم
يجب على مراقب الحسـ ـ ـ ـ ــابات
المعين أن يحيل ّ
ّ
مؤسست .
ّ
خاصا حول االتفاقيات المبرمة بين المعهد وبين أعضاء مجلس ّ
المالية وكذلك تقري ار ّ

كل تقرير في نظيرين باللغتين العربية والفرنســية في صــيغة ورقية وأخرى إلكترونية لمجلس
ّ
ويوج ّ
المالية
المعين للمص ـ ـ ــادقة على القوائم
األقل قبل التاريخ
المؤ ّسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة في ظرف خمس ـ ـ ــة عش ـ ـ ــر يوما على
ّ
ّ
ّ

السنوية.
ّ

الفصل  :6االلتزامات الموضوعة على كاهل المعهد:
يجب متابعة تقدم عمل المتدخلين عن طريق بطاقة متابعة للفريق المتدخل وإعالم هيئة مراقبي

الدولة (لجنة التدقيق في المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات والمنش ـ ـ ـ ـ ـ ة العمومية) في حال حدوث أي تغيير في تركيبة الفريق
المتدخل صنف  1وصنف  2أو أي إشكال.

الفصل  :7الوثائق الموضوعة على ذمّة مراقب الحسابات
توض على ذمة مراقب الحسابات الوبائق التالية ل طالع عليها بالمعهد:
المالية والميزانيات التقديرّية وتقارير النشاط المتعلقة بالثالث سنوات األخيرة
 القوائمّ
 عقد البرامج أو األهداف وبرامج العمل. -النصو

القانونية المتعلقة بالمعهد بما فيها النظام األساسي الخا

 -التوزي الجغرافي ألنشطت ونوعيتها.

بىعوان .

 -الهيكل التنظيمي وقانون اإلطار.

 -دليل اإلجراءات وتقارير المراقبة للثالث سنوات األخيرة.

 عدد القيود المحاسبية وإجراءات تنظيم الوظيفة المحاسبية والمالية وكذلك الطرق المحاسبية. -قائمة اسمية في أعضاء مجلس المؤسسة.

 -هيكلة رأس المال (الدولة تملك كامل رأس مال المعهد).
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الفصل  :8التشريع والتراتيب المنطبقة على اتف اقية المراقبة:
المعين والمعهد .وفي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ازدواجية المراقبة تبرم
تبرم اتفاقية مراقبة بين مراقب الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات
ّ
اتفاقيتان في الغرض.
وتخض هذل االتفاقية للتشري والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة:
المؤرخ في  18أوت  1988المتعّلق بتحوير التشـري الخا
* القانون عدد  108لسـنة ّ 1988
الخبراء المحاسبين،

بمهنة

المؤرخ في  1فيفري  1989المتعّلق بالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمات والمنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
* القانون عدد  9لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 1989
ّ
تممت وخاصة القانون ع ـ ـ ـ ــدد  36لسنة
والمؤسسات العمومية وعلى جمي النصو التي نقحت أو ّ
 2006المؤرخ في  12جوان ،2006

المؤرخ في  30ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  1996المتعّلق بنظام المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
* القانون عدد  112لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 1996
ّ
للمؤسسات،
* مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد  93لسنة  2000ال ـ ـ ـ ــمؤرخ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  3نوفمبر 2000

المؤرخ
وعلى جمي النص ــو التي نقحتها أو تممتها وخاص ــة منها القانون عدد  96لس ــنة ّ 2005
 18أةتوبر  2005المتعلق بتدعيم سالمة العالقات المالية وآخرها القان ـ ـ ـ ـ ــون عدد  16لسنة 2009

المؤّرخ في  16مارس ،2009
* القانون عدد  46لس ــنة  2018المؤرخ في  1أوت  2018المتعلق بالتصـ ـريح بالمكاس ــب والمص ــالح
ومكافحة اإلبراء غير المشروع وتضارب المصالح،

غرة أفريل 1987المتعّلق بضـ ــبط شـ ــروط وطرق مراجعة
المؤرخ في ّ
* األمر عدد  529لسـ ــنة ّ 1987
حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل
رأس مالها،
* األمر عدد  541لسـ ـ ــنة  1989المؤرخ في  25ماي  1989المتعلق بضـ ـ ــبط قواعد تنظيم وتسـ ـ ــيير
هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،

* األمر عدد  2459لسـ ــنة  1996المؤرخ في  30ديسـ ــمبر  1996المتعلق بالمصـ ــادقة على اإلطار
المرجعي للمحاسبة،

* األمر عدد  2131لسـ ـ ـ ـ ــنة  2002المؤرخ في  30سـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2002المتعلق بإحداث هياةل بالو ازرة
األولى،

* األمر عدد  2197لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة المؤرخ في  7أةتوبر 2002المتعلق بكيفية ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـراف على

المنش ـ ت العمومية وصــيا المصــادقة على أعمال التصــرف فيها وتمثيل المســاهمين العموميين في

هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها،
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* األمر عدد  2198المؤرخ في  7أةتوبر  2002المتعلق بكيفية ممارســة اإلش ـراف على المؤس ـســات
العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيا المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط

تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها،

* األمر عدد  910لس ــنة  2005المؤرخ في  24مارس  2005المتعلق بتعيين س ــلطة اإلشـ ـراف على
المنشـ ـ ـ ت العمومية والمؤسـ ـ ـس ـ ــات العمومية التي ال تكتس ـ ــي ص ـ ــبغة إدارية ،كما تم تنقيح وإتمام

باألمر عدد  2123لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2007المؤرخ في  21أوت  2007واألمر عدد  2561لس ـ ـ ـ ـ ــنة 2007
المؤرخ في  23أةتوبر  2007واألمر عدد  3737لس ـ ـ ـ ــنة  2008المؤرخ في  11ديس ـ ـ ـ ــمبر 2008

واألمر عدد  90لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي  2010واألمر عدد 3170لسنة  2010المؤرخ

في  13ديسمبر .2010

* أمر عدد 5093لسـ ـ ـ ــنة 2013مؤرخ  22نوفمبر 2013يتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسـ ـ ـ ــة الحكومة
وبضبط النظام األساسي الخا

بىعضائها.

* األمر عدد  1039لسنة  2014مؤرخ في  13مارس  2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

* األمر عدد  271لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2016مؤرخ في  2مارس  2016يتعلق بإحداث و ازرة الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياةل بها.

* الفصل  19من قانون المالية التكميلي لسنة .2014

* قرار وزيري المالية والسـ ـ ــياحة والتجارة والصـ ـ ــناعات التقليدية المؤرخ في  28فيفري  2003المتعلق
بالمص ــادقة على جدول مرتبات مدققي الحس ــابات لدى المؤسـ ـس ــات بالبالد التونس ــية كما تم تنقيح

بالقرار المؤرخ في  24س ــبتمبر  2003وبالقرار المؤرخ في  4جويلية  2006والقرار المؤرخ في 12

ماي  2012والقرار المؤرخ في  01مارس .2016

* منشـ ــور الوزير األول عدد 38بتاريخ  25أوت  1997حول المسـ ــاهمات واإلش ـ ـراف على المنش ـ ـ ت
والمؤسسات العمومية.

الفصل  :9اللغة المستعملة
كل الوبائق التي يسـّلمها للمعهد تطبيقا لبنود هذل االتفاقية باعتماد اللغة العربية أو اللغة
ّ
يعد المشـارم ّ
الفرنسية.
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الفصل  :10مرتبات صاحب المهمّة وطريقة إسنادها
مهمة مراقبة الحس ـ ــابات إلى جدول مرتّبات مدّققي الحس ـ ــابات لدى المؤ ّسـ ـ ـس ـ ــات بالبالد
تخضـ ـ ـ
ّ
التونسية الصادر بمقتضى قرار وزيري
ـؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 28
المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقلي ـ ـ ّ
ّ
ّ
ـدية الم ـ ـ ّ

المؤرخ في  24سبتمبر  2003والقرار المؤّرخ ف ـ ـ ـ ـ ــي  4جويلية 2006
تم تنقيح بالقرار
ّ
فيفري  2003كما ّ
وبالقرار المؤرخ في  12ماي  2012والقرار المؤرخ في  01مارس .2016
ويتم دف المرتّبات على النحو التالي:
ّ
*  % 20عند بداية األعمال
األولية مشروطة بتقديم تقرير الرقابة الداخلية
*  % 30عند انتهاء األعمال ّ
*  % 30عند انتهاء األعمال مشروطة بتقديم تقرير حول القوائم المالية

المؤسسة.
*  % 20في أجل أقصال شه ار من تاريخ تقديم التقارير والمصادقة عليها من قبل مجلس
ّ

وفي كل الحاالت وعالوة على تقديم التقارير يجب تقديم الوبائق المتعلقة بسالمة الوضعية الجبائية

واالجتماعية للخبير المحاسب قبل إسناد أي قسط من المرتبات

الفصل  :11فسخ اتف اقية المراقبة:
خاصة في الحاالت التالية:
يمكن للمعهد فسخ االتفاقية طبقا ل ج ارءات التر ّ
تيبية الجاري بها العمل ّ
المحددة باتفاقية المراقبة بين صفت كمراقب حسابات وإحدى
المدة
ّ
* إذا توّفر في شخ الجم أبناء ّ
الحاالت المشار إليها بالفصل  2من كراس الشروط .فقرة  1وفقرة .2

بالمهمة خالل الخمسة عشر
* عدم تعويض العضو الذي تتع ّذر مشاركت في تركيبة الفريق المكّلف
ّ
يوما الموالية لطلب المعهد.
التوصل إلى حّلها من قبل و ازرة
خاصة لم يتم
ّ
مهمة المراقبة بسبب صعوبات ّ
* استحالة استمرار تنفيذ ّ
العمومية برئاسة الحكومة.
المؤسسات والمنش ت
المالية ولجنة التدقيق في حسابات
ّ
ّ
ّ
المبرر في تقديم التقارير.
* تجاوز الفترة المحددة في التنبي على مراقب الحسابات بسبب التىخير غير ّ

