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 الفهرس
 طلب العروضالعنوان األّول: شروط 

 

 بطاقة معطيات حول مدينة العلوم بتونس التقديم

 طلب العروض: موضوع  1الفصل 

 شروط المشاركة:  2الفصل

 : طريقة تقديم العروض ومدّة صالحيتها 3الفصل

 : الوثائق المكونة للعرض 4الفصل 

 : العروض المقدمة في إطار تجّمع من قبل مكتبين للخبرة أو أكثر       5الفصل

 : فتح العروض   6الفصل

 : فرز العروض 7الفصل

 : منهجية فرز العروض 8لفصلا

 اصة بالعرض الفني: المقاييس الخ 1-8

 : تركيبة الفريق المتدخل 1-1-8

 المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين:  2-1-8

 المدة الزمنية الجملية المعدلة:  3-1-8

 نسبة التأطير:  4-1-8

 خبرة المكتب:  5-1-8

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

 0202-0200-0202للسنوات   لمدينة العلوم بتونسمراقب الحسابات تعيين  : 01الفصل

 إعالم مراقب الحسابات المعيّن : 00الفصل

 02الفصل
لمدينة العلوم المتعلقة بتعيين مراقب)ي( الحسابات طلب العروض نشر نتائج  :

 0202-0200-0202للسنوات بتونس
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 اقديةالعنوان الثاني: البنود التع
 

 : اتفاقية المراقبة 1الفصل 

 موضوع المهمة:  2الفصل

 الوثائق المكونة التفاقية المراقبة:  3الفصل

 تركيبة الفريق المتدخل:  4الفصل 

 االلتزامات الموضوعة على كاهل مراقب الحسابات:        5الفصل

 االلتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة:    6الفصل

 ثائق الموضوعة على ذمة مراقب الحساباتالو:  7الفصل

 التشريع والتراتيب المنطبقة على اتفاقية المراقبة:  8لفصلا

 اللغة المستعملة:  9الفصل

 مرتبات صاحب المهمة وطريقة إسنادها : 01الفصل

 فسخ اتفاقية المراقبة : 00الفصل

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي : 02الفصل

 20إلى الملحق عدد  2حق عددمن المل المالحق
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 بطاقة معطيات حول مدينة العلوم بتونس
 

 

 

 مدينة العلوم بتونس االسم : 

 مؤسسة عموميّة ال تكتسي صيغة إداريّة  الشكل القانوني : 

 أ الصنف : 

 2200تونس  –: نهج مدينة العلوم  المقر االجتماعي   

 نشر الثقافة العلمية:                                          النشاط 

 د 0 282 962: األموال المخصصة 

 د 8 410 191:  المداخيل 

  د 000 214 820:     2108المجموع الخام للموازنة لسنة 

  239:         2108عدد األعوان القارين لسنة 

ن المهام مرتبات مراقب الحسابات )٭( بعنوا

 العادية )دون احتساب المهام الخصوصية(

)دون احتساب الداء على  د 08 824:

 القيمة المضافة(

 
 

 :مراقب أو مراقبي الحسابات للثالث فترات النيابية السابقة

     2121CABINET ABDELJELIL JEMLI -2109-2108 السنوات •

    ICCAة والتدقيق الشركة العالمية لالستشار    2107 -2106-2102السنوات  •

    IMAC AUDIT 2104 -2102 -2102السنوات  •
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 بتونس قائمة اسمية في أعضاء مجلس مؤسسة مدينة العلوم

 
 أعضاء المجلس الصفة السادة

 لمدير العام لمدينة العلوم بتونسا -0 رئيس ةبوڤفتحي زر

 ثل عن رئاسة الحكومةمم -2 متصرف أحمد الفهري

 والطفولة واالسرة المرأةوزارة  ممثل عن -2 متصرف مهيار حمادي

 ممثل عن وزارة التربية -4 متصرف خميّس بوعلي

 ممثل عن وزارة المالية -2 متصرف محّمد نويرة

 ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث -6 متصرفة عفيفة الجبالي

 متصرف عبد الوهاب الهرابي

والتعلللاون  واالسلللتثمار التنميلللةممثلللل علللن وزارة  -7

 الدولي

 ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -8 ةمتصرف بيّة بن عثمانعر

 متصرف دمحم الظريف

عضلللللو معلللللين ملللللن قبلللللل وزيلللللر التعلللللليم العلللللالي  -9

 والبحث العلمي

 ةمتصرف ألفة قاسم

عضللللو معللللين مللللن قبللللل وزيللللر التعللللليم العللللالي  -01

 والبحث العلمي

 متصرفة حياة السويعي

لي عضللللو معللللين مللللن قبللللل وزيللللر التعللللليم العللللا -00

 والبحث العلمي

 الدولة ةمراقب -02 استشاري فّطوم الوسالتي
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 طلب العروضشروط األول: العنوان 
  

 طلب العروض: موضوع  1الفصل 

لوم ـــللللـة العـــــللللـنــمديمهمللللة مراقبللللة حسللللابات  فللللي إنجللللاز طلببببب العببببروض يتمثللللل موضللللوع

 0202-0200-0202للسنوات  بتونس

 : شروط المشاركة  2لفصل ا

للخبلللراء المحاسلللبين المرسلللمين بجلللدوا هيللللة الخبلللراء المحاسلللبين بلللالبالد التونسلللية عنلللد يمكلللن 

تلللللاريخ جخلللللر أللللللل لقبلللللوا العلللللروض واللللللقين ال يوللللللدون فلللللي إحلللللد  الحلللللاالت ا قصلللللائية 

مللللن القللللانون عللللدد 23وخاصللللة بالفصللللل  الجببببارا بهببببا العمببببل بالتشببببري المنصللللوي عليهللللا 

ر  فلللللي 1988لسلللللنة 108 عللللللق بتحلللللوير التشلللللريع الخلللللاي بمهملللللة المت 1988أوت  18الملللللؤي

طللللللب ، المشلللللاركة فلللللي ملللللن مجللللللة الشلللللركات التجاريلللللة262الخبلللللراء المحاسلللللبين والفصلللللل 

 :  ال تجوز مشاركة الخبراء المحاسبين. والعروض

  الللللقين تعرضللللوا ل يقللللاف عللللن العمللللل بمقتضللللى قللللرار صللللادر عللللن دائللللرة التأديللللب

نسلللية ملللا للللم يلللتم الغلللا   ملللن قبلللل المحدثلللة للللد  هيللللة الخبلللراء المحاسلللبين بلللالبالد التو

المحللللاكم المختصللللة وذلللللس خللللالا الللللثالث سللللنوات التللللي سللللبق  التللللاريخ ا قصللللى 

 لقبوا العروض،

  والمسلللاعدة  بالمراقبلللة والتنظللليماللللقين هلللم بصلللدد إنجلللاز مهملللات خصوصلللية تتعللللق

 االستشارية بالمؤسسة،أو  المحاسبية،

 ين ملللللن الصلللللنف ا وا أو اللللللقين اسلللللتوفوا باسلللللم المكتلللللب المنتملللللين إليللللل  كمتلللللدخل

 بصفتهم كشخص طبيعي مدتين نيابيتين متتاليتين.
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 : طريقة تقديم العروض ومّدة صلوحيتها 3الفصل 

يومللا علللى ا قللّل قبللل التللاريخ ا قصللى المحللدّد لقبللوا  22طلللب العللروض ينشللر ا عللالن عللن 

لعموميللللة الخللللاّي بالمؤسسللللة أو المنشللللأة ا الللللواببواسللللطة الصللللحافة وعلللللى موقللللع  العللللروض

 وبأّي وسيلة إشهار ماديّة وعلى الخط.

يلللللتم تقلللللديم العلللللروض عللللللى مرحللللللة واحلللللدة. ويتضلللللمن الظلللللرف العلللللرض ووثلللللائق التعهلللللد 

مللللن هللللقا الكللللرا . ويكللللون هللللقا  4والمؤيللللدات المصللللاحبة للعللللرض كمللللا هللللو مبللللين بالفصللللل 

 الظرف مغلقا ومختوما ويكتب علي  عبارة:

 ة بتعيين مراقب الحساباتمتعلق 2122/ 10 عددطلب عروض "ال يفتح 

 "2122-2122-2120مدينة العلوم بتونس للسنوات 

ترسلللل الظللللروف عللللن طريللللق البريللللد ومضلللمونة الوصللللوا أو عللللن طريللللق البريللللد السللللريع أو 

 .تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي مقابل وصل في الغرض خالا أوقات العمل

علبببل السببباعة  الخامسبببة و  2122مببباا 01 الثالثببباء وحبببدد  خبببر أجبببل لقببببول العبببروض يبببوم 

   .الرب  مساء

وتلللرقّم  مكتبببب الضببببك المركببب ا لمدينبببة العلبببوم بتبببونسوتسلللّجل الظلللروف عنلللد تسللللّمها فلللي 

 وتبقى مختومة إلى موعد فتحها. حسب ترتيب وصولها

 2فبببي  لبببح الملحبببق عبببدد  )بمببباطلبببب العبببروض يجبببب أن يكبببون المشبببارض  بببو الممضبببي لملبببّف 

 . رير المراجعةلكراس الشروط( والممضي لتقا

يومببببا ابتببببداء مببببن تبببباري   خببببر أجببببل لقبببببول 081ويلتبببب م المشببببارض بعرضببببي بمجببببّرد تقديمببببي 

ومبببا علبببل أقصبببل تقبببدير علبببل ي 90ـــــبببـالعبببرض وعنبببد االقتضببباء يمكبببن التمديبببد مبببرة واحبببدة ب

 أن يلغل كل عرض لم يستجب للتمديد م  احتساب عرضي في التقييم.

  ليا. ملغا طلب العروضعتبر يليها أعاله وفي صورة انقضاء اآلجال المنصوص ع

 الوثائق المكونة للعرض :4الفصل 

المؤيللللدات والفنيللللة ويجللللب أن يحتللللوي الظللللرف المتضللللمن للعللللرض علللللى الوثللللائق ا داريللللة 

 :المصاحبة لها طبقا للجدوا التالي
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 واجبات المشارض العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 اإلدارية:الوثائق  -0

رف تصللللريح علللللى الشلللل

بللللللللاالطالع والموافقللللللللة 

عللللللللللللللللى االلتللللللللللللللللزام 

بمقتضلللللللللليات كللللللللللرا  

 الشلللللللللللروط الخلللللللللللاي

بتعيللللللللللللللين مراقللللللللللللللب 

حسللللابات مدينللللة العلللللوم 

 بتونس

أنملللوذل التصلللريح علللل 

 الشللللللللللرف بللللللللللاالطالع

وااللتللللللللللزام بكللللللللللرا  

المللللللللللدرل  الشللللللللللروط،

 ،0بببببببببببالملحق عـببببببببببـدد

ممضلللللى ومختلللللوم ملللللن 

 قبل المشارك

تصببريح علببل الشببرل فببي الغببرض يؤكببد 

بمبببببا  والت امبببببي اطالعبببببيالمشبببببارض فيبببببي 

نبببببه عليبببببي كبببببراس الشبببببروط المتعلبببببق 

"باالتفاقيببببببة الخاصببببببة بمهمببببببة مراقبببببببة 

 حسبببببببببابات مدينبببببببببة العلبببببببببوم بتبببببببببونس

 "2122-2122-2120للسببببببببببببببببببببببببنوات 

ويتعهببببد ضببببمني بتمضبببباء وخببببتم كببببراس 

الشبببببروط وهيداعبببببي فبببببي صبببببورة هسبببببناد 

المهّمبببببة لبببببي طبقبببببا ل نمبببببو   المبببببدر  

 .0بالملحق عدد 

سبببببب المشبببببارض )الخبيبببببر المحاإمضلللللاء 

الممضبببببي لتقبببببارير المراجعبببببة القانونيبببببة 

ختمللل  فلللي جخلللر الوثيقلللة ملللع و للحسبببابات(

 بيان التاريخ.

 انخللللراط مسلللللمةشللللهادة 

مللللن طللللرف الصللللندو  

اللللللللللللوطني للضلللللللللللمان 

 االلتماعي

نسللللخة مطابقللللة ل صللللل 

 من الشهادة
 

مضلللللمون ملللللن السلللللجّل 

 التجاري
  ا صل أو نسخة من 

تصللللريح علللللى الشللللرف 

بعلللللدم ا فلللللال  وعلللللدم 

أثير وعللللدم االنتمللللاء التلللل

وعلللللللدم الوللللللللود فلللللللي 

إحلللللللللللللد  الحلللللللللللللاالت 

ا قصللللائية المنصللللوي 

ملللللن  2 بالفصبببببلعليهلللللا 

 .كرا  الشروط

طبقلللا ل نملللوذل الملللدرل 

 2بالملحق عــدد 

)الخبيبببببر المحاسببببببب إمضلللللاء المشلللللارك 

الممضبببببي لتقبببببارير المراجعبببببة القانونيبببببة 

وختمللل  فلللي جخلللر الوثيقلللة ملللع  للحسبببابات(

 بيان التاريخ.
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 ثيقةبيان الو
العمليات 

 المطلوبة
 واجبات المشارض

 الفنية:الوثائق  -2

يصللللّر  مللللن خاللهللللا  وثيقببببة تعهببببد

صلللللاحب العلللللرض بالمشلللللاركة فلللللي 

ويبلللللين فيهلللللا أنللللل  طللللللب العلللللروض 

الشللللللخص الللللللقي سلللللليتولى إمضللللللاء 

الممثلللللل العلللللرض والتقلللللارير وأنللللل  

  .الخبرة القانوني لمكتب

طبقللللللللللللللللللللا 

ل نملللللللللوذل 

الملللللللللللللدرل 

ببببببببببببالملحق 

 2عــدد 

الخبيبببر المحاسبببب الممضبببي لتقبببارير )ارك إمضلللاء المشللل

وختملل  فللي جخللر الوثيقللة  المراجعببة القانونيببة للحسببابات(

  مع بيان التاريخ.

ويببتم اإلقصبباء اآللببي لكببل عببرض فببي صببورة عببدم تقببديم 

 الملحق مستوفيا لجمي  الشروط.

قائملللة اسللللمية فلللي ا عللللوان القللللارين 

 للمكتب.

طبقللللللللللللللللللللا 

ل نملللللللللوذل 

الملللللللللللللدرل 

ببببببببببببالملحق 

 4عــدد 

)الخبيبببر المحاسبببب الممضبببي لتقبببارير ضلللاء المشلللارك إم

وختملللللل  فللللللي جخللللللر  المراجعببببببة القانونيببببببة للحسببببببابات(

 الوثيقة.

وغيببباب  بببلا الملحبببق أو عبببدم تقديمبببي مسبببتوفيا لجميببب  

 الشروط ينجر عني  ليا هقصاء العرض.

التلللللزام لملللللاعي لكافلللللة الفريلللللق 

المهمبببة مرفقبببا المتلللدخل بانجلللاز 

بنسلللخة مطابقلللة ل صلللل  وجوببببا

الشلللللهائد العلميلللللة بالنسلللللبة ملللللن 

 2و 2للمتببببدخلين مبببببن الصبببببنف 

وقلللللللرارات المعادللللللللة بالنسلللللللبة 

للشللللللهائد ا لنبيللللللة أو الشللللللهائد 

المسللللّمة ملللن مؤسسلللات لامعيلللة 

 خاصة. 

طبقلللللللللللللللللا 

ل نملللللوذل 

المللللللللللدرل 

ببببببببالملحق 

 2عـببببببببـدد 

الللللللللللللللللقي 

يتضلللللللللمن 

ولوبللللللللللللا 

اسللللللللللللللللللم 

المؤسسللللللة 

أو المنشلللأة 

 العموميللللللة

والمللللللللللللدة 

 النيابية.

يبببر المحاسبببب الممضبببي )الخبإمضلللاء المشلللارك  -

 لتقببببببببارير المراجعببببببببة القانونيببببببببة للحسببببببببابات(

وختمللل  فلللي جخلللر الوثيقلللة ملللع التعريلللف بامضلللاء 

والمقتللللرحين  نجللللاز  1كللللّل المتللللدخلين صللللنف 

 :المهمة على أن يكون

ببببالملحق اللتلللزام مطابقلللا ل نملللوذل الملللدرل ا •

 ،2عدد 

تللللللاريخ التعريللللللف با مضللللللاء بعللللللد صللللللدور  •

 .طلب العروضا عالن عن 

نجببببّر عبببببن وجبببببود أا تضبببببارب ببببببين الملحبببببق وي

أو عببببدم تقببببديم  ببببلا  8والملحببببق عببببدد  2 عـببببـدد

الملحببببببق مسببببببتوفيا لجميبببببب  الشببببببروط هقصبببببباء 

 العرض  ليا.

تقلللللديم نسلللللخة مطابقلللللة ل صلللللل ملللللن الشلللللهائد  -

 2و 2مببببن الصببببنف العلميللللة بالنسللللبة للمتللللدخلين 

وقلللرارات المعادللللة بالنسلللبة للشلللهائد ا لنبيلللة أو 

ن مؤسسلللللللات لامعيلللللللة الشلللللللهائد المسللللللللّمة مللللللل

 خاصة.

ويعتببببببر عبببببدم اسبببببتيفاء  بببببله الوثبببببائق موجببببببا 

 لإلقصاء اآللي
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 بيان الوثيقة
العمليات 

 المطلوبة
 واجبات المشارض

الخببببرة فبببي المؤسسبببات والمنشببب ت 

  العمومية

قائمللللللللة المؤسسللللللللات أو المنشللللللللآت 

العموميلللة التلللي أنجلللزا للللديها الخبيلللر 

المحاسللللللب أو الخبللللللراء المحاسللللللبين 

أعملللللللللللاا 1ين صلللللللللللنف المتلللللللللللدخل

المرالعللللللة أو المراقبللللللة منللللللق سللللللنة 

)تلللللللللللاريخ دخلللللللللللوا نظلللللللللللام 2991

المحاسللللبة للمؤسسللللات الحللللالي حيّللللز 

التنفيللللللق( إلللللللى جخللللللر ألللللللل لقبللللللوا 

 .صحوبة بالمؤيداتالعروض م

طبقللللللللللللللللللللا 

ل نملللللللللوذل 

الملللللللللللللدرل 

ببببببببببببالملحق 

 6عــدد

يبببببببببببببببببببببتّم )

اعتمببببببببببببببباد 

مؤيببببببببببببدات 

الخببببببببببببببببرة 

المشبببببببببهود 

بمطابقتهبببببببا 

ل صبببببببببببببببل 

صبببلب  خبببر 

صبببفحة مبببن 

وثيقبببببببببببببببببة 

 لمؤيّد(.ا

 

يللللللتّم اعتمللللللاد المؤيللللللدات الخاصللللللة بمهمللللللات المراقبللللللة 
والمرالعلللللللة القانونيلللللللة فلللللللي المؤسسلللللللات والمنشلللللللآت 

  .كليا أو ج ئياالعمومية المنجزة 

 ؤيدات اإلسناد:م -0

يشبببببترط الحتسببببباب مهّمبببببة المراقببببببة القانونيبببببة تقبببببديم  
 : هحدى المؤيدات التالية

: نسللللللخة مللللللن ا عالنللللللات القانونيللللللة 0مؤيببببببد رقببببببم  -
لشلللللللرعية والعدليلللللللة الصلللللللادرة بالرائلللللللد الرسلللللللمي وا

 ،للجمهورية التونسية
: نسلللللخة ملللللن مضلللللمون ملللللن السلللللجل 2مؤيبببببد رقبببببم  -

المللدّة النيابيلللة  التجللاري شللريطة التنصلليص صلللب  علللى
 بالتعيين،المعنية 

: نسللللخة مطابقللللة ل صللللل مللللن محضللللر 2مؤيببببد رقببببم  -
التمللللاع الجلسلللللة العاملللللة أو مجللللللس ا دارة أو مجللللللس 

م خاللهلللا النظلللر فلللي تعيلللين مراقلللب المؤسسلللة التلللي تللل
 ،)ي( الحسابات

: نسلللللخة مطابقلللللة ل صلللللل ملللللن اتفاقيلللللة 4مؤيبببببد رقبببببم  -
مراقبللللة الحسللللابات ممضللللاة مللللن قبللللل الممثللللل القللللانوني 

 .للشركة أو المؤسسة ومراقب )ي( الحسابات

الملللدّة النيابيلللة واسلللم أو ولوبلللا  المؤيبببد المقبببّدمويتضلللّمن 
ملللللن الصلللللنف أسلللللماء الخبلللللراء المحاسلللللبين المتلللللدخلين 

ضلللمن  2ا وا. وفلللي بيلللاب اسلللم المتلللدخل ملللن الصلللنف 
بالمببّدة ال منيببة الملحببق المتعلببق إضللافة  يشببترطّ المؤيللد، 

ضبببمن  02الملحبببق عبببدد   ) لكبببل صبببنف مبببن المتبببدخلين
المقلللللدّم فلللللي  (2106كبببببراس الشبببببروط صبببببيغة جبببببوان 

 ثبلللات انتمائللل  للمتلللدخلين ملللن  العلللرض عنلللد المشلللاركة
المهّملللة للللقي أسلللندت لللل  ا من الفريلللقالصلللنف ا وا ضللل

 المعنية بالمؤيد.المؤسسات والمنشآت العمومية في 

 مؤيدات اإلنجاز: -2

إلللى مؤيللدات ا سللناد الللواردة أعللال  والتللي تحمللل  يضببال
مؤيلللللدات ا نجلللللاز  سلللللم المتلللللدخل ملللللن الصلللللنف ا واا

 التالية:

مؤيللللدات إنجللللاز كللللل سللللنة محاسللللبية مللللن المللللدّة النيابيللللة 
: أو المنشللللللآت العموميللللللةالمعنيللللللة بالنسللللللبة للمؤسسللللللات 

نسلللخة ملللن محضلللر مجللللس المؤسسلللة أو مجللللس ا دارة 
أو الجلسللة العامللة التللي تللّم فيهللا البللّ  فللي تقللارير مراقللب 

 الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.
وبالنسلللبة للملللدّة النيابيلللة التلللي تلللّم اسلللتكماا إنجازهلللا يلللتّم 

 خبببببر سبببببنة محاسببببببية للمبببببّدة اعتملللللاد مؤيلللللدات إنجلللللاز 
كملللا وردت أعلللال  الحتسلللاب كاملللل المهّملللة )لكلللّل  النيابيبببة

 المدّة النيابية(.
ويتعبببيّن علبببل المتبببدخل مبببن الصبببنف األول صبببلب مكاتبببب 

الببببواردة  بتحببببدى مؤيببببدات اإلسببببنادخبببببرة سببببابقة اإلدالء 
إلثببببات هنجببباز المكتبببب للمهّمبببة  مؤيّبببد اإلنجبببازأعببباله مببب  

بالمببببّدة ال منيببببة لكببببل صببببنف المتعلببببق  مرفقببببة بببببالملحق
ضبببببمن كبببببراس  02الملحبببببق عبببببدد   ) متبببببدخلينمبببببن ال

( المقببّدم فببي العببرض عنبببد 2106الشببروط صببيغة جببوان 
 صلبها. إلثبات تدّخليالمشاركة 
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العمليات  بيان الوثيقة

 المطلوبة

 واجبات المشارض

 الخبرة في القطاع الخاص 

قائملللللللللة شلللللللللركات القطلللللللللاع 
الخللللللاي التللللللي أنجللللللز لللللللديها 
الخبيللللر المحاسللللب أو الخبللللراء 

ن المتللللدخلين صللللنف المحاسللللبي
أعملللللللللللللاا المرالعلللللللللللللة أو  1

المراقبلللللللللللللة منلللللللللللللق سلللللللللللللنة 
)تللللللاريخ دخللللللوا نظللللللام 2991

المحاسللللبة للمؤسسللللات الحللللالي 
حيّللللز التنفيللللق( إلللللى جخللللر ألللللل 

صللللللحوبة لقبللللللوا العللللللروض م
 .بالمؤيدات

 

طبقلللللللللللللللللا 
ل نملللللوذل 
المللللللللللدرل 
ببببببببالملحق 

 .7 ددعـ

يبببببببببببببببببتّم )
اعتمببببببببببباد 
مؤيببببببببدات 
الخببببببببببببرة 
المشببببببهود 
بمطابقتهبببا 
ل صبببببببببببل 
صببببببببببببببلب 
 خبببببببببببببببببر 
ة صبببببببببببفح

مببن وثيقببة 
 المؤيّد(.

 

يلللللللتّم اعتملللللللاد المؤيلللللللدات الخاصلللللللة بمهملللللللات 
المراقبلللللة والمرالعلللللة القانونيلللللة فلللللي شلللللركات 

 القطاع الخاي المنجزة كليا فحسب.

 مؤيدات ا سناد: -0

يشلللللترط الحتسلللللاب مهّملللللة المراقبلللللة القانونيلللللة 
 تقديم أحد المؤيدات التالية: 

: نسلللخة ملللن ا عالنلللات القانونيلللة 2مؤيلللد رقلللم  -
عية والعدليلللة الصلللادرة بالرائلللد الرسلللمي والشلللر

 للجمهورية التونسية.
: نسلللخة ملللن مضلللمون ملللن السلللجل 0مؤيللد رقلللم  -

التجلللللاري شلللللريطة التنصللللليص صللللللب  عللللللى 
 المدّة النيابية المعنية بالتعيين.

: نسلللللخة مطابقلللللة ل صلللللل ملللللن 2مؤيلللللد رقلللللم  -
محضلللللر التملللللاع الجلسلللللة العاملللللة أو مجللللللس 

الللللل  ا دارة أو مجلللللس المؤسسللللة الللللقي تللللم خ
 النظر في تعيين مراقب )ي( الحسابات.

: نسلللللخة مطابقلللللة ل صلللللل ملللللن 4مؤيلللللد رقلللللم  -
اتفاقيلللة مراقبلللة أو مرالعلللة الحسلللابات ممضلللاة 
ملللن قبلللل الممثلللل القلللانوني للشلللركة أو المؤسسلللة 

 ومراقب )ي( الحسابات.

ويتضللللّمن المؤيللللد المقللللدّم ولوبللللا المللللدّة النيابيللللة 
دخلين واسلللم أو أسلللماء الخبلللراء المحاسلللبين المتللل

 من الصنف ا وا.

 مؤيدات ا نجاز: -2

يضللللاف إلللللى مؤيللللدات ا سللللناد الللللواردة أعللللال  
والتلللي تحملللل اسلللم المتلللدخل ملللن الصلللنف ا وا 

 مؤيدات ا نجاز التالية:
مؤيلللدات إنجلللاز جخلللر سلللنة محاسلللبية ملللن الملللدّة 
النيابيللللللة موضللللللوع ا سللللللناد: نسللللللخة مطابقللللللة 
ل صللللل مللللن محضللللر الجلسللللة العامللللة العاديللللة 

دق  عللللى تقلللارير مراقلللب الحسلللابات التلللي صلللا
آلخللللللر سللللللنة محاسللللللبية مللللللن مهّمللللللة مراقبللللللة 

 سنوات.   2الحسابات لــــــــــــــــــ

توزيلللللع الملللللدة الزمنيلللللة لكلللللل 

 صنف من المتدخلين.

 

طبقلللللللللللللللللا 

ل نملللللوذل 

بالمللللللللدرل 

ببببببببالملحق 

 8عدد 

إمضلللاء المشلللارك )الخبيلللر المحاسلللب الممضلللي 
وختمللل  لتقلللارير المرالعلللة القانونيلللة للحسلللابات( 

 في جخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
يقصلللى جليلللا كلللل علللرض احتلللوي عللللى تضلللارب 
أو أخطللللاء حسللللابية فللللي توزيللللع عللللدد ا يللللام أو 

أو لللللللم يللللللتم  5تضللللللارب مللللللع الملحللللللق عللللللدد 
التنصلللللليص صلللللللب  علللللللى اسللللللم المؤسسللللللة أو 

 المنشأة العمومية والمدّة النيابية.
ويعتبلللر علللدم تقلللديم هلللقا الملحلللق مسلللتوفيا لجميلللع 

   .سببا لإلقصاء اآللي للعرض طالشرو
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 : العروض المقدمة في هطار تجّم  من قبل مكتبين للخبرة أو أكثر  5الفصل 

 نجللللاز المهمللللة، يجللللب تقللللديم لميللللع الوثللللائق  تجمبببب  مكتبببببين للخبببببرة أو أكثببببرفللللي صللللورة 

ممضلللاة ملللن قبلللل ملللن هلللقا الكلللرا   4بالفصلللل االداريلللة المطلوبلللة للعلللرض المنصلللوي عليهلللا 

اتفاقيبببة التجّمببب   باسبببتثناءوكلللقلس الشلللأن بالنسلللبة للوثلللائق الفنيلللة  خبلللرة عللللى حلللدة كلللل مكتلللب

 التجّمع.التي يتعين تقديمها ممضاة من قبل كافّة أعضاء  8و7و2والمالحق عدد

بعبببدد  1الممضبببيين لالتفاقيبببة متبببدخلين صبببنف أن يكلللون الخبلللراء المحاسلللبين  وجوببببا ويتعللليّن

 .8ددضمن الملحق ع أيام تدخل مخالف لصفر

الببببلا سببببيتولل همضبببباء التقببببارير  0كمببببا يجببببب أن تحببببّدد اتفاقيببببة التجّمبببب  المتببببدخل صببببنف 

   وتمثيل التجّم .

مببب  اإلشبببارة هلبببل أنّبببي يبببتّم احتسببباب جبببدول التعهبببدات الخببباص بكبببّل عضبببو مبببن التجّمببب  بصبببفة 

/ عببببدد المكاتببببب المجمعببببة  1متسبببباوية وباعتمبببباد القاعببببدة التاليببببة: عببببدد أيببببام تببببدخل صببببنف 

 .02ما تّم التنصيه عليي صلب الملحق عددوطبقا ل

 : فتح العروض  6الفصل 

مقتضلللى مقلللّرر تفلللتح الظلللروف ملللن قبلللل اللجنلللة الخاصلللة بفلللتح العلللروض وفرزهلللا المحدثلللة ب

عمليلللة الفلللتح فلللي للسلللة بيلللر  وتلللتمّ . 0200فيفلللري  00بتلللاريخ  96/2122ا دارة العاّملللة علللدد 

 محدّد لقبوا العروض. منق جخر أللعلل األقصل  أيام عمل5خالل  علنية

فللللي محتلللللو  العلللللروض  للسللللة، التثبللللل خلللللالا  أعللللال  تتللللولى اللجنلللللة الخاصللللة الملللللقكورةو

وهقصبببببباء العببببببروض الببببببواردة بعببببببد اآلجببببببال أو واسللللللتيفائها للوثللللللائق والمؤيللللللدات المطلوبللللللة 

ملللع التأشلللير ولوبلللا عللللى المالحلللق  مبببن  بببلا الكبببراس 4لمقتضبببيات الفصبببل  المخبببالف محتوا بببا

 افة ا عضاء.الفنية من طرف ك

ويمكللللن عنللللد االقتضللللاء للجنللللة الخاصللللة أن تللللدعو كتابيللللا المشللللاركين الللللقين لللللم يقللللدموا كللللل 

( أيللللام عمللللل مللللن تللللاريخ 7الوثللللائق ا داريللللة المطلوبللللة إلللللى اسللللتيفائها فللللي ألللللل سللللبعة أيللللام )

 لمدينلللة العللللوم بتلللونس ا علللالم وذللللس علللن طريلللق البريلللد أو بايلللداعها بمكتلللب الضلللبط المركلللزي

 .  للجنة طلب استكمال أا توضيحات أو وثائق فنية وال يمكن

وفللللي صللللورة عللللدم احتللللرام اآللللللاا المحللللددة السللللتكماا الوثللللائق ا داريللللة المطلوبللللة أو عللللدم 

 فتن  لح يكون موجبا لإلقصاء.تقديمها 

تحللللتفم المنشللللأة  فببببي نسببببختين أصببببليتينوتتللللولّى اللجنللللة تحريللللر محضللللر فللللتح فللللي الغللللرض 

لملللللّف الللللقي سللللوّل  إلللللى لجنللللة التللللدقيق ويكللللون المحضللللر بأحللللدهما ويللللدرل الثللللاني ضللللمن ا

ممضلللى ملللن قبلللل كافّلللة أعضلللاء اللجنلللة ومطابقلللا ل نملللوذل المعتملللد ملللن قبلللل لجنلللة التلللدقيق فلللي 

 حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية.
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ا عللللداد الرتبيللللة المسللللندة للظللللروف  وجوبببببا لجنللللة فللللتح العللللروض صلللللب المحضللللر تببببدّونو

مشللللاركين، الوثللللائق المطلوبللللة الللللواردة مللللع العللللروض وكللللقلس وتللللاريخ وصللللولها وأسللللماء ال

 صلللللالحيتهاالوثلللللائق المطلوبلللللة وبيلللللر المقدّملللللة ضلللللمن العلللللروض أو التلللللي انقضللللل  ملللللدّة 

 والعروض المقبولة والعروض بير المقبولة وأسباب إقصائها.

 :  ويقصل  ليا كل عرض

o ول(.ورد بعد اآلجال )يعتمد ختم مكتب الضبك المرك ا لتحديد تاري  الوص 

o .لم يكن مغلقا ومختوما 

o  أعاله 4ال يحتوا علل كّل الوثائق الفنية الواردة بالفصل. 

o  المتعلبببق بالتصبببريح بالمشببباركة أو أّن الملحبببق المقبببّدم  2علبببل الملحبببق عبببدد وايحتبببلبببم
 الوارد أعاله. 4غير مطابق للشروط المنصوص عليها بالفصل 

o الحسبببابات ضبببمن الفريبببق لبببم يكبببن فيبببي الخبيبببر المحاسبببب الممضبببي لتقبببارير مراجببب  
 .8المتدخل أو اقترح مدة زمنية تساوا صفر ضمن الملحق عدد

o  مقببدم مببن قبببل تجمبب  مكتبببين أو أكثببر وال يحتببوا ضببمن الفريببق المتببدخل كببل الخبببراء
المحاسببببين الممضبببين التفاقيبببة التجمببب  أو اقتبببرح أحبببد م مبببدة زمنيبببة تسببباوا صبببفر 

 .8ضمن الملحق عدد 

o  تتبببوفر فببببيهم الشبببروