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 االستشارةشروط   األّول: العنوان

  االستشارةموضوع   :1  الفصل 

إنجاز مهمة مراقبة حســـــــابات المعهد التونســـــــي للقدرة التنافســـــــية  االســـــــتشـــــــارة في يتمّثل موضـــــــوع
 . 2024-2023-2022 الكمية للسنواتوالدراسات 

 شروط المشاركة :2الفصل  
للخبراء المحاسبين المرّسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية عند  يمكن المشاركة

 يوجدون في إحدى الحاالت اإلقصــــــــــــــائية المنصــــــــــــــو  عليهاتاريخ آخر أجل لقبول العروض والذين ال 
أوت  18المؤّرخ في  1988لسنة  108من القانون عدد  23بالفصل  وخاصة بالتشاريع الجاري بها العمل

من مجّلة الشـــــــركات  262المتعّلق بتحوير التشـــــــري  الخا  بمهّمة الخبراء المحاســـــــبين والفصـــــــل  1988
 التجارّية.

 :براء المحاسبينال تجوز مشاركة الخو  
الذين تعّرضـــــوا ل يقاف عن العمل بمقتضـــــى قرار صـــــادر عن دائرة التىديب المحدبة لدى هيئة الخبراء * 

ة وذلك خالل الثالث ســـــنوات التي  المحاســـــبين بالبالد التونســـــية ما لم يتّم إلغاال من قبل المحاةم المختصـــــّ
 ،سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض

ستشارية إلإنجاز مهّمات خصوصية تتعّلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية أو ا* الذين هم بصدد 
 ،معهدبال

* الذين اســـــتوفوا باســـــم المكتب المنتمين إلي  كمتدخلين من الصـــــنف األول أو بصـــــفتهم كشـــــخ  طبيعي 
 مدتين نيابيتين متتاليتين.

 ومّدة صلوحيتها  طريقة تقديم العروض :3فصل  ال
يوما على األقّل قبل التاريخ األقصــــى المحدد لقبول العروض  30ينشــــر اإلعالن عن االســــتشــــارة 

 بواسطة الصحافة وعلى موق  الواب الخا  بالمعهد.
د والمؤيـــدات  ووبـــائقالظرف العرض  ويتضــــــــــــــمنيتّم تقـــديم العروض على مرحلـــة واحـــدة.  التعهـــّ
راس. ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما ويكتب من هذا الك 4المصــــــــاحبة للعرض كما هو مبّين بالفصــــــــل 

 حسابات".المراقب  لتعيين 04/2022إستشارة عدد "ال يفتح  :علي  عبارة
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ودع مباشــرة تأو  مضــمونة الوصــول أو عن طريق البريد الســري و ترســل الظروف عن طريق البريد 
خالل أوقات العمل إلى المكان وفي التاريخ  مقابل وصـــــــــــــل في الغرض للمعهد المركزي  بمكتب الضـــــــــــــبط
 .االستشارة إعالن المحددين بنّ  

المركزي للمعهد وترّقم حســـــب ترتيب وصـــــولها وتســـــجل الظروف عند تســـــّلمها في مكتب الضـــــبط 
 وتبقى مختومة الى موعد فتحها.

لكراس  3في ذلك الملحق عدد  )بما االســــــــتشــــــــارة يجب أن يكون المشــــــــارم هو الممضــــــــي لملفّ 
 .والممضي لتقارير المراجعة (الشروط

يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل لقبول العرض وعند  180 د تقديم ويلتزم المشـــــارم بعرضـــــ  بمجرّ 
ــــــــــــــــ يمكن التمديد مرة واحدة  االقتضـــاء لم يســـتجب يوما على أقصـــى تقدير على أن يلغى كل عرض  90بـ

تعتبر  اللالمنصــــــــو  عليها أع اآلجالوفي صــــــــورة انقضــــــــاء  .للتمديد م  احتســــــــاب عرضــــــــ  في التقييم
يا.ملغاة آل االستشارة
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 الوثائق المكّونة للعرض  :4الفصل  
 طبقا للجدول التالي: التعّهد والمؤّيدات المصاحبة لها  ووبائقيجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة
 :الوثائق اإلدارية .1

تصــــــــــــــريح على الشــــــــــــــرف بــــاالطالع 
والموافقــــة على االلتزام بمقتضــــــــــــــيــــات 

تعيين مراقب بةراس الشــــــروط الخا  
-2022حســــــــــابات المعهد للســــــــــنوات 

2023-2024. 

أنموذج التصريح على 
الشرف باالطالع وااللتزام 

 المدرجبكراس الشروط، 
، ممضى 1بالملحق عدد

 .ومختوم من قبل المشارم

تصريح على الشرف في الغرض يؤكد في  
علي  كراس  بما نّ   اطالع  والتزام المشارم 

الشروط المتعلقة "باالتفاقية الخاصة بمهمة 
-2022مراقبة حسابات المعهد للسنوات 

ويتعهد ضمن  بإمضاء وختم  "2023-2024
اسناد المهمة  ةراس الشروط وايداع  في صورة

 .1 ل  طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد
إمضاء المشارم )الخبير المحاسب الممضي 
لتقارير المراجعة القانونية للحسابات( وختم  

 في آخر الوبيقة م  بيان التاريخ.
نخراط مسلمة من طرف اشهادة في 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

نسخة مطابقة لألصل من 
 الشهادة.

 

  األصل أو نسخة من  مضمون من السجل التجاري 

تصـــــــريح على الشـــــــرف بعدم اإلفالس 
وعــدم التــىبير وعــدم   االنتمــاء وعــدم 
الوجود في احدى الحاالت االقصـــــائية 
من  2المنصـــــــــــو  عليها بالفصـــــــــــل 

 .ةراس الشروط

ـــــــا لألنموذج المـــــــدرج  طبق
 .2بالملحق عدد 

إمضــاء المشــارم )الخبير المحاســب الممضــي 
لتقارير المراجعة القانونية للحســــــــــابات( وختم  

 في آخر الوبيقة م  بيان التاريخ.
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 الوثائق الفنيّة .2

يصرح من خاللها صاحب  وبيقة تعهد
العرض بالمشاركة في االستشارة ويبين 
فيها ان  الشخ  الذي سيتولى إمضاء 

قانوني العرض والتقارير وأن  الممثل ال
 .لمكتب الخبرة

طبقا لألنموذج المدرج 
  3بالملحق عدد

إمضاء المشارم )الخبير المحاسب الممضي 
لتقارير المراجعة القانونية للحسابات( وختم  في 

 آخر الوبيقة م  بيان التاريخ.

قائمة إسمية في األعوان القارين 
 للمكتب. 

طبقا لألنموذج المدرج 
 4بالملحق عدد

)الخبير المحاســـــب الممضـــــي  إمضـــــاء المشـــــارم
لتقارير المراجعة القانونية للحســــــابات( وختم  في 

 .آخر الوبيقة

وغياب هذا الملحق أو عدم تقديم  مســــــــــــــتوفيا  
 لجمي  الشروط ينجر عن  آليا إقصاء العرض.

التزام جماعي لكافة الفريق المتدخل 
بإنجاز المهّمة مرفقا وجوبا بنسخة 

العلمية  مطابقة لألصل من الشهائد
 3و2 بالنسبة للمتدخلين من الصنف

المعادلة بالنسبة للشهائد  وقرارات
الشهائد المسلمة من  األجنبية أو

 مؤسسات جامعية خاصة.

طبقا لألنموذج المدرج 
 الذي 5بالملحق عدد

يتضمن وجوبا اسم 
المعهد التونسي للقدرة 

 والدراساتالتنافسية 
النيابية  والمّدةالكمية 
2022-2023-2024 

إمضاء المشارم )الخبير المحاسب الممضي  -
لتقارير المراجعة القانونية للحسابات( وختم  في 

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

االلتزام مطابقا لألنموذج المدرج بالملحق  •
 .5عدد 

تاريخ التعريف باإلمضاء بعد صدور  •
 اإلعالن عن االستشارة.

ينجّر عن وجود أي تضارب بين الملحق عــدد و 
أو عدم تقديم هذا الملحق  8والملحق وعدد  5

 مستوفيا لجمي  الشروط إقصاء العرض آليا.
من الشهائد العلمية  لألصلتقديم نسخة مطابقة  -

وقرارات  3و2بالنسبة للمتدخلين من الصنف 
أو الشهائد  يةجنباألللشهائد المعادلة بالنسبة 

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

الخبرة في المؤسسسسسساسسسسسا  والم شسسسسس   
 العمومية

قائمة المؤســــــســــــات أو المنشــــــ ت التي 
أنجز لـــديهـــا الخبير المحـــاســـــــــــــــــب أو 
 1الخبراء المحاســبين المتدخلين صــنف

منذ ســــــــــنة أعمال المراجعة أو المراقبة 
)تاريخ دخول نظام المحاســـــــــبة  1997

للمؤســــــســــــات الحالي حّيز التنفيذ( الى 
آخر أجل لقبول العروض مصــــــــــــحوبة 

 بالمؤّيدات.

طبقا لألنموذج المدرج 
  6بالملحق عــــــــــــــدد 

اعتمـــــاد مؤيـــــدات  يتمّ )
الـــخـــبـــرة الـــمشـــــــــــــــــهـــود 

 لألصــــــــــــــــلبمطـــابقتهـــا 
صــــــــلب آخر صــــــــفحة 

 .) المؤّيدمن وبيقة 

يتّم اعتماد المؤيدات الخاصــــــــــــــة بمهمات المراقبة 
 والمنشـــــــ تالقانونية في المؤســـــــســـــــات  والمراجعة
 .جزئيا أو كلياالمنجزة العمومية 

 مؤيدا  االس اد: (1

ة المراقبة القانونية تقديم مّ مهحتســــــــاب اليشــــــــترط 
 :إحدى المؤيدات التالية

نســــــــــــــخة من اإلعالنات القانونية : 1 مؤيد رقم -
والعدلية الصـــــــــادرة بالرائد الرســـــــــمي والشـــــــــرعية 

 للجمهورية التونسية.

نســـــخة من مضـــــمون من الســـــجل : 2 مؤيد رقم -
الوطني للمؤســـســـات شـــريطة التنصـــي  صـــلب  

 على الفترة النيابية المعنية بالتعيين.

نســــــــــــــخـة مطـابقـة لألصـــــــــــــــل من  :3مؤيد رقم  -
محضـــــــــــــر اجتماع الجلســـــــــــــة العامة أو مجلس 

تم خاللها اإلدارة أو مجلس المؤســــــــــــســــــــــــة التي 
 النظر في تعيين مراقبي الحسابات.

نســخة مطابقة لألصــل من اتفاقية : 4مؤيد رقم  -
مراقبة أو مراجعة الحســـــــابات ممضـــــــاة من قبل 
الممثل القانوني للشــــركة أو المؤســــســــة ومراقبي 

 الحسابات.

المقّدم وجوبا المّدة النيابية واســـم  ويتضـــّمن المؤيد
خلين من أو أســـــــــــــماء الخبراء المحاســـــــــــــبين المتد

الصــــــــــنف األول. وفي غياب اســــــــــم المتدخل من 
الملحق  ضــمن المؤيد، يشــترّط إضــافة 1الصــنف 
المتدخلين( بالمّدة الزمنية لكل صنف من  المتعلق
ضـــــمن كراس الشـــــروط صـــــيغة  12عدد  الملحق
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المقّدم في العرض عند المشـــــــاركة  (2016جوان 
ول األمن الصــــــــــــــنف  ببــات انتمــائــ  للمتــدخلينإل

ة في ضــــــــــــــمن  الفريق الــذي أســــــــــــــنــدت لــ  المهمــّ
 .المؤسسات والمنش ت العمومية المعنية بالمؤيد

 مؤيدا  اإلنجاز: (2

ل والتي الالواردة أع اإلسنادإلى مؤيدات  يضاف
مؤيدات  األولتحمل اسم المتدخل من الصنف 

 التالية: اإلنجاز

مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المّدة النيابية 
المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنش ت العمومية: 
نسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس 

أو الجلسة العامة التي تّم فيها البّت في  اإلدارة
 تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.

استكمال إنجازها وبالنسبة للمّدة النيابية التي تّم 
آخر سنة محاسبية للمّدة  يتّم اعتماد مؤيدات إنجاز
المهّمة كامل  بحتساال اللالنيابية كما وردت أع

 .النيابية(المّدة  )لكلّ 
صلب  األولويتعّين على المتدخل من الصنف 

 اإلسنادبإحدى مؤيدات  اإلدالءمكاتب خبرة سابقة 
إنجاز  إلببات اإلنجازم  مؤّيد  اللالواردة أع

بالمّدة  المكتب للمهّمة مرفقة بالملحق المتعلق
المتدخلين )الملحق عدد الزمنية لكل صنف من 

( 2016ضمن كراس الشروط صيغة جوان  12
المقدم في العرض عند المشاركة إلببات تدخل  

 صلبها.
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 الخبرة في القطاع الخاص
قائمة شــــــــــــــركات القطاع الخا  التي 
أو  أنجز لـــديهـــا الخبير المحـــاســـــــــــــــــب

الخبراء المحاســـــبين المتدخلين صـــــنف 
أعمال المراجعة أو المراقبة منذ سنة  1

)تاريخ دخول نظام المحاســـــــــــــبة 1997
 إلى( التنفيذللمؤســــــســــــات الحالي حّيز 

العروض مصــــــــــــحوبة آخر أجل لقبول 
 .بالمؤيدات

المــدرج  لألنموذجطبقــا 
  .7بالملحق عــد 

م اعتمـــــاد مؤيـــــدات ت)ي
الـــمشـــــــــــــــــهـــود الـــخـــبـــرة 
 لألصــــــــــــــــلبمطـــابقتهـــا 

صــــــــلب آخر صــــــــفحة 
 .) المؤّيدمن وبيقة 

اعتماد المؤيدات الخاصــــــــــة بمهمات المراقبة يتم  
والمراجعة القانونية في شــــــــــركات القطاع الخا  

 .كليا فحسبالمنجزة 
 اإلس اد:مؤيدا   (1

المراقبة القانونية تقديم  مهّمةحتســـــاب اليشـــــترط  
  :أحد المؤيدات التالية

القانونية  اإلعالناتمن  : نســــــــــــــخة1مؤيد رقم  -
والشــــــــرعية والعدلية الصــــــــادرة بالرائد الرســــــــمي 

  .للجمهورية التونسية
من مضــــمون من الســــجل  نســــخة: 2مؤيد رقم  -

التجاري شــــريطة التنصــــي  صــــلب  على المّدة 
 .النيابية المعنية بالتعيين

من  لألصــــــــــــــلمطابقة  : نســــــــــــــخة3مؤيد رقم  -
محضـــــــــــــر اجتماع الجلســـــــــــــة العامة أو مجلس 

 الل أو مجلس المؤســـــــــــســـــــــــة الذي تم خ اإلدارة
 .الحسابات )ي(النظر في تعيين مراقب

من  لألصــــــــــــــلمطابقة  : نســــــــــــــخة4مؤيد رقم   -
اتفاقية مراقبة أو مراجعة الحسابات ممضاة من 
قبل الممثل القانوني للشــــــــــركة أو المؤســــــــــســــــــــة 

  .الحسابات (ي)ومراقب 

من ا لمؤيد المقّدم وجوبا المّدة النيابية واســـم ويتضـــّ
أو أســـــــــــــماء الخبراء المحاســـــــــــــبين المتدخلين من 

 .لاألوّ الصنف 
 اإلنجاز:مؤيدا    (2

والتي  اللالواردة أع اإلســــنادإلى مؤيدات يضــــاف 
مؤيدات  األولاســـــم المتدخل من الصـــــنف تحمل 
 :التالية اإلنجاز
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مؤيدات إنجاز آخر ســــــــــــنة محاســــــــــــبية من المّدة 
 لألصــل: نســخة مطابقة اإلســنادالنيابية موضــوع 

من محضــر الجلســة العامة العادية التي صــادقت 
ســــــــــــــنــة  آلخرعلى تقــارير مراقــب الحســـــــــــــــابــات 
 .سنوات 3لـــمحاسبية من مّهمة مراقبة الحسابات 

توزي  المدة الزمنية لكل صنف من 
 المتدخلين.

طبقا لألنموذج المدرج 
 .8بالملحق عدد 

إمضاء المشارم )الخبير المحاسب الممضي 
لتقارير المراجعة القانونية للحسابات( وختم  في 

 آخر الوبيقة م  بيان التاريخ. 
يقصى آليا كل عرض احتوي على تضارب أو 

أو تضارب  األيامأخطاء حسابية في توزي  عدد 
نصي  صلب  أو لم يتم الت 5م  الملحق عدد 

على اسم المؤسسة أو المنشىة العمومية والمّدة 
 .النيابية

ويعتبر عدم تقديم هذا الملحق مستوفيا لجمي  
 .عرضلل اآللي الشروط سببا إلقصاء

 : العروض المقّدمة من قبل مكتبين للخبرة أو أكثر5الفصل  
في صـــــــــورة تجّم  مكتبين للخبرة أو أةثر إلنجاز المهمة، يجب تقديم جمي  الوبائق المطلوبة للعرض 

من هذا الكّراس ممضـــــاة من قبل كل مكتب خبرة على حدة وكذلك الشـــــىن  4والمنصـــــو  عليها بالفصـــــل 
يمها ممضـــاة من قبل التي يتعّين تقد 8و7و3بالنســـبة للوبائق الفنية باســـتثناء اتفاقية التجّم  والمالحق عدد 

 ةافة أعضاء التجّم .
بعدد أيام تدخل  1ويتعّين وجوبا أن يكون الخبراء المحاســـــــبين الممضـــــــيين لالتفاقية متدخلين صـــــــنف

 . 8مخالف لصفر ضمن الملحق عدد
  . الذي سيتولى إمضاء التقارير وتمثيل التجمّ  1  المتدخل صنف ةما يجب أن تّحدد اتفاقية التجمّ 

  بصـفة متسـاوية وباعتماد عضـو من التجمّ  لّ احتسـاب جدول التعهدات الخا  بكّم إلى أّن  يت اإلشـارةم  
التنصـــــــي  علي  صـــــــلب  وطبقا لما تمّ  عة/ عدد المكاتب المجمّ  1القاعدة التالية: عدد أيام تدخل صـــــــنف 

 .12الملحق عدد 
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  فتح الظروف :6الفصل  
العروض وفرزها المحدبة بمقرر من المدير العام الخاصــــــــــــــة بفتح الظروف من قبل اللجنة تفتح 

على  واإلشـــــــرافحول المســـــــاهمات  1997لســـــــنة  38عدد األّولطبقا لمقتضـــــــيات منشـــــــور الوزير  للمعهد
 األقصــىأيام عمل على  5 خاللعملية الفتح في جلســة غير علنية  العمومية. وتتمّ المنشــ ت والمؤســســات 

 .منذ آخر أجل محّدد لقبول العروض
للوبائق  واســـتفائهامحتوى العروض  فيوتتولى اللجنة الخاصـــة المذكورة خالل هذل الجلســـة التثبت 

من  4محتواها لمقتضـــــيات الفصـــــل  العروض الواردة بعد اآلجال أو المخالفة وإقصـــــاءوالمؤيدات المطلوبة 
  الكراس م  التىشير وجوبا على المالحق الفنية من طرف كافة األعضاء.هذا 

ة أن تدعو كتابّيا المشـــــــــــاركين الذين لم يقّدموا كّل الوبائق  االقتضـــــــــــاءيمكن عند و  للجنة الخاصـــــــــــّ
ام (7)في أجـل  اســــــــــــــتيفـائهـاإلى  المطلوبـة االداريـة وذلـك عن طريق البريـد أو  اإلعالم من تـاريخ عمـل أيـّ

  .يمكن للجنة طلب استكمال أي توضيحات أو وبائق فنية الو  المعهدبإيداعها بمكتب ضبط 
ذلك يكون فإن صورة عدم احترام اآلجال المحددة الستكمال الوبائق اإلدارية المطلوبة أو عدم تقديمها  وفي

 موجبا ل قصاء.

بىحدهما  عهدحتفظ الميمحضر فتح في الغرض في نسختين أصليتين  ى اللجنة تحريروتتول 
 ممضــــى من فبل كافة ى لجنة التدقيق ويكون المحضــــرإلوج  ّ يمن المّلف الذي ســــويدرج الثاني ضــــ
المؤســـســـات والمنشـــ ت المعتمد من قبل لجنة التدقيق في حســـابات  لألنموذجمطابقا و أعضـــاء اللجنة 
 العمومية.

المســـندة للظروف وتاريخ  الرتبية األعدادوتّدون لجنة فتح العروض صـــلب المحضـــر وجوبا  
وصـــــولها وأســـــماء المشـــــاركين، الوبائق المطلوبة الواردة م  العروض وكذلك الوبائق المطلوبة وغير 
المقّدمة ضمن العروض أو التي انقضت مّدة صلوحيتها والعروض المقبولة والعروض غير المقبولة 

 .وأسباب إقصائها

 :يقصى آليا كّل عرضو 
 ختم مكتب الضبط المعهد لتحديد تاريخ الوصول(. * ورد بعد اآلجال )يعتمد
 * لم يكن مغلقا ومختوما.

 من كراس الشروط 4*ال يحتوي على كل الوبائق الفنية الواردة بالفصل 
الملحق المقّدم غير مطابق للشــروط أن المتعلق بالتصــريح بالمشــاركة أو  3على الملحق عدد ي لم يحتو   *
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 أعالل.الوارد  4المنصو  عليها بالفصل 
لم يكن في  الخبير المحاسب الممضي لتقارير مراج  الحسابات ضمن الفريق المتدخل أو اقترح مدة *

  .8زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد
يحتوي ضـــمن الفريق المتدخل كل الخبراء المحاســـبين الممضـــين  المقدم من قبل تجم  مكتبين أو أةثر و *
 .8زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد تفاقية التجم  أو اقترح أحدهم مدة ال
  .تتوفر فيهم الشروط الدنيا لتصنيف المتدخلين الواردة ضمن كراس الشروط اليحتوي على متدخلين  * 
 .ةثر من هيكلة قارة ضمن نفس طلب العروضألينتمي  1يتضمن خبير محاسبا صنف *
 عرض.من ألةثر قدم تركيبة تضمنت متدخل أو متدخلين ينتمون *
من قبــل  بــاإلمضـــــــــــــــاءيكون معرفــا  ال 5المــدرج بــالملحق عــدد  لألنموذجحتوي التزامــا جمــاعيــا طبقــا ي *

 5المعرف ب  قبل تاريخ صــدور طلب العروض أو ّأن الملحق  اإلمضــاءأو يكون تاريخ 1المتدخلين صــنف
 .8من ّكل الشهائد العلمية أو غير مطابق للملحق  لألصلغير مرفق بنسخ مطابقة 

يمكن للمشـــــــاركين الذين تم  الو  .اللالمذكور أع 4العمليات المطلوبة والواردة بالفصـــــــل  التقّيد بكلّ ةما يّتج  
 .المطالبة بتعويض األسبابسبب من ألي إقصاء عروضهم 

 فرز العروض :7  الفصل
ة بفتح العروض وفرزها تقييم العروض المقبولة وترتيبها وحســـــــــــب المجموع  تتوّلى الّلجنة الخاصـــــــــــّ

 من هذا الكّراس. 11للعروض وفقا للمنهجّية الواردة بالفصل الثامن والمفصلة بالملحق عدد النهائي 
إلى أّن  يتم تقييم العروض المقبولة من قبل لجنة فتح العروض والتي اســـــــــــتوفت ّكل  اإلشـــــــــــارةم  

طبقا نت كاّفة الوبائق المســـــــتوجبة شـــــــروط المشـــــــاركة الواردة بالفصـــــــل الثاني من كراس الشـــــــروط وتضـــــــمّ 
  .لمقتضيات الفصل الراب  من هذا الكراس
م ترتيب هذل يت، ّ المدرجة بمنهجية الفرز العروض باعتماد كّل المعايير وفي حالة تســــــــــــــاوي بعض

  .تصاعدّيا األصليباعتماد تاريخ وصول العرض  في ما بينها العروض
 المعهدتفظ حيفي نســختين أصــليتين  ممضــى من قبل جمي  أعضــائهاوتحرر محضــرا في الغرض 

أعضــاء اللجنة  رالعمومية. ويعتبجنة التدقيق في حســابات المؤســســات والمنشــ ت للالثاني  ويرســلبىحدهما 
حفظ تم التقييم وقبل إرسال الملف إلى اللجنة. كما ي خاللة النتائج والمعلومات المتوفرة مسؤولين على سريّ 
بمقتضـــــى ترخي  في الغرض من طرف المســـــؤول  إالعليها  الطالع يمكن الو  المعهدةامل الملفات لدى 

 للمعهد. األول
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 منهجيّة فرز العروض :8  الفصل
عدد وفقا للمنهجّية المنصــــــــــــــو  عليها بالملحق  مكتب الخبرة الختياريتّم فرز العروض وترتيبها 

 التالية:على المقاييس  باالعتماد وذلك من هذا الكراس 11

 نقطة 100 المقاييس الخاصة بالعرض الف ي -8-1

 نقطة 25تركيبة الفريق المتدخل:  -8-1-1

يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد الكافي من المتدخلين للقيام بالمهّمة وذلك حســـــب التصـــــنيف 
 الثالبي التالي: 

الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية  براء المحاسبين المرّسمين بجدول هيئةالخيشمل  ف األول:الص  ⧫
 .وغير المعنيين بالموان  المنصو  عليها بالفصل الثاني الوارد أعالل

 تدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:الميشمل  ف الثاني:الص  ⧫
ل م  ســـــــنتين على األقل  في المحاســـــــبة حصـــــــل على شـــــــهادة المراجعةالت * على منذ تاريخ التحصـــــــّ

 ،أو الماجستير ما يعادلها األستاذية
منذ حصــل على شــهادة الماجســتير أو مرحلة بالثة في اختصــاصــات أخرى م  ســنتين على األقل الت *

 التحّصل على الشهادة،تاريخ 
م   أو ما يعادلها أو األستاذية في التصرف المحاسبي (LMDحصل على شهادة اإلجازة )نظام تال *

 على الشهادة. سنوات على األقل منذ تاريخ التحّصل 4
م   أو ما يعادلهاأو أســتاذية في اختصــاصــات أخرى  (LMDحصــل على شــهادة اإلجازة )نظام الت *

 الشهادة، على األقل منذ تاريخ التحّصل على سنوات 5

 لتالية:ا تدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروطالميضّم  ف الثالث:الص  ⧫
 هادة مرحلة بالثة في اختصاصات أخرى، حصل على شهادة المراجعة في المحاسبة أو على شالت *
 ( أو األستاذية في التصرف المحاسبي أو ما يعادلها،  LMDشهادة اإلجازة )نظام على  حصلالت *
يعادلها  ( أو األســـتاذية في اختصـــاصـــات أخرى أو ماLMDحصـــل على شـــهادة اإلجازة )نظام الت *

 م  سنتين على األقل منذ تاريخ التحّصل على الشهادة،
سنوات من الخبرة منذ  5صل على الشهادة الجامعية في الدراسات المحاسبية أو ما يعادلها م  التح *

 تاريخ التحصل على الشهادة.
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ويتّم تحديد التركيبة المثلى باالعتماد على المعّدل المصـــــّحح بالفارق المعياري لكافة العارضـــــين م  إســـــناد 
 لنحو التالي:النقاط على ا

 نقطة للصنف األول  12  *
 نقاط للصنف الثاني  8  *

 نقاط للصنف الثالث 5  *

 9باالعتماد على محتوى الملحق عدد 8ويتولى المشارم ضبط تركيبة الفريق المتدخل ضمن الملحق 

 نقطة 25 المّدة الزمنيّة لكلّ صنف من المتدخّلين:  -8-1-2

الزمنية الكافية والضــــرورية لكّل صــــنف من المتدخلين إلنجاز يرمي هذا المقياس إلى تحديد المّدة 
المهّمة. ويتّم تحديد المّدة الزمنية المثلى باالعتماد على المعّدل المصّحح بالفارق المعياري لكافة العارضين 

 م  اعتبار األصناف في توزي  النقاط على النحو التالي:
 نقطة للصنف األول  12  *
 نقاط للصنف الثاني  8  *

 نقاط للصنف الثالث 5  *

باالعتماد على محتوى  8 الملحقويتوّلى المشــارم ضــبط المّدة الزمنية لمختلف أصــناف المتدّخلين ضــمن 
 .10الملحق عدد 

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

 نقطة 20المعّدلة:   المّدة الزمنيّة الجمليّة  -8-1-3

 يعّد هذا المقياس تعديال للمدة الزمنية الضرورية للقيام بالمهّمة باعتبار أصناف المتدخلين.        
ويسند العدد بالنسبة لهذا المقياس اعتمادا على المّدة الزمنية ألصناف المتدخلين معّدلة بالضوارب 

 وذلك كما يلي: 

 3( Xالمتدخلين ضارب )المدة الزم ية للص ف األّول من 
 +()مع 
 2( Xالمدة الزم ية للص ف الثاني من المتدخلين ضارب )
 +()مع 
 1( Xالمدة الزم ية للص ف الثالث من المتدخلين ضارب )

العارضين.وتضبط المّدة الزمنية المعّدلة باالعتماد على المعّدل المصّحح بالفارق المعياري لكافة 
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 طةنق 15التأطير: نسبة   -8-1-4

يهدف هذا المقياس إلى توفير أســـاليب نجاعة مهّمة المراقبة وضـــمان نتائجها. وهو مقياس يســـتعان 
 ب  لمعرفة مدى تدخل الخبراء المحاسبين )الصنف األول( في المهّمة.

 التىطير طبقا للقاعدة التالية: وتضبط نسبة 
 )المدة الزم ية للص ف األول( (X) ضارب 100

 المّدة الزم ية الجملّية     

 على المعّدل المصّحح بالفارق المعياري لكافة العارضين. باالعتمادوتحّدد نسبة التىطير المثلى 

 طةنق15المكتب:   خبرة  -8-1-5
ســــــنوات( لحســــــابات يرمي هذا المقياس إلى تحديد مهّمات التدقيق القانونية )مّدة نيابية مقدرة بثالث 

المؤســـــســـــات أو المنشـــــ ت العمومية المنجزة فعليا ســـــواء بالنســـــبة لكامل المّدة النيابية أو لجزء منها ومهمات 
 المراقبة القانونية المنجزة كلّيا في القطاع الخا .

بالنســـبة للمؤســـســـات  6ويحتســـب العدد لهذا المقياس على أســـاس عدد المهمات الواردة بالملحق عدد
العمومية أما بالنســــــــــــــبة للقطاع الخا  عدد المهمات المنجزة كليا فحســــــــــــــب والواردة بالملحق  والمنشــــــــــــــ ت

 (.المؤيداتوبعد التثبت في )7عدد

 :ويتّم إسناد العدد حسب التدّرج التالي

مهّمة لكل  نقطة 1.5 أو النيابية المّدة نقطة لكل سنة منجزة من 0.5بالنسبة لـلخبرة في القطاع العام، تسند 
للخبرة  المسندالعدد المؤيدات المنجزة وحّدد سقف  حسبمنجزة للثالث سنوات محاسبية للفترة النيابية المعنية 

  نقاط. 9بــــــ العمومية  والمنش ت المؤسساتفي 
للخبرة في القطاع الخا   المسندسقف العدد  وحّددفي القطاع الخا   امنجزة كليّ واحدة لكل مهمة  تسند نقطة
 .نقاط 6بـــــ 

 6> 6إلى  1من  عدد المهّما 

ب لمؤسنننننسننننن ت  تالعدد المسنننننمد ل م م   

 والممشآت العمومية 
 0.5نقطة لكل مهمة ) 1.5

 9 نقطة لكل سنة منجزة فعليا(

 6 نقطة لكل مهمة منجزة كلّيا  ت ب لقط ع الخ صل م م   العدد المسمد
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 مؤيدات إسناد المهّمة .أ
مهّمة المراقبة القانونية في المؤسسات والمنش ت العمومية أو في القطاع الخا  تقديم إحدى  بحتسااليشترط 

 المؤيدات التالية:

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

تنصي  صلب  على المّدة النيابية : نسخة من مضمون من السجل التجاري شريطة ال2 مؤيد رقم -
 المعنية بالتعيين,

أو مجلس  اإلدارةمن محضر اجتماع الجلسة العامة أو مجلس  لألصل: نسخة مطابقة 3مؤيد رقم  -
 الحسابات.( ي (مراقبالنظر في تعيين  خاللهاالمؤسسة التي تم 

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

 .األولالمؤيد المقّدم وجوبا المّدة النيابية واسم أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من الصنف  ويتضّمن

ضمن المؤيد  1وفي غياب اسم المتدخل من الصنف  العمومية،وبالنسبة للخبرة قي المؤسسات والمنش ت 
ضمن كراس  12الملحق عدد )بالمّدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين  المقّدم، يشترّط إضافة الملحق المتعلق

 األولانتمائ  للمتدخلين من الصنف  إلبباتالمقّدم في العرض عند المشاركة  (2016الشروط صيغة جوان 
 .ل  المهّمة في المؤسسات والمنش ت العمومية المعنية بالمؤيد ضمن الفريق الذي أسندت

 :إنجاز المهمةمؤيدات   .ب

 التالية: اإلنجازمؤيدات  األولوالتي تحمل اسم المتدخل من الصنف  اللالواردة أع اإلسناديضاف إلى مؤيدات 

: المنش ت العموميةمؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المّدة النيابية المعنية بالنسبة للمؤسسات أو  -
أو الجلسة العامة التي تّم فيها البّت في تقارير  اإلدارةنسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس 
 مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.

يتّم اعتماد مؤيدات  العمومية،وبالنسبة للمّدة النيابية التي تّم استكمال إنجازها في المؤسسات أو المنش ت 
 .(لكّل المّدة النيابية)كامل المهّمة  بحتساال اللسنة محاسبية للمّدة النيابية كما وردت أع رخإنجاز آ
: مؤيدات إنهاء إنجاز آخر سنة محاسبية للفترة النيابية النسبة للخبرة في شركات القطاع الخا  -

تقارير  من محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على لألصل: نسخة مطابقة اإلسنادموضوع 
 سنة محاسبية. آخرمراقب الحسابات 
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صلب مكاتب خبرة  األولبالنسبة للخبرة في المؤسسات والمنش ت العمومية يتعّين على المتدخل من الصنف و 
إنجاز المكتب للمهّمة مرفقة  إلببات اإلنجازم  مؤّيد  اللالواردة أع اإلسنادبإحدى مؤيدات  اإلدالءسابقة 

 تدّخل  صلبها. إلببات (المقّدم في العرض عند المشاركة)12بالملحق عدد 

 .صلب آخر صفحة من وبيقة المؤّيد لألصلويتّم اعتماد مؤيدات الخبرة المشهود بمطابقتها 

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

، يتّم الللفرز طبقا لما ورد بالفصل الساب  الوارد أعبعد استكمال تقييم العروض وترتيبها وتدوين محضر ا
للمؤسسة أو المنشىة العمومية إلى  األولإرسال كامل الملّف مرفقا بجدول إحالة وبائق الذي يمضي  المسؤول 

التي يترأسها رئيس هيئة مراقبي الدولة وتؤّمن الهيئة ) العموميةلجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت 
 من التاريخ المزم  للتعيين. األقلوذلك قبل شهرين ونصف على  لها(أعمال الكتابة القارة 

على الوبائق  اوجوبويحتوي الملّف الموّج  للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية 
 والمعطيات التالية:

 مقّرر تعيين اللجنة الخاّصة بفتح وفرز العروض.نسخة من  -

 ومؤيدات النشر. االستشارةطلب  إعالننسخة من  -

 .المعهدنسخة رقمية من كراس الشروط الصادر عن  -
 نسخة أصلّية من محضر جلسة فتح العروض. -

 نسخة أصلّية من تقرير فرز العروض -

 ا في تقييم العروض.نسخة من الوبائق الفنية الخاصة بكل عرض والتي تّم اعتماده -

 excelمنظومة قر  مضغوط يحتوي على المعطيات الفنية للعروض وجدول تقييم العروض حسب  -

 التاريخ المحتمل للتعيين. -

 االقتضاء.عند  لالستشارة األصليةويمكن للجنة التدقيق أن تطلب مّدها بالوبائق 

ةما يمكن للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية التثبت بكّل الوسائل المتاحة من صّحة 
المعطيات المقّدمة من قبل المشـــــاركين فيما يتعّلق بالخبرة المنجزة وأســـــماء المتدّخلين وإقصـــــاء المشـــــارم إذا 

التي أســندت بمقتضــاها ل  هذل المهام.  ببت تصــريح  بمعطيات مغلوطة أو مخالفة لمحتوى الوبائق التعاقدية
نتائج التدقيق الموّجهة من  مراســــــالتةما تقوم اللجنة بالتنصــــــي  على هذا التصــــــريح المخالف صــــــلب كّل 

 .األولىث مراتب القبلها والتي تحتوي اسم المشارم ضمن المكاتب أصحاب الث
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 للمّدة النيابية المحّددة:  ابات للمؤسسة أو المنشأة العمومية المعنيةتعيين مراقب الحس: 10الفصل  

يتّم التدقيق في الملّف من قبل لجنة التدقيق في حســــابات المؤســــســــات والمنشــــ ت العمومية طبقا لمقتضــــيات 
المتعّلق بمراقبة حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية وكاّفة التراتيب الجاري بها العمل. وتتّم موافاة  األمر
يقوم بدورل  المؤســــســــة والذيفي تاريخ انعقاد مجلس  األولىث مراتب البىســــماء المكاتب أصــــحاب الث المعهد

 من ضمن القائمة المقترحة.الحسابات بتعيين مراقب 

الحينية لجدول تعهدات مراقبي الحســـابات من قبل لجنة التدقيق في حســـابات المؤســـســـات ولضـــمان المتابعة 
 ساعة من اختيارل 24الحسابات المعّين في ظرف  بمراقبهيئة مراقبي الدولة  إعالموالمنش ت العمومية، يتّم 

 طريق الفاةس. عن

بمراقب د التونســــــــية الء المحاســــــــبين بالبالقطاعي وهيئة الخبرا اإلشــــــــرافهيئة مراقبي الدولة وزارة  إعالمويتّم 
في غضــون العشــرة أيام  مراســلة كتابية مودعة لدى مكتب ضــبط الهيكل المذكور بمقتضــى المعّين الحســابات

 التي تلي تاريخ التعيين.

 مراقب الحسابات المعّين  إعالم  :11الفصل  

في أجل أقصـــــــــال عشـــــــــرة أيام من تاريخ التعيين وذلك بكّل طريقة مادية  الحســـــــــابات المعّين مراقب إعالميتّم 
 .عالماإلتعطي تاريخا بابتا لهذا 

 للمّدة النيابية المحّددة:المعهد  حسابات    المتعلقة بتعيين مراقب  االستشارةنشر نتائج   :12  الفصل

أو بىّي وسيلة إشهار أخرى مادّية. ويبّين هذا  بالمعهد الواب الخاّ  على موق   ااالستشارة وجوبنتائج  تنشر
والمّدة النيابية  المعّينالحسابات مراقب واسم  األولى مراتبث الأسماء مراقبي الحسابات أصحاب الث اإلعالن
.التعيين تاريخمن شهر ذلك في أجل أقصال  التعيين. ويتمّ وتاريخ 
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 البنود التعاقدية  الثاني:العنوان  

 اتف اقية المراقبة  :1الفصل  

. ويتّم اللالواردة أع اإلجراءاتطبقا لكاّفة المعّين ومراقب الحســــــــــــــابات  المعهديتّم إبرام اتفاقية المراقبة بين 
 .من جهة ومراقب الحسابات من جهة أخرى  للمعهدمن قبل المدير العام  االتفاقيةوجوبا إمضاء 

 موضوع المهّمة: 2الفصل  

 تتمثل مهّمة مراقب الحسابات في ما يلي:

بصــــفة مســــتمّرة بمراقبة عاّمة لنجاعة نظام الرقابة الداخلّية. ويتوّلى مراقب الحســــابات  االضــــطالع ❖
م اإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاســـبية المعمول بها ســـنويا إجراء التقصـــّيات الاّلزمة خاصـــة لتقيي

 .عهدبالم

 وتندرج وجوبا ضمن العمليات الخاضعة للمراقبة:

 التنظيم ونظام المعلومات  -
 التدقيق الداخلي ونظام رقابة التصّرف  -

  واالستثمارإجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانيتي التصّرف  -
 البشريةإجراءات التصّرف في الموارد  -

 إجراءات إبرام الصفقات وتنفيذها وختمها -

لجان الصفقات المنصو  عليها باألمر المتعّلق بتنظيم  اختصا الطلبات التي ال تدخل ضمن  -
 الصفقات العمومية

 التصّرف التجاري  -

 التصّرف المالي والتصّرف في الخزينة  -

 المستحقات  استخال  -

 التصّرف في الممتلكات والمخزونات  -

 .عهدمتها م  طبيعة نشاط المءن أن تشمل المراقبة كّل جوانب التصّرف المذكورة م  مالويتعيّ 
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وكذلك  عهدمراقبة الّدفاتر والخزانة واألوراق التجارّية والمستندات ووبائق المحاسبة والقيم المالّية للم ❖
عملّيات المبادلة المنجزة خالل الســـــنة المحاســـــبّية والتىّةد من صـــــّحة وصـــــدق عملّيات اإلحصـــــاء 
ســـــة حول  والقوائم المالّية والتحّقق من مدى صـــــّحة المعلومات التي تضـــــّمنها تقرير مجلس المؤســـــّ

ف المالي . وبصـــــفة عاّمة، تشـــــمل أعمال المراقبة كّل العملّيات المتعّلقة بالتصـــــرّ عهدحســـــابات الم
 والمحاسبي.

 المراقبة  التف اقيةالوثائق المكّونة    :3الفصل  
 المراقبة في ما يلي:  التفاقيةتتمّثل الوبائق المكّونة 

 المراقبة المبرمة اتفاقية *

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

 ةّراس الشروط  *

 مالحق كراس الشروط  *

 الفريق المتدخل:  ة: تركيب4الفصل  
يتكون الفريق المتدخل المكلف بإنجاز المهمة على الوج  األةمل من الســـــــــــــــيدات 

 :اآلتي ذكرهم والسادة
 الشهادة العلمية صنف املتدخل اسم ولقب املتدخل

   
   
   
   

 الموضوعة على كاهل مراقب الحسابات  االلتزامات  :5الفصل  
ة التي تّم يأن  ييجــب على مكتــب الخبرة المعن على  اختيــارللتزم بتركيبــة الفريق المكّلف بــالمهمــّ

وحصرّيا بالنسبة للمتدخلين من الصنف الثاني  أساسها. وال يمكن تغيير هذل التركيبة إاّل للضرورة القصوى 
المدير العام من قبل وتمضــــى  يصــــادق عليها مجلس المؤســــســــة اقيةلالتفأو الثالث وذلك بعد إبرام ملحق 

 يتّم تعويض العضو الذي تتعّذر مشاركت  ب خر ذي مستوى علمي وتجربة مهنّية ممابلين.. و للمعهد
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الّداخلّية في مراقب حســـــــابات مالحظات  وتوصـــــــيات  المتعّلقة بنظام الّرقابة كل يضـــــــّمن ويجب أن 
 نســــــختين ورقيتين باللغة العربية والفرنســــــية عند االقتضــــــاء ونســــــخة الكترونية إلى تقرير خاّ  يرســــــل في
 السنة المحاسبّية. انتهاءفي أجل أقصال شهرين من تاريخ  المدير العام للمعهد

داخلية في أجل ن  يجب تقديم تقرير الرقابة الإسابقة بىةثر من سنة فوفي صورة تعيين لمدة نيابية 
مراقب الحســـــــابات والتنبي  علي  بتقديم تقريرل على أن يتم إعالم  ســـــــتة أشـــــــهر من تاريخ التعيين 6أقصـــــــال 
 . بالتنبي اإلشعارالعشر أيام من تاريخ بلوغ  خالل

، متابعة المالحظات المضـــــــــــّمنة بتقرير الّرقابة المعهدويتوّلى مراقب الحســـــــــــابات، بالتنســـــــــــيق م  
الّداخلّية الخاّ  بالســـــــــنة المحاســـــــــبّية المنقضـــــــــية والتي ســـــــــبقتها في إطار جدول يعّد للغرض ويتضـــــــــّمن 

 لتدارم النقائ  الواردة بالتقرير. المعهدبالخصو  تقييما للمجهود المبذول من قبل 
توضــــ  هذل  المؤســــســــة،مجلس وضــــبطها من قبل ، دمعهبعد إعداد القوائم المالّية وتقرير نشــــاط ال

الوبائق والبيانات المصـــــــاحبة لها والمتضـــــــّمنة لكّل اإليضـــــــاحات بما في ذلك وضـــــــعّية الممتلكات والحالة 
 السنة المحاسبّية. انتهاءالمالّية على ذّمة مراقب الحسابات في أجل أقصال شهرين ونصف بعد 

من تاريخ  ابتداءر حول القوائم المالّية في أجل شــــــــــــهر ويتعّين على مراقب الحســــــــــــابات تقديم تقري
 تبليغ  القوائم المالّية.

وفي صــورة تعيين مراقب الحســابات لمدة نيابية ســابقة بىةثر من ســنة فإن  يجب تقديم تقريرل حول 
 .ث أشهر من تاريخ توصل  بالقوائم المالية المضبوطةالالقوائم المالية في تاريخ أقصال ب

ويجري مراقب الحســــــــــــــابات كّل عملّيات المراقبة والفح  التي يراها مالئمة دون تدّخل في إدارة  
 . المعهد

ة منها العقود  ويحّق ل  الحصـــــول على كّل الوبائق التي يعتبرها ضـــــرورّية لمباشـــــرة مهاّم  وخاصـــــّ
 والّدفاتر ومستندات المحاسبة وسجاّلت المحاضر والجداول البنكّية.

ء التحّريات المنصـــو  عليها في هذا الفصـــل داخل المنشـــ ت ســـواء كانت منشـــ ت أّم ويمكن إجرا
 العمل. هاري  والتراتيب الجاري بو منش ت فرعية على معنى التشأو مؤسسات أ
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ير ويجب أن يتضـــــــّمن تقرير مراقب الحســـــــابات رأي  الصـــــــريح بىّن  أنجز مهّمة المراقبة وفقا لمعاي
التدقيق المتعارف عليها والتنصـــي  صـــراحة على التصـــديق على الحســـابات أو على التصـــديق المضـــّمن 

 أو على رفض التصديق. باحتراز
كل تقرير مراقب  من مجّلة الشـــــــــركات التجارّية، 269، على معنى الفصـــــــــل ويعتبر باطال وملغى

تضـــّمنها مقّدمة بصـــفة غير جلّية وغير التي  االحترازاتحســـابات ال يحتوي على رأي صـــريح أو إذا كانت 
 ةاملة.

ســــــــــة تقريرل المتعّلق بالقوائم  يجب على مراقب الحســــــــــابات المعّين أن يحيل ويقّدم لمجلس المؤســــــــــّ
 وبين أعضاء مجلس مؤّسست .  عهدالمبرمة بين الم االتفاقياتالمالّية وكذلك تقريرا خاّصا حول 
لمجلس  بية والفرنســـية في صـــيغة ورقية وأخرى إلكترونيةنظيرين باللغتين العر  ويوّج  كّل تقرير في

ســــــــة في ظرف خمســــــــة عشــــــــر يوما على األقّل قبل التاريخ المعّين للمصــــــــادقة على القوائم المالّية  المؤســــــــّ
 السنوّية.

 :الموضوعة على كاهل المعهد  : االلتزامات6الفصل  
هيئة مراقبي  وإعالميجب متابعة تقدم عمل المتدخلين عن طريق بطاقة متابعة للفريق المتدخل 

تغيير في تركيبة الفريق  في حال حدوث أي العمومية(التدقيق في المؤســــــــــســــــــــات والمنشــــــــــ ة  )لجنةالدولة 
 إشكال. أيأو  2 وصنف 1 المتدخل صنف

 الوثائق الموضوعة على ذّمة مراقب الحسابات  :7الفصل  

 :عهدتوض  على ذمة مراقب الحسابات الوبائق التالية ل طالع عليها بالم
 القوائم المالّية والميزانيات التقديرّية وتقارير النشاط المتعلقة بالثالث سنوات األخيرة  -

 .العمل وبرامجاألهداف عقد البرامج أو  -
 .الخا  بىعوان بما فيها النظام األساسي عهد المالمتعلقة بالنصو  القانونية  -
 التوزي  الجغرافي ألنشطت  ونوعيتها. -

  .الهيكل التنظيمي وقانون اإلطار -
 األخيرة.سنوات ثالث للدليل اإلجراءات وتقارير المراقبة  -

 .اسبيةعدد القيود المحاسبية وإجراءات تنظيم الوظيفة المحاسبية والمالية وكذلك الطرق المح -
 المؤسسة.في أعضاء مجلس  اسميةقائمة  -

 )الدولة تملك كامل رأس مال المعهد(. هيكلة رأس المال -
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 :: التشريع والتراتيب المنطبقة على اتف اقية المراقبة8الفصل  

المراقبة تبرم  ةازدواجيصــــــــــــــورة  وفي .عهدمراقبة بين مراقب الحســــــــــــــابات المعّين والم اتفاقيةتبرم 
 اتفاقيتان في الغرض.

 للتشري  والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة: االتفاقيةوتخض  هذل  

المتعّلق بتحوير التشـري  الخا  بمهنة  1988أوت  18المؤّرخ في  1988لسـنة  108القانون عدد  *
 الخبراء المحاسبين،

نة  9القانون عدد  * ق بالمســــــــــــــاهمات والمنشــــــــــــــ ت المتعلّ  1989فيفري  1المؤّرخ في  1989لســــــــــــــ
ــدد  ـــ ـــ لسنة  36والمؤسسات العمومية وعلى جمي  النصو  التي نقحت  أو تّممت  وخاصة القانون عـ

 ،2006جوان  12المؤرخ في  2006
نة  112القانون عدد  * بة  1996ديســــــــــــــمبر  30المؤّرخ في  1996لســــــــــــــ المتعّلق بنظام المحاســــــــــــــ

 للمؤسسات،
ــــــــي  2000لسنة  93مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد  * ـــــــــ ــــــــمؤرخ فـ  2000نوفمبر  3الـ

المؤّرخ  2005لســـنة  96وعلى جمي  النصـــو  التي نقحتها أو تممتها وخاصـــة منها القانون عدد 
ــــــــــون عدد  المتعلق 2005أةتوبر  18  2009لسنة  16بتدعيم سالمة العالقات المالية وآخرها القانـ
 ،2009مارس  16ّرخ في المؤ 

المتعلق بالتصـــريح بالمكاســـب والمصـــالح  2018أوت  1المؤرخ في  2018لســـنة  46القانون عدد  *
 ،ومكافحة اإلبراء غير المشروع وتضارب المصالح

المتعّلق بضــــبط شــــروط وطرق مراجعة  1987المؤّرخ في غّرة أفريل 1987لســــنة  529األمر عدد  *
الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل حسابات المؤسسات العمومية ذات 

 رأس مالها،
المتعلق بضـــــــبط قواعد تنظيم وتســـــــيير  1989ماي  25المؤرخ في  1989لســـــــنة  541األمر عدد  *

 هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،
على اإلطار المتعلق بالمصـــــادقة  1996ديســـــمبر  30المؤرخ في  1996لســـــنة  2459األمر عدد  *

 المرجعي للمحاسبة،

المتعلق بإحداث هياةل بالوزارة  2002ســــــــــبتمبر  30المؤرخ في  2002لســــــــــنة  2131األمر عدد  *
 األولى،

المتعلق بكيفية ممارســـــــــــــة اإلشـــــــــــــراف على  2002أةتوبر 7لســـــــــــــنة المؤرخ في  2197األمر عدد  *
مســـاهمين العموميين في المنشـــ ت العمومية وصـــيا المصـــادقة على أعمال التصـــرف فيها وتمثيل ال
 هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها،
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المتعلق بكيفية ممارســة اإلشــراف على المؤســســات  2002أةتوبر  7المؤرخ في  2198األمر عدد  *
العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيا المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط 

 ء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها،تعيين أعضا
المتعلق بتعيين ســـلطة اإلشـــراف على  2005مارس  24المؤرخ في  2005لســـنة  910األمر عدد  *

المنشـــــ ت العمومية والمؤســـــســـــات العمومية التي ال تكتســـــي صـــــبغة إدارية، كما تم تنقيح  وإتمام  
 2007لســـــــــــنة  2561واألمر عدد  2007أوت  21المؤرخ في  2007لســـــــــــنة  2123باألمر عدد 
 2008ديســـــــــمبر  11المؤرخ في  2008ة لســـــــــن 3737واألمر عدد  2007أةتوبر  23المؤرخ في 
المؤرخ  2010لسنة  3170عدد واألمر 2010جانفي  20المؤرخ في  2010 لسنة 90واألمر عدد 

 .2010ديسمبر  13في 
يتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاســــــــة الحكومة  2013نوفمبر 22مؤرخ 2013لســــــــنة  5093أمر عدد *

 النظام األساسي الخا  بىعضائها. وبضبط
 تعلق بتنظيم الصفقات العموميةالم 2014مارس  13مؤرخ في  2014لسنة  1039مر عدد األ *
رة الوظيفة العمومية يتعلق بإحداث وزا 2016مارس  2مؤرخ في  2016لســــــــــــــنة  271مر عدد األ *

 وإلحاق هياةل بها. الفساد ومكافحة والحوكمة
 .2014انون المالية التكميلي لسنة قمن  19الفصل  *
المتعلق  2003فيفري  28قرار وزيري المالية والســـــــياحة والتجارة والصـــــــناعات التقليدية المؤرخ في  *

بالبالد التونســـية كما تم تنقيح  بالمصـــادقة على جدول مرتبات مدققي الحســـابات لدى المؤســـســـات 
 12المؤرخ في  والقرار 2006جويلية  4وبالقرار المؤرخ في  2003ســـبتمبر  24بالقرار المؤرخ في 

 .2016مارس  01المؤرخ في  والقرار 2012ماي 
على المنشــــ ت  واإلشــــرافحول المســــاهمات  1997أوت  25بتاريخ  38منشــــور الوزير األول عدد *

 .العمومية والمؤسسات

 اللغة المستعملة  :9الفصل  
يعّد المشـارم كّل الوبائق التي يسـّلمها للمعهد تطبيقا لبنود هذل االتفاقية باعتماد اللغة العربية أو اللغة      

 الفرنسية.



 

 

 

27 

 مرتبات صاحب المهّمة وطريقة إسنادها :10الفصل  
ســــــات بالبالد  تخضــــــ  مهّمة مراقبة الحســــــابات إلى جدول مرّتبات مدّققي الحســــــابات لدى المؤســــــّ

ــــدّيةالتونسّية الصادر بمقتضى قرار وزيري المالّية والسياحة والتجارة  ــــي  والصناعات التقليـ ـــــ ـــــ ــــؤّرخ فـ  28المـ
 2006جويلية  4ّرخ فــــــــــــي والقرار المؤ  2003سبتمبر  24كما تّم تنقيح  بالقرار المؤّرخ في  2003فيفري 
 .2016مارس  01المؤرخ في  والقرار 2012ماي  12المؤرخ في  وبالقرار

 ويتّم دف  المرّتبات على النحو التالي:
 عند بداية األعمال % 20* 
 الرقابة الداخليةمشروطة بتقديم تقرير  األعمال األّولية انتهاءعند  % 30* 

 بتقديم تقرير حول القوائم الماليةمشروطة  األعمال انتهاءعند  % 30* 

 في أجل أقصال شهرا من تاريخ تقديم التقارير والمصادقة عليها من قبل مجلس المؤّسسة. % 20* 
مة الوضعية الجبائية العلى تقديم التقارير يجب تقديم الوبائق المتعلقة بسوعالوة  الحاالتوفي كل 
 من المرتباتإسناد أي قسط  للخبير المحاسب قبل واالجتماعية

 :المراقبة  اتف اقيةفسخ   :11الفصل  
  خاّصة في الحاالت التالية: ءات الترتيبّية الجاري بها العملطبقا ل جرا االتفاقيةفسخ عهد يمكن للم

المراقبة بين صفت  كمراقب حسابات وإحدى  باتفاقيةإذا توّفر في شخ  الجم  أبناء المّدة المحّددة  *
 .2وفقرة  1 ةفقر الشروط. من كراس  2الحاالت المشار إليها بالفصل 

عدم تعويض العضو الذي تتعّذر مشاركت  في تركيبة الفريق المكّلف بالمهّمة خالل الخمسة عشر  *
 . عهديوما الموالية لطلب الم

تنفيذ مهّمة المراقبة بسبب صعوبات خاّصة لم يتم التوّصل إلى حّلها من قبل وزارة  استمرار استحالة *
 .برئاسة الحكومةالمالّية ولجنة التدقيق في حسابات المؤّسسات والمنش ت العمومّية 

 .تجاوز الفترة المحددة في التنبي  على مراقب الحسابات بسبب التىخير غير المبّرر في تقديم التقارير *

 : معاليم التسجيل والطابع الجبائي12الفصل  
 تحمل معاليم تسجيل اتفاقية المراقبة على مراقب الحسابات.
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 1ملحق عدد  
 

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

 املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

2022/2023/2024 

 

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

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

منذ  محاسب واملباشر ملهنة خبيراملسّجل بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسّية تحت عدد......................................

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

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

ي
ّ
اطلعت ووافقت ع أ كراس الشـــــــرو  الخان بتعيين مرااب اســـــــابا  املعقد التون ـــــــ ي للقد    أصـــــــّرر ع أ ّـــــــر   أن

ا ية والفنية االدبجميع الشـــــــــرو   بااللتزاموأتعقد  2022/2023/2024للمد  النيابية  التنافســـــــــية والد اســـــــــا  الكمية

 وايداعقا  فقة االتفااية    صو   تكليفي باملقمة. الوا د  بها كما أتعقد بإمضاء وختم كراس الشرو 

 ............................ في............................. حرّر ب                                          

 وختمه  الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات  إمضاء المشارك
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 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 ي   "املشا ك"

 ئية طبقا للتشريع الجا ي به العملأو    وضعية تسوية اضا إفالسأصرر ع أ ّر   أني لست    االة  •

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.

أو مضت  للقد   التنافسية والد اسا  الكمية املعقد التون  يلـدى أصرر ع أ ّر   أني لـم أكـن عونـا عمـوميـا  •

 .األالخمس سنوا  ع أ  بها مد العمل  عن انقطاع  عن

املنصون  اإلاصائية الحاال أصرر ع أ ّر   أني وكافة أعضاء الفريق املتدخل املقترر ال نوجد    إادى  •

املتعلق بتحوير التشريع الخان 1988أو  18املؤ خ    1988لسنة 108من القانون عدد 23عليها بالفصل 

 من مجلة الشركا  التجا ية.262 والفصلبمقمة الخبراء املحاسبين 

 أني:كما أصرر  •

اء عن العمل بمقتض ى ارا  صاد  عن دائر  التأديب املحدثة لدى هيئة الخبر  لإليقافلم أتعرض  *

 .األخير الثالث سنوا   خاللد التونسية ال املحاسبين بالب

 االستشا يةلست بصدد إنجاز مقما  خصوصية تتعلق باملراابة والتنظيم واملساعد  املحاسبية أو  *

 .باملؤسسة أو املنشأ  العمومية أو إادى فروعقا

 ............................ في.............................  حرّر ب                                         

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

 

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



 

 ةلجمهورية التونسيا
 االقتصاد والتخطيطوزارة 

 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال

 

 

 

31 

 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 ي   "املشا ك"

املعقـد التون ــــــــــــ ي مللف طلـب العروض املتعلق بتعيين مرااـب اســـــــــــــابـا   واملكونـةوبعـد االطال  ع أ جميع الوثـائق ايتي ركرهـا 

 :سا للقد   التنافسية والد ا

 كراس الشرو  بما    رلك البنود التعاادية املكونة التفااية املراابة *

 مالاق كراس الشرو  *

من البنود التعاادية واد   ع أ مســــؤوليبي  4وبعد أن أطلعت شــــخصــــيا ع أ الوثائق املوضــــوعة ع أ رمبي واملذكو   بالفصــــل 

رو  املقمة املطلوب إنجازها، أتعقد وألتزم بما ي    :طبيعة ّو

وفقا  2024-2023- 2022للســـــنوا  املعقد التون ـــــ ي للقد   التنافســـــية والد اســـــا  الكمية إنجاز مقمة مراابة اســـــابا   *

 .لبنود كراس الشرو  ومقتضيا  التشريع والتراتيب الجا ي بها العمل

  الجــا ي بهــا العمــل الوفــاء بجميع االلتزامــا  التعــااــديــة طبقــا لبنود كراس الشــــــــــــرو  واالتفــاايــة املراابــة مقــابــل املرتبــا *

املتعلق  2003فيفري  28واملنصــــــــــــون عليهــا بقرا  وزيري املــاليــة والســــــــــــيــااــة والتجــا   والصــــــــــــنــاعــا  التقليــديــة املؤ خ    

ســــــبتمبر 24د التونســــــية املنقر بالقرا  املؤ خ    ال باملصــــــاداة ع أ جدول مرتبا  مداقي الحســــــابا  لدى املؤســــــســــــا  بالب

 2016ما س . 01والقرا  املؤ خ     2012ماي  12   والقرا  املؤ خ  2006يلية جو  4والقرا  املؤ خ     2003

 كراس الشرو  بما    رلك البنود التعاادية البي تكون جزءا من اتفااية املراابة.بتطبيق جميع البنود املد جة  *

بموجب اتفااية املراابة بتحويلقا إلأ الحساب املفتور  املرتبا  يدفع املعقد التون  ي للقد   التنافسية والد اسا  الكمية

 .)ركر القوية البنكية أو البريدية(...............................تحت عدد..........................بالبنك أوالبريد: ...................... 

افقت  اطلعت وو

 ............................ في.............................  حرّر ب                               

  إمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات وختمه                      
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 4ملحق عدد  
 في أعوان املكتب القاّرين اسميةقائمة 

 ع ر واللقب االسم الشهادة املحرز عليها تاريخها الصنف

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

  

                                                                                                        ............................ في.............................  حرّر ب                                            

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



 

 ةلجمهورية التونسيا
 االقتصاد والتخطيطوزارة 

 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال

 

 

 

33 

 5  ع دد  ملحق

 التزام جماعي لكافة الفريق املتدخل

اقبة  الكمية والدراساتباملعهد التونس ي للقدرة التنافسية  بإنجاز مهّمة املر

 …………………………… املدة النيابية

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

ةكما أاّر بصحة  .ع أ الوجه األكمل بإنجاز املقّمةالسّيدا  والساد  ايتي ركرهم يلتزم 
ّ
املعلوما  الوا د  بهذا  كاف

 :العرض

ل
ّ
 تاريخ اإلمضاء لينإمضاء املتدخ اسم ولقب املتدخ

   

   

   

   

   

 
 

  

                              ............................ في.............................  حرّر ب                                                                          

 وختمهإمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات     
 

ــــــــــــ     ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 .ايل  إلاصاء   الخانة املخصصة لكل وااد منهم. ويعتبر غياب إمضاء أي متدخل موجبا  اإلمضاءيتعين ع أ كل املتدخلين املعنيين  .1

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

 ايل . لإلاصاء موجبا

أو  األجنبيةوارا  املعادلة بالنسبة للشقاد   3و2من الشقائد العلمية للمتدخلين من الصنف  لألصليتعّين وجوبا إ فاق هذا امللحق بنسخ مطابقة  .3

مة من مؤسسة جامعية خاصة. ويعتبر عدم تقديم هذه الوثائق موجبا 
ّ
 .ايل  لإلاصاءالشقاد  املسل
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 6ع دد    ملحق
 

 

الخبير املحاسب أو الخبراء املحاسبين املنشآت العمومية التي أنجز لديها  قائمة املؤسسات أو

 1املتدخلين صنف 

اقبة  (1)أو املراجعة  أعمال املر

 الى آخر أجل لقبول العروض( 1997)منذ سنة        

 

الخاصة باإلنجاز الجزئي أو الكلي دات ياملؤ 

 للمهمات

تاريخ نهاية 

 (1)املهّمة 

تاريخ بدء 

 (1)املهّمة 

املؤّسسة أو املنشـأة  املدة النيابية

 العمومية 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

اقبة أو مراجعة قانونية (1)                                               .: مهمة مر

 ............................ في.............................  حرّر ب  

 وختمهإمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات                       
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 7ع دد    ملحق
 

 1املحاسب أو الخبراء املحاسبين املتدخلين صنف الخبير التي أنجز لديها  شركات القطاع الخاصقائمة 

اقبة  (1)أو املراجعة  أعمال املر

 (الى آخر أجل لقبول العروض 1997)منذ سنة 

 

املهّمة تاريخ نهاية  الخاصة بالقطاع الخاصدات ياملؤ 

(1) 

املهّمة تاريخ بدء 

(1) 

شركات القطاع  املدة النيابية

  الخاص

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

اقبة أو مراجعة قانونية.                                            1)  (: مهمة مر

 ............................ في.............................  حرّر ب  

 وختمهإمضاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات                     
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  8 ع دد  ملحق

لين
ّ
 توزيع املّدة الزمنّية لكّل صنف من املتدخ

 املعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

 2024-2023-2022املدة النيابية 

 
 واللقب االسم عـدد األيـام حـسـب األصنــاف

  1صنف  2صنف  3صنف  الجملة

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـدد األيـام     

                                                                                                        ............................ في.............................  حرّر ب                                              

 وختمهمحاسب الممضي لتق ارير المراجعة الق انونية للحسابات  إمضاء المشارك الخبير ال                
 
 

 يتم إاصاء العرض    صو   عدم استجابة أاد املتدخلين الأ الشرو  الدنيا للصنف املنتمي إليه ▪

أو لم يتم التنصيص صلبه ع أ اسم  7أو تضا ب مع امللحق  األياميقص ى آليا كل عرض ااتوي ع أ تضا ب أو أخطاء اسابية    توزيع عدد  ▪

 املؤسسة أو املنشأ  العمومية واملّد  النيابية

 .العرض ايل  لإلاصاءيعتبر عدم تقديم هذا امللحق مستوفيا لجميع الشرو  سببا  ▪
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 )جديد( 9عدد    ملحق

 الفريق املتدخل

ة  أتعـــــام املهمـــــات العـــــاديـــــّ

 )بالدينار التونس ي(

 الفريق

 3صنف  2صنف  1صنف  

 2الأ  1من  1 1 15000-2000

 3الأ  2من  2الأ  1من  1 30000-15000

 3الأ  2من  3الأ  2من   2الأ  1من  40000-30000

 4الأ  3من  3الأ  2من  2 70000-40000

 4الأ  3من  4الأ  3من  2 100000-70000

 5الأ  4من  4الأ  3من  3الأ  2من  180000-100000

 6الأ  5من  5الأ  4من  3الأ  2من  180000<
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 )جديد( 10عدد    ملحق

 املدة الزمنية لكل األصناف

أتعام املهمات العادّية 

 )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] 

 [577-612]  205 000أكثر من
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سب املئوية باملجاالت املحّددة أسفله بطريقة تمكن من املعادلة التالية:توزيع املّدة الزمنّية لكل األصناف 
ّ
 باعتماد الن

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

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

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

 ] 43%  - 45% [:3صنف املّدة الزمنّية  -

 

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

               1صنف  أيامعدد  ) =  1صنف  (تدخل% أيام 

 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

 

 :كايتي   كراس الشرو   والنسبتضبط املقاييس 

 

 النسبة المعتمدة المق اييس
 25 مقياس تركيبة الفريق املتدخل

 25 املد  الزمنية لكل صنف من املتدخلين

 20 الجملية املعدلةاملد  الزمنية 

 15 نسبة التأطير

 15 خبر  املكتب

 100 المجموع

 

I.  نقطة 100األقص ى  دالفني: العداملقاييس الخاصة بالعرض 
 

ل:تركيبة الفريق  ــ 1
ّ
 نقطة 25األقص ى العدد  املتدخـ

لينتحّدد التركيبة املث أ للفريق املتدخل اسب التصنيف الثالثي املتعا ف عليه  
ّ
  بعين االعتبا   وتأخذ للمتدخـ

 األولأ من كراسنة بالصفحة باعتماد املقاييس الثالثة املبيّ  يتم تحديدها الخاصة باملقمة البياألتعاب العادية 

يتوجب اختيا  التركيبة املث أ    املجاال  املبنية بامللحق و الكراس(. من هذا  4الشرو  )املذكو  بالصفحة 

   9عدد

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

 ويتم اسناد األعداد لكل صنف وفقا للمنهجية املفصلة التالية:
 

 العدد األقصى معدل عدد المتدخلين الصن   ف
 M1 12 1الصمــــــف 

 M2 8 2الصمــــــــف 

 M3 5 3الصمــــــــف 

 25  مجموع النق اط
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M1  = العروض املقبولة لكافة 1املتدخلين للصنف  مجمو  

 )*( عدد العروض املقبولة   

 
 

M2   = العروض املقبولة لكافة 2 للصنفاملتدخلين  مجمو  

 )*( عدد العروض املقبولة   

 
 

         M3  = العروض املقبولة لكافة 3للصنف املتدخلين  مجمو  

 )*( عدد العروض املقبولة   
 

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

 
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 ] 

 

 التال :وتتّم عملية التقييم ع أ النحو 

   :1الصنف 

 1ومعدل املتدخلين صنف 1للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف ( القيمة املطلقة -)إال  1 للصنفالعدد املسند 

 .1ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف

 

  X12  1عدد املتدخلين صنف  – 1M- 12=  1م املسند:العدد 

     1M 

  0يسند  0< 1 م سلبي أي 1م إرا كان  -

    :2الصنف 

  2العدد املسند للصنف 
ّ
ومعدل املتدخلين صنف  2 املطلقة للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنفالقيمة ( -)إال

 .2 ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف 2

 

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

     2M 

  0يسند  0 < 2سلبي أي م  2م إرا كان  -
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 :  3الصنف 

  3العدد املسند للصنف   
ّ
ومعدل  3القيمة املطلقة للفا ق بين العدد املقترر للمتدخلين صنف  (-)إال

   3 ضا ب العدد املسند ااسم معدل املتدخلين صنف 3املتدخلين صنف 

 

  X 5 3عدد املتدخلين صنف – 3M- 5 = 3مالعدد املسند: 

     3M 

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

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

  9ويقص ى كل عرض ادم تركيبة خا ج املجاال  الوا د  بامللحق 
 

  نقطة 25العدد األقص ى  املتدخلين :املّدة الزمنّية لكّل صنف من  مقياس -2

باعتماد معدل املد  الزمنية لنفس الصنف لكافة العروض  لكل صنف املّد  الزمنّية املث أتحديد  يتم

 تصحيحه بالفا ق املعيا ي: املقتراة بعد

 

 العدد معدل المدة الزمنية الصنف
 Ā1 12 1الصمف 

 Ā2 8 2الصمف 

 Ā3 5 3الصمف 

 Ā 25 الجملة

 

 

1Ā  = العروض املقبولة لكافة 1املد  الزمنية للصنف  مجمو  

 )*( ةاملقبولعدد العروض    

 

   2Ā  لكافة العروض املقبولة 2 للصنفاملد  الزمنية  = مجمو  

 )*( عدد العروض املقبولة   

 

  3 Ā  العروض املقبولة لكافة 3 للصنفاملد  الزمنية  = مجمو 

 )*( عدد العروض املقبولة
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 [2∂+  املعدل,  2∂–يعتبر العرض مقبوال إرا كانت املعطيا  تنتمي للمجال ]املعدل )*( 

للمجال يتم تحديد املعدل املصحح بالفا ق املعيا ي لكل صنف    مرالة أولأ أي املعدل للمد  البي تنتمي 

 [2∂+  املعدل, 2∂–املعدل ]

 
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 ع أ النحو التال : ثم يتم

 

  :1الصنف 

  الزمنية ومعدل املّد  1( القيمة املطلقة للفا ق بين املد  الزمنية املقتراة للصنف -إال ) 1العدد املسند للصنف 

 1ضا ب العدد املسند ااسم معدل املد  الزمنية للصنف  1 للصنف

 

    X 12  1عدد األيام املقتراة للمكتب    صنف  – a1 = 12 -1Āالعدد املسند 

      Ā1 

 0 يسند a10 < العددإرا كان 

 :2الصنف 

 ) 2العدد املسند للصنف 
ّ
ومعدل املد  الزمنية  2( القيمة املطلقة للفا ق بين املد  الزمنية املقتراة للصنف -إال

 2العدد املسند ااسم معدل املد  الزمنية للصنف  ضا ب 2للصنف 

  X 8 2عدد األيام املقتراة للمكتب    صنف  – a2  = 8-2Ā  العدد املسند

      Ā2 

 0يسند  a2 < 0 العددإرا كان  -
 

 : 3الصنف 

ومعدل املد  الزمنية  3( القيمة املطلقة للفا ق بين املد  الزمنية املقتراة للصنف -إال ) 3العدد املسند للصنف 

  3ضا ب العدد املسند ااسم معدل املد  الزمنية للصنف  3للصنف 

 

  X5 3عدد األيام املقتراة للمكتب    صنف – 3a = 5 -3Āالعدد املسند 

      Ā3 

 0 يسند a0 < 3 العددإرا كان  -

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

 10املجاال  الوا د  بامللحق  خا جاّدم مّد  زمنية ألي صنف من املتدخلين ويقص ى كل عرض  
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 نقطة 02العدد األقص ى  املعّدلة:الزمنّية الجملّيـة  مقياس املّدة - 3

يؤخذ بعين االعتبا  عند تحديد املد  الزمنية الجميلة أتعاب املقما  العادية الخاصة باملقمة البي يتم تحديدها  

من كراس الشرو  )املجمو  الخام للموازنة،  ام املعامال ، عدد  4باعتماد املقاييس الثالثة املبينة بالصفحة 

 .10ملية    املجاال  املبينة بامللحق عدداألعوان القا ين(. ويتوجب اختيا  املد  الزمنية الج

   

 :التالية طبقا للضوا بالتوزيع املذكو  أعاله  عرض اسبتحدد املد  الزمنية الجملية املعدلة لكل  

 

 الضارب  الصن  ف

 1iĀ 3 1الصنف 

 Āi2 2 2الصنف 

 Āi3 1 3الصنف 

 

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

 

املد  الزمنية املعّدلة البي ال تنتمي  االعتبا أي ال تؤخذ بعين  *Ā بالفا ق املعيا ي  يتم تصحيحهثم يحتسب املعّدل الذي 

 [2∂,املعدل +  2∂–املعدل ]للمجال 

 

 املقياس:ويتم إسناد األعداد بالنسبة لقذا 

 

 العدد املسند للمد  الزمنية الجملية املعدلة 
ّ
( القيمة املطلقة للفا ق بين املد  الزمنية الجملية املعدلة   املقتراة -)إال

ومعدل املد  الزمنية الجملية املعدلة   لكافة العروض املقبولة ضا ب العدد املسند للمد  الزمنية الجملية املعدلة 

 .الجملية املعدلة لكافة العروض املقبولةااسم معدل املد  الزمنية 

 

 III =20   -   Ai–Ā*    X  20م 

Ā* 
 

 IIIم املعّدلة =الجملّيـة  املّدة الزمنّيةالعدد املسند ملقياس 
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 طةنق 15العدد األقص ى  التأطير :مقياس نسبة  -4 

 
 التالية:نسبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعد   يتم ااتساب

 

ل 
ّ
ـام التدخـ

ّ
 1 بالنسبة للصنفعدد أيـ

ل الجملّيـة
ّ
ام التدخـ

ّ
 عدد أيـ

 

إال النسب  االعتبا أي ال تؤخذ بعين  *Tبالفا ق املعيا ي  وتصحيحهلجميع العا ضين  معدل التأطير يتم ااتسابثم 

 [2∂+  املعدل, 2∂–]املعدل البي تنتمي للمجال 

 

 التال :ثم يتم التقييم ع أ النحو 

 

( القيمة املطلقة للفا ق بين نسبة التأطير املقتراة ومعدل نسب التأطير لكافة -العدد املسند لنسبة التأطير إال )

 .معدل نسب التأطير لكافة العروض املقبولة التأطير ااسمالعروض املقبولة ضا ب العدد املسند لنسبة 

 

 VI    =15 - Ti–T*    X 10م

T* 

 
 VI= م العدد املسند لنسبة التأطير 

 

 طةنق 15العدد األقص ى  خبرة املكتب:ــ مقياس 5
 

املنجز  كليا أو جزئيا  العمومية واملنشآ القانونية    املؤسسا   واملراجعةتؤخذ بعين االعتبا  مقما  املراابة * 

باعتماد ( 7املقما  املنجز  كليا فحسب )ملحق الخان  القطا  لشركا وبالنسبة  9 باعتماد العدد األاص ى (6)ملحق

  .من كراس الشرو  4الفصل بعليها تلك املنصون كمؤيدا  مثبتة لقذه الخبر   نقا . وتعتمد 6العدد األاص ى 

 ويشتر  الاتساب مقّمة املراابة القانونية تقديم إادى املؤيدا  التالية: 

 إسناد املهّمةأ( مؤيدات 

 الصاد   بالرائد الرسمي للجمقو ية التونسية. والعدلية والشرعيةمن اإلعالنا  القانونية  نسخة :1مؤيد رقم -

 النيابية املعنية بالتعيين. ّد من مضمون من السجل التجا ي ّريطة التنصيص صلبه ع أ امل : نسخة2 مؤيد رقم-

البي  املؤسسة مطابقة لألصل من محضر اجتما  الجلسة العامة أو مجلس اإلدا   أو مجلس : نسخة3 مؤيد رقم -

 تم خاللقا النظر    تعيين مرااب )ي( الحسابا .

نسخة مطابقة لألصل من اتفااية مراابة أو مراجعة الحسابا  ممضا  من ابل املمثل القانوني  :4مؤيد رقم  -

 ابا .للشركة أو املؤسسة ومرااب )ي( الحس
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مع اّترا  تواجد اسم أو أسماء الخبير املحاسب )أو الخبراء املحاسبين( املتدخلين ضمن املؤيدا  الوا د  أعاله أو 

املقّدم    العرض عند املشا كة إلثبا  انتمائه للمتدخلين من الصنف األول ضمن الفريق الذي  12إضافة امللحق عدد 

 .نية باملؤيدأسند  له املقّمة    القطا  العام املع

 م( مؤيدات إنجاز املهّمة

 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 

 ية املعنية. البي تّم فيها البّت    تقا ير مرااب الحسابا  للسنة املحاسب

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

ا  واملنشآ  العمومية التثبت بكّل الوسائل املتااة من صّحة املعطيا  ويمكن للجنة التدايق    اسابا  املؤسس

لين وإاصاء املشا ك إرا ثبت تصريحه بمعطيا  
ّ
ق بالخبر  املنجز  وأسماء املتدخ

ّ
املقّدمة من ابل املشا كين فيما يتعل

تقوم اللجنة بالتنصيص ع أ  ملحتوى الوثائق التعاادية البي أسند  بمقتضاها له هذه املقام. كما ةمغلوطة أو مخالف

هذا التصرير املخالف صلب كّل مراسال  نتائج التدايق املوّجقة من ابلقا والبي تحتوي اسم املشا ك ضمن املكاتب 

 .أصحاب الثالث مراتب األولأ

 التال :تسند األعداد    كل الحاال  وفقا للجدول  *

 

 

 2+خ1= خIVم لعدد املسند لخبرة املكتب ا

 

 مVم +III +VI+ م II+ م  I= م NTالعدد املسند للمقاييس الفنية 

 6> 6إلى  1من  عدد املهّمات

 
ّ
بالقطا  العمومي      العدد املسند للمقما

 1خ 

 9 نقطة لكل مقمة 1.5

      ا  بالقطا  الخانالعدد املسند للمقّم 

 2خ 

 6 نقطة لكل مقمة منجز  بالكامل



 

 ةلجمهورية التونسيا
 االقتصاد والتخطيطوزارة 

 التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةمعهد ال
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 21عدد  ملحق 
 احتسام جدول تعهدات الخبراء املحاسبين 

 العمومية واملؤسساتاملنشآت حسابات في من قبل لجنة التدقيق 

 

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

 :يلي

يوما وبذلك يتم إاصاء كل عرض يحتوي ضمن 70تحديد عدد أيام التدخل بالنسبة لكل خبير محاسب بـ  -

محاسب اد استو أ السقف الفردي املحدد بــ  ع أ خبير( 1 )صنفالقيكلة القا   أو الفريق املتدخل 

 ومكاتب(.أو ّركة أو تجمع ّركا   ملكتب فرديكانوا منتمين  سواء)يوما 70

د األاص ى للخبراء املحاسبين املنتمين للقيكلة القا   )سواء كانوا منتمين ملكتب فردي أو ّركة تحديد العد -

 أو تجمع 

خبراء محاسبين ع أ أاص ى تقدير. وبالتال  ال يمكن بالنسبة للمكتب الوااد أو 4ّركا  ومكاتب( بـ  -

ملحاسبين أن يتجاوز الحد للشركة الوااد  أو تجمع ّركا / مكاتب مقما كان عدد أعضائه من الخبراء ا

 م.يو280= يوم 70*4: التدخل أيام الجماع  لعدداألاص ى 

 منشآ  ومؤسسا  عمومية.  6تحديد العدد األاص ى للمقام املسند  لكل مكتب أو ّركة بـ  -

املؤسسة أو املنشأ  العمومية كاملة ضمن العدد  ااتسابأو مكاتب فإنه يتم     صو   تجمع ّركا  -

يتّم احتسام جدول مكونة للتجمع.  وشركة األاص ى للمقام وع أ اد السواء بالنسبة لكل مكتب أو 

التعهدات الخاص بكّل عضو من التجّمع بصفة متساوية وباعتماد القاعدة التالية: عدد أيام تدخل 

 ./ عدد املكاتب املجمعة 1صنف 

 فإنه: تقّدم،أساس ما  وع أ

ّركا   6استيفاء  يوما دون  280   ومكاتب بلغيتم إاصاء كل مكتب مشا ك )أو ّركة أو تجمع ّركا   -

  يوما.280ّركا  دون بلوغ  6استو أ )أو ّركة أو تجمع ّركا  ومكاتب( مكتب كما يقص ى كل 

 واملؤسسا اتساب عدد املنشآ  ا فإنه يتّم اال انقسام القيكلة القا   للمكتب أو تجمع مكاتب:  و   -

ااتساب  ويتمللخبير املحاسب املمض ي مع عدد األيام املتعقد بها  املحدد بالنسبةالعمومية ضمن السقف 

عدد أيام التدخل لبقية الخبراء املحاسبين املتدخلين    جدول تعقداتهم دون ااتساب عدد املنشآ  

 ضمن سقف املؤسسا  واملنشآ  العمومية.
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تغيير يطرأ ع أ القيكلة القا    الدولة بكلهيئة مراابي  إعالمتجمع أو  ّركة مكتب أوأو خبير محاسب ع أ كل ويجب 

 .71566421واحد وعن طريق الفاكس  ظرف شهر في 

يتّم طرر املقام )املسند     ايجال القانونية( بصفة آلية من ابل لجنة التدايق    اسابا  املؤسسا   -

سنوا  من سنة التعيين عبر طرر هذه املقام لكّل خبير محاسب من جدول  3واملنشآ  العمومية بمرو  

ه يتّم طرر املقام املسند  خالل سنة غّر  جويلية من كّل سنة. ومثا تعقداته   
ّ
ة الخبراء  2018ل رلك أن

ّ
لكاف

ر ، فيتعّين ع أ الخبراء 2021غّر  جويلية  املحاسبين   
ّ
. أّما بالنسبة للمقام املسند  بصفة متأخ

مرفقة بنسخة من  النيابية،املحاسبين املعنيين إيدا  نسخة من تقا يرهم يخر سنة محاسبية من املّد  

الجلسة العامة أو مجلس اإلدا   أو مجلس املؤسسة الذي صادق ع أ هذه التقا ير، لدى مكتب محضر 

ضبط هيئة مراابي الدولة إلثبا  إنهاء املقّمة وطراقا من ابل لجنة التدايق    اسابا  املؤسسا  

 واملنشآ  العمومية بعد التثبت.

خار ارا -
ّ
من  12-31  التعيين بخصوصقا    أجل يتجاوز وللتوضير، يقصد بمقّمة متأخر  كّل مقّمة تّم ات

 السنة األولأ للمّد  النيابية موضو  املقّمة. 

 عليه وصاداتاطلعت 

 

مضــاء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املراجعة القانونية للحسابات وختمه وإمضاء الخبراء إ

 1املحاسبين املتدخلين صنف 