الفصل  :12معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تحمل معاليم تسجيل اتفاقية المراقبة على مراقب الحسابات.
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المالح ق
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

ملحق عدد 1

تصريح على الشرف باالطالع واملو افقة على االلتزام بكراس الشروط الخاص بتعيين مر اقب حسابات
املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
2024/2023/2022
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب) ..........................................وكيل مكتب...................................
ّ
ّ
التونسية تحت عدد......................................واملباشرملهنة خبير محاسب منذ
املسجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد
................................................................
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) ........................................................................................................
ّ
أص ـ ـ ّـرر ع أ ّ ـ ــر أني اطلعت ووافقت ع أ كراس الش ـ ــرو الخان بتعيين مرااب اس ـ ــابا املعقد التون ـ ـ ـ ي للقد
التنافسـ ـ ــية والد اسـ ـ ــا الكمية للمد النيابية  2024/2023/2022وأتعقد بااللتزام بجميع الشـ ـ ــرو االدا ية والفنية
الوا د بها كما أتعقد بإمضاء وختم كراس الشرو وايداعقا فقة االتفااية صو تكليفي باملقمة.

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

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق عدد 2

تصريح على الشرف بعدم اإلفالس وعدم التأثيروعدم االنتماء وعدم الوجود في إحدى
الحاالت اإلقصائية املنصوص عليها بالفصل  2من كراس الشروط
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (اإلسم واللقب) .........................................................................................................................
ّ
ّ
التونسية تحت عدد .................................................................................
املسجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد

ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) ...................................................................................................................
ّ
املسمى فيما ي "املشا ك"
•

أصرر ع أ ّر أني لست االة إفالس أو وضعية تسوية اضائية طبقا للتشريع الجا ي به العمل

•

أصرر ع أ ّر بعدم ايامي وألتزم بعدم القيام مباّر أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا
اصد التأثير مختلف إجراءا التعيين ومراال إنجاز مقمة املراابة.

•

أصرر ع أ ّر أني لـم أكـن عونـا عمـوميـا لـدى املعقد التون ي للقد التنافسية والد اسا الكمية أو مضت
عن انقطاع عن العمل بها مد خمس سنوا ع أ األال.

•

أصرر ع أ ّر أني وكافة أعضاء الفريق املتدخل املقترر ال نوجد إادى الحاال اإلاصائية املنصون
عليها بالفصل 23من القانون عدد 108لسنة 1988املؤ خ 18أو 1988املتعلق بتحوير التشريع الخان
بمقمة الخبراء املحاسبين والفصل 262من مجلة الشركا التجا ية.

•

كما أصرر أني:
* لم أتعرض لإليقاف عن العمل بمقتض ى ارا صاد عن دائر التأديب املحدثة لدى هيئة الخبراء
املحاسبين بالبالد التونسية خالل الثالث سنوا األخير .
* لست بصدد إنجاز مقما خصوصية تتعلق باملراابة والتنظيم واملساعد املحاسبية أو االستشا ية
باملؤسسة أو املنشأ العمومية أو إادى فروعقا.

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

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه

(*) االة التسوية الرضائية ،يجب أن يقدم املشا ك تصريحا الغرض
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق عدد 3

وثيقة تعهد حول التصريح باملشاركة في االستشارة
ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (االسم واللقب) .........................................................................
ّ
ّ
التونسية تحت عدد ..................................
املسجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد
ّ
املعين ّ
محل مخابرته بـ (العنوان الكامل) .............................................................
ّ
املسمى فيما ي "املشا ك"

وبعـد االطال ع أ جميع الوثـائق ايتي ركرهـا واملكونـة مللف طلـب العروض املتعلق بتعيين مرااـب اس ـ ـ ـ ــابـا املعقـد التون ـ ـ ـ ـ ي
للقد التنافسية والد اسا :
* كراس الشرو بما رلك البنود التعاادية املكونة التفااية املراابة
* مالاق كراس الشرو
وبعد أن أطلعت ش ــخص ــيا ع أ الوثائق املوض ــوعة ع أ رمبي واملذكو بالفص ــل  4من البنود التعاادية واد

ع أ مس ــؤوليبي

طبيعة وّرو املقمة املطلوب إنجازها ،أتعقد وألتزم بما ي :
*

إنجاز مقمة مراابة اسـ ــابا املعقد التون ـ ـ ي للقد التنافسـ ــية والد اسـ ــا الكمية للسـ ــنوا  2024-2023- 2022وفقا

لبنود كراس الشرو ومقتضيا التشريع والتراتيب الجا ي بها العمل.
* الوفــاء بجميع االلتزامــا التعــااــديــة طبقــا لبنود كراس الشـ ـ ـ ــرو واالتفــاايــة املراابــة مقــابــل املرتبــا الجــا ي بهــا العمــل
واملنصـ ـ ـ ــون عليهــا بقرا وزيري املــاليــة والس ـ ـ ـ ـيــااــة والتجــا والص ـ ـ ـ ـنــاعــا التقليــديــة املؤ خ  28فيفري  2003املتعلق
باملصـ ــاداة ع أ جدول مرتبا مداقي الحسـ ــابا لدى املؤس ـ ـسـ ــا بالبالد التونسـ ــية املنقر بالقرا املؤ خ 24سـ ــبتمبر
 2003والقرا املؤ خ  4جويلية  2006والقرا املؤ خ  12ماي  2012والقرا املؤ خ  01ما س 2016.
* تطبيق جميع البنود املد جة بكراس الشرو بما رلك البنود التعاادية البي تكون جزءا من اتفااية املراابة.
يدفع املعقد التون ي للقد التنافسية والد اسا الكمية املرتبا بموجب اتفااية املراابة بتحويلقا إلأ الحساب املفتور
بالبنك أوالبريد....... ...................... :تحت عدد(..................................................ركر القوية البنكية أو البريدية).
اطلعت وو افقت
حرر ب  .............................في ............................
ّ
إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق عدد 4

قائمة اسمية في أعوان املكتب القا ّرين
عر

االسم واللقب

الشهادة املحرزعليها

تاريخها

الصنف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
حرر ب  .............................في
ّ

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق ع دد 5

التزام جماعي لكافة الفريق املتدخل
بإنجاز ّ
مهمة املر اقبة باملعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
املدة النيابية ……………………………

أار ّ
ّ
إني املمض ي أسفله (اإلسم واللقب) ّ .....................................................................
واملتكون من
بأن الفريق املتدخل
ّ
ّ
السيدا والساد ايتي ركرهم يلتزم بإنجاز ّ
املقمة ع أ الوجه األكمل .كما ّ
أار بصحة كافة املعلوما الوا د بهذا
العرض:
ّ
تاريخ اإلمضاء
إمضاء املتدخلين
اسم ولقب املتدخل

حرر ب  .............................في
ّ
إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1يتعين ع أ كل املتدخلين املعنيين اإلمضاء الخانة املخصصة لكل وااد منهم .ويعتبر غياب إمضاء أي متدخل موجبا إلاصاء ايل .
 .2يتعين وجوبا التعريف بإمضاء املتدخل أو املتدخلين صنف 1املقتراين ضمن الفريق .ويعتبر عدم استيفاء كل اإلمضاءا والتعريف بها (صنف )1
موجبا لإلاصاء ايل .
ّ
يتعين وجوبا إ فاق هذا امللحق بنسخ مطابقة لألصل من الشقائد العلمية للمتدخلين من الصنف 2و 3وارا املعادلة بالنسبة للشقاد األجنبية أو
.3
ّ
الشقاد املسلمة من مؤسسة جامعية خاصة .ويعتبر عدم تقديم هذه الوثائق موجبا لإلاصاء ايل .
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق ع دد 6

قائمة املؤسسات أو املنشآت العمومية التي أنجزلديها الخبيراملحاسب أو الخبراء املحاسبين
املتدخلين صنف 1
أعمال املر اقبة أو املراجعة ()1
(منذ سنة  1997الى آخرأجل لقبول العروض)
ّ
املؤسسة أو املنشـأة
العمومية

املدة النيابية

تاريخ بدء
ّ
املهمة ()1

تاريخ نهاية
ّ
املهمة ()1

املؤيدات الخاصة باإلنجاز الجزئي أو الكلي
للمهمات

( : )1مهمة مر اقبة أو مراجعة قانونية.

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

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق ع دد 7

قائمة شركات القطاع الخاص التي أنجزلديها الخبير املحاسب أو الخبراء املحاسبين املتدخلين صنف 1
أعمال املر اقبة أو املراجعة ()1
(منذ سنة  1997الى آخر أجل لقبول العروض)

شركات القطاع
الخاص

املدة النيابية

املهمة تاريخ نهاية ّ
تاريخ بدء ّ
املهمة املؤيدات الخاصة بالقطاع الخاص
()1
()1

( :)1مهمة مر اقبة أو مراجعة قانونية.
حرر ب  .............................في
ّ

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق ع دد 8

ّ
توزيع ّ
ّ
الزمنية ّ
لكل صنف من املتدخلين
املدة
املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
املدة النيابية 2024-2023-2022
عـدد األيـام حـسـب األصنــاف

االسم واللقب
صنف 1

صنف 2

صنف 3

الجملة

عـدد األيـام
حرر ب  .............................في
ّ

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

إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه

▪
▪

يتم إاصاء العرض صو عدم استجابة أاد املتدخلين الأ الشرو الدنيا للصنف املنتمي إليه
يقص ى آليا كل عرض ااتوي ع أ تضا ب أو أخطاء اسابية توزيع عدد األيام أو تضا ب مع امللحق  7أو لم يتم التنصيص صلبه ع أ اسم
املؤسسة أو املنشأ العمومية ّ
واملد النيابية

▪ يعتبر عدم تقديم هذا امللحق مستوفيا لجميع الشرو سببا لإلاصاء ايل العرض.
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق عدد ( 9جديد)

الفريق املتدخل
أتعـ ــام املهمـ ــات العـ ــاد ّي ـ ـة
(بالدينارالتونس ي)

الفريق

صنف 1

صنف 2

صنف 3

2000-15000

1

1

من  1الأ 2

15000-30000

1

من  1الأ 2

من  2الأ 3

30000-40000

من  1الأ 2

من  2الأ 3

من  2الأ 3

40000-70000

2

من  2الأ 3

من  3الأ 4

70000-100000

2

من  3الأ 4

من  3الأ 4

100000-180000

من  2الأ 3

من  3الأ 4

من  4الأ 5

>180000

من  2الأ 3

من  4الأ 5

من  5الأ 6
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الجمهورية التونسية

و ازرة االقتصاد والتخطيط
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
ملحق عدد ( 10جديد)

املدة الزمنية لكل األصناف
ّ
العادية
أتعام املهمات
(بالدينار)

عدد أيام التدخل لكافة الفريق املطلوم

[[2 000 - 15 000

][66-10

[[15 000 - 30 000

][119-67

[[30 000 - 45 000

][167-120

[[45 000 - 60 000

][211-168

[[60 000 - 75 000

][256-212

[[75 000 - 90 000

][298-257

[ [90 000- 105 000

][340-299

[ [105 000- 120 000

][379-341

[ [120 000- 135 000

][417-380

[ [135 000- 150 000

][454-418

[ [150 000- 165 000

][487-455

[ [165 000- 180 000

][518-488

[ [180 000- 195 000

][543-519

[ [195 000- 205 000

][576-544

أكثر من205 000

][612-577

38

ّ
ّ
توزيع ّ
ّ
املحددة أسفله بطريقة تمكن من املعادلة التالية:
الزمنية لكل األصناف باعتماد النسب املئوية باملجاالت
املدة

 %أيام تدخل(صنف % + )1أيام تدخل (صنف  % + )2أيام تدخل (صنف  % 100 = )3عدد أيام التدخل املطلوم
ّ
ّ
الزمنية صنف [ 18 % -20 % ]:1
املدة
ّ
ّ
الزمنية صنف [ 38 % -40 % ]:2
املدة
ّ
ّ
الزمنية صنف [ 43 % - 45% ]:3
املدة
-

وتحتسب  %أيام تدخل باعتماد عدد أيام التدخل للصنف املعني قاسم عدد ّأيام التدخل الجملي
 %أيام تدخل) صنف  = ( 1عدد أيام صنف 1
عدد ّأيام التدخل الجملي
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منهجية فرزالعروض املتعلقة
بتعيين مر اقب الحسابات

تضبط املقاييس والنسب كراس الشرو كايتي:
النسبة المعتمدة

المق اييس

25
25
20
15
15

مقياس تركيبة الفريق املتدخل
املد الزمنية لكل صنف من املتدخلين
املد الزمنية الجملية املعدلة
نسبة التأطير
خبر املكتب
المجموع

100

 .Iاملقاييس الخاصة بالعرض الفني :العدد األقص ى  100نقطة
ّ
 1ــ تركيبة الفريق املتدخـل :العدد األقص ى  25نقطة
ّ
ّ
تحدد التركيبة املث أ للفريق املتدخل اسب التصنيف الثالثي املتعا ف عليه للمتدخـلين وتأخذ بعين االعتبا
األتعاب العادية الخاصة باملقمة البي يتم تحديدها باعتماد املقاييس الثالثة ّ
املبينة بالصفحة األولأ من كراس
الشرو (املذكو بالصفحة  4من هذا الكراس) .ويتوجب اختيا التركيبة املث أ املجاال املبنية بامللحق
عدد9
وتقص ى العروض التي يتجاوزفيها عدد أيام تدخل أحد الخبراء املحاسبين من الصنف األول  70يوما.
ويتم اسناد األعداد لكل صنف وفقا للمنهجية املفصلة التالية:
الصن ف
الصمــــــف 1
الصمــــــــف 2
الصمــــــــف 3
مجموع النق اط

معدل عدد المتدخلين
M1
M2
M3
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العدد األقصى
12
8
5
25

 = M1مجمو املتدخلين للصنف  1لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
 = M2مجمو املتدخلين للصنف  2لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
 = M3مجمو املتدخلين للصنف  3لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
(*) يعتبر العرض مقبوال إرا كانت املعطيا تنتمي للمجال [املعدل –∂ ,2املعدل ]2∂ +
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

ّ
وتتم عملية التقييم ع أ النحو التال :
الصنف :1
العدد املسند للصنف  1إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف  1ومعدل املتدخلين صنف1
ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف.1
العدد املسند :م – M1- 12 = 1عدد املتدخلين صنف 12X  1
M1

 إرا كان م  1سلبي أي م  0> 1يسند 0الصنف :2
ّ
العدد املسند للصنف  2إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف  2ومعدل املتدخلين صنف
 2ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف .2

العدد املسند :م – M2- 8 = 2عدد املتدخلين صنف 8 X  2
M2

 -إرا كان م  2سلبي أي م  0 > 2يسند 0
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الصنف :3
ّ
العدد املسند للصنف  3إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف  3ومعدل
املتدخلين صنف  3ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف 3

العدد املسند :م – M3- 5 = 3عدد املتدخلين صنف5 X  3
M3
 إرا كان م  3سلبي أي م  0 > 3يسند 0العدد املسند لتركيبة الفريق املتدخل م  =Iم +1م+ 2م3
ويقص ى كل عرض ادم تركيبة خا ج املجاال الوا د بامللحق 9
 -2مقياس ّ
ّ
الزمنية ّ
لكل صنف من املتدخلين  :العدد األقص ى  25نقطة
املدة
يتم تحديد ّ
ّ
الزمنية املث أ لكل صنف باعتماد معدل املد الزمنية لنفس الصنف لكافة العروض
املد
املقتراة بعد تصحيحه بالفا ق املعيا ي:
الصنف
الصمف 1
الصمف 2
الصمف 3
الجملة

معدل المدة الزمنية
Ā1
Ā2
Ā3
Ā

العدد
12
8
5
25

 = Ā1مجمو املد الزمنية للصنف  1لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
 = Ā2مجمو املد الزمنية للصنف  2لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
 = Ā 3مجمو املد الزمنية للصنف  3لكافة العروض املقبولة
عدد العروض املقبولة (*)
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(*) يعتبر العرض مقبوال إرا كانت املعطيا تنتمي للمجال [املعدل –∂ , 2املعدل ]2∂ +
يتم تحديد املعدل املصحح بالفا ق املعيا ي لكل صنف مرالة أولأ أي املعدل للمد البي تنتمي للمجال
[املعدل –∂, 2املعدل ]2∂ +
ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LE BUDGET TEMPS POUR CHAQUE CATEGORIE SE
] ∂SITUE DANS L’INTERVALLE [MOYENNE + 2∂, MOYENNE - 2

ثم يتم التقييم لكل صنف ع أ النحو التال :
الصنف :1
العدد املسند للصنف  1إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين املد الزمنية املقتراة للصنف  1ومعدل ّ
املد الزمنية
للصنف  1ضا ب العدد املسند ااسم معدل املد الزمنية للصنف 1

العدد املسند  – Ā1- 12 = a1عدد األيام املقتراة للمكتب صنف  1
Ā1
إرا كان العدد  0> a1يسند 0

12 X

الصنف :2
ّ
العدد املسند للصنف  2إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين املد الزمنية املقتراة للصنف  2ومعدل املد الزمنية
للصنف  2ضا ب العدد املسند ااسم معدل املد الزمنية للصنف 2

العدد املسند  – Ā2-8 = a2عدد األيام املقتراة للمكتب
Ā2
 -إرا كان العدد  0 > a2يسند 0

صنف 8 X  2

الصنف :3
العدد املسند للصنف  3إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين املد الزمنية املقتراة للصنف  3ومعدل املد الزمنية
للصنف  3ضا ب العدد املسند ااسم معدل املد الزمنية للصنف 3

العدد املسند  – Ā3- 5 = a3عدد األيام املقتراة للمكتب
Ā3
 -إرا كان العدد  0 > a3يسند 0

صنف5X  3

العدد املسند ملقياس ّ
ّ
الزمنية ّ
لكل صنف من املتدخلين م a1 + a2 +a3=II
املدة

ادم ّ
ويقص ى كل عرض ّ
مد زمنية ألي صنف من املتدخلين خا ج املجاال الوا د بامللحق 10
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الجمليـة ّ
 - 3مقياس ّ
ّ
ّ
املعدلة :العدد األقص ى  20نقطة
الزمنية
املدة
يؤخذ بعين االعتبا عند تحديد املد الزمنية الجميلة أتعاب املقما العادية الخاصة باملقمة البي يتم تحديدها
باعتماد املقاييس الثالثة املبينة بالصفحة  4من كراس الشرو (املجمو الخام للموازنة ،ام املعامال  ،عدد
األعوان القا ين) .ويتوجب اختيا املد الزمنية الجملية املجاال املبينة بامللحق عدد.10
تحدد املد الزمنية الجملية املعدلة لكل عرض اسب التوزيع املذكو أعاله طبقا للضوا ب التالية:
الضارب

الصن ف

الصنف 1

Āi1

3

الصنف 2

Āi2

2

الصنف 3

Āi3

1

وتحدد املد الزمنية الجملية املعدلة لكل عرض كايتيĀ =3x Āi1 + 2 x Āi2 + 1 x Āi3 :
املعدل الذي يتم تصحيحه بالفا ق املعيا ي* Āأي ال تؤخذ بعين االعتبا املد الزمنية ّ
ثم يحتسب ّ
املعدلة البي ال تنتمي
للمجال [املعدل –∂, 2املعدل ]2∂ +
ويتم إسناد األعداد بالنسبة لقذا املقياس:
ّ
العدد املسند للمد الزمنية الجملية املعدلة إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين املد الزمنية الجملية املعدلة املقتراة
ومعدل املد الزمنية الجملية املعدلة لكافة العروض املقبولة ضا ب العدد املسند للمد الزمنية الجملية املعدلة
ااسم معدل املد الزمنية الجملية املعدلة لكافة العروض املقبولة.
م 20 X  Ā*–Ai  - 20=III
*Ā
الجمليـة ّ
العدد املسند ملقياس ّ
ّ
ّ
املعدلة = مIII
الزمنية
املدة
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 -4مقياس نسبة التأطير :العدد األقص ى  15نقطة
يتم ااتساب نسبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعد التالية:
ّ
ّ
عدد أيــام التدخـل بالنسبة للصنف 1
ّ
ّ
ّ
الجمليـة
عدد أيـام التدخـل
ثم يتم ااتساب معدل التأطير لجميع العا ضين وتصحيحه بالفا ق املعيا ي * Tأي ال تؤخذ بعين االعتبا إال النسب
البي تنتمي للمجال [املعدل –∂, 2املعدل ]2∂ +
ثم يتم التقييم ع أ النحو التال :
العدد املسند لنسبة التأطير إال ( )-القيمة املطلقة للفا ق بين نسبة التأطير املقتراة ومعدل نسب التأطير لكافة
العروض املقبولة ضا ب العدد املسند لنسبة التأطير ااسم معدل نسب التأطير لكافة العروض املقبولة.
م10 X  T*–Ti - 15 = VI
*T
العدد املسند لنسبة التأطير= م VI
 5ـ مقياس خبرة املكتب :العدد األقص ى  15نقطة
* تؤخذ بعين االعتبا مقما املراابة واملراجعة القانونية املؤسسا واملنشآ العمومية املنجز كليا أو جزئيا
(ملحق )6باعتماد العدد األاص ى  9وبالنسبة لشركا القطا الخان املقما املنجز كليا فحسب (ملحق  )7باعتماد
العدد األاص ى  6نقا  .وتعتمد كمؤيدا مثبتة لقذه الخبر تلك املنصون عليها بالفصل  4من كراس الشرو .
ويشتر الاتساب ّ
مقمة املراابة القانونية تقديم إادى املؤيدا التالية:
أ) مؤيدات إسناد ّ
املهمة
مؤيد رقم  :1نسخة من اإلعالنا القانونية والشرعية والعدلية الصاد بالرائد الرسمي للجمقو ية التونسية.مؤيد رقم  :2نسخة من مضمون من السجل التجا ي ّريطة التنصيص صلبه ع أ امل ّد النيابية املعنية بالتعيين. مؤيد رقم  :3نسخة مطابقة لألصل من محضر اجتما الجلسة العامة أو مجلس اإلدا أو مجلس املؤسسة البيتم خاللقا النظر تعيين مرااب (ي) الحسابا .
 مؤيد رقم  :4نسخة مطابقة لألصل من اتفااية مراابة أو مراجعة الحسابا ممضا من ابل املمثل القانونيللشركة أو املؤسسة ومرااب (ي) الحسابا .
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مع اّترا تواجد اسم أو أسماء الخبير املحاسب (أو الخبراء املحاسبين) املتدخلين ضمن املؤيدا الوا د أعاله أو
إضافة امللحق عدد ّ 12
املقدم العرض عند املشا كة إلثبا انتمائه للمتدخلين من الصنف األول ضمن الفريق الذي
أسند له ّ
املقمة القطا
م) مؤيدات إنجاز ّ
املهمة

العام املعنية باملؤيد.

يضاف إلأ مؤيدا اإلسناد الوا د أعاله والبي تحمل اسم املتدخل من الصنف األول املؤيدا التالية:
* بالنسبة للخبر

املؤسسا واملنشآ العمومية :مؤيدا إنجاز كل سنة محاسبية من الفتر النيابية املعنية

بالنسبة للمؤسسا أو املنشآ العمومية :نسخة من محضر مجلس املؤسسة أو مجلس اإلدا أو الجلسة العامة
تم فيها ّ
البي ّ
البت تقا ير مرااب الحسابا للسنة املحاسبية املعنية.
* بالنسبة للخبر

ّركا القطا الخان :مؤيدا إنهاء إنجاز آخر سنة محاسبية للفتر النيابية موضو اإلسناد:

نسخة مطابقة لألصل من محضر الجلسة العامة العادية البي صادات ع أ تقا ير مرااب الحسابا يخر سنة
محاسبية.

بكل الوسائل املتااة من ّ
ويمكن للجنة التدايق اسابا املؤسسا واملنشآ العمومية التثبت ّ
صحة املعطيا
ّ
ّ
ّ
املقدمة من ابل املشا كين فيما يتعلق بالخبر املنجز وأسماء املتدخلين وإاصاء املشا ك إرا ثبت تصريحه بمعطيا
مغلوطة أو مخالفة ملحتوى الوثائق التعاادية البي أسند بمقتضاها له هذه املقام .كما تقوم اللجنة بالتنصيص ع أ
كل مراسال نتائج التدايق ّ
هذا التصرير املخالف صلب ّ
املوجقة من ابلقا والبي تحتوي اسم املشا ك ضمن املكاتب
أصحاب الثالث مراتب األولأ.
* تسند األعداد كل الحاال وفقا للجدول التال :
عدد ّ
من  1إلى 6
املهمات
ّ
 1.5نقطة لكل مقمة
العدد املسند للمقما بالقطا العمومي
خ1
العدد املسند ّ
نقطة لكل مقمة منجز بالكامل
للمقما بالقطا الخان
خ2
العدد املسند لخبرة املكتب م  =IVخ+1خ2
العدد املسند للمقاييس الفنية  =NTم  + Iم  + IIمIII +VIم V+م
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احتسام جدول تعهدات الخبراء املحاسبين
من قبل لجنة التدقيق في حسابات املنشآت واملؤسسات العمومية

عمال باملقاييس املقترحة من قبل هيئة الخبراء املحاسبين يتم ضبط جدول تعهدات الخبراء املحاسبين وفقا ملا
يلي:
 تحديد عدد أيام التدخل بالنسبة لكل خبير محاسب بـ 70يوما وبذلك يتم إاصاء كل عرض يحتوي ضمنالقيكلة القا أو الفريق املتدخل (صنف  )1ع أ خبير محاسب اد استو أ السقف الفردي املحدد ب ـ
70يوما (سواء كانوا منتمين ملكتب فردي أو ّركة أو تجمع ّركا ومكاتب).
 تحديد العدد األاص ى للخبراء املحاسبين املنتمين للقيكلة القا (سواء كانوا منتمين ملكتب فردي أو ّركةأو تجمع
 ّركا ومكاتب) بـ  4خبراء محاسبين ع أ أاص ى تقدير .وبالتال ال يمكن بالنسبة للمكتب الوااد أوللشركة الوااد أو تجمع ّركا  /مكاتب مقما كان عدد أعضائه من الخبراء املحاسبين أن يتجاوز الحد
األاص ى الجماع لعدد أيام التدخل 70*4:يوم = 280يوم.
 تحديد العدد األاص ى للمقام املسند لكل مكتب أو ّركة بـ  6منشآ ومؤسسا عمومية.صو تجمع ّركا أو مكاتب فإنه يتم ااتساب املؤسسة أو املنشأ العمومية كاملة ضمن العدد
األاص ى للمقام وع أ اد السواء بالنسبة لكل مكتب أو شركة مكونة للتجمع .و ّ
يتم احتسام جدول
ّ
التعهدات الخاص ّ
التجمع بصفة متساوية وباعتماد القاعدة التالية :عدد أيام تدخل
بكل عضو من
صنف  / 1عدد املكاتب املجمعة.
وع أ أساس ما ّ
تقدم ،فإنه:
 يتم إاصاء كل مكتب مشا ك (أو ّركة أو تجمع ّركا ومكاتب بلغ  280يوما دون استيفاء ّ 6ركاكما يقص ى كل مكتب (أو ّركة أو تجمع ّركا ومكاتب) استو أ ّ 6ركا دون بلوغ 280يوما.
 و اال انقسام القيكلة القا للمكتب أو تجمع مكاتب :فإنه ّيتم ااتساب عدد املنشآ واملؤسسا
العمومية ضمن السقف املحدد بالنسبة للخبير املحاسب املمض ي مع عدد األيام املتعقد بها ويتم ااتساب
عدد أيام التدخل لبقية الخبراء املحاسبين املتدخلين
ضمن سقف املؤسسا واملنشآ العمومية.
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ويجب ع أ كل خبير محاسب أو مكتب أو ّركة أو تجمع إعالم هيئة مراابي الدولة بكل تغيير يطرأ ع أ القيكلة القا
في ظرف شهر واحد وعن طريق الفاكس .71566421
ّ
يتم طرر املقام (املسند ايجال القانونية) بصفة آلية من ابل لجنة التدايق اسابا املؤسسا
واملنشآ العمومية بمرو  3سنوا من سنة التعيين عبر طرر هذه املقام ّ
لكل خبير محاسب من جدول
ّ
كل سنة .ومثال رلك ّأنه ّ
غر جويلية من ّ
تعقداته ّ
يتم طرر املقام املسند خالل سنة  2018لكافة الخبراء
ّ
ّ
ّ
فيتعين ع أ الخبراء
غر جويلية ّ .2021أما بالنسبة للمقام املسند بصفة متأخر ،
املحاسبين
املحاسبين املعنيين إيدا نسخة من تقا يرهم يخر سنة محاسبية من ّ
املد النيابية ،مرفقة بنسخة من
محضر الجلسة العامة أو مجلس اإلدا أو مجلس املؤسسة الذي صادق ع أ هذه التقا ير ،لدى مكتب
ضبط هيئة مراابي الدولة إلثبا إنهاء ّ
املقمة وطراقا من ابل لجنة التدايق اسابا املؤسسا
واملنشآ العمومية بعد التثبت.
ّ ّ ّ ّ
 وللتوضير ،يقصد ّتم اتخار ارا التعيين بخصوصقا أجل يتجاوز 12-31من
بمقمة متأخر كل مقمة
السنة األولأ ّ
للمد النيابية موضو ّ
املقمة.
اطلعت وصادات عليه
إمضــاء املشارك الخبيراملحاسب املمض ي لتقاريراملراجعة القانونية للحسابات وختمه وإمضاء الخبراء
املحاسبين املتدخلين صنف 1
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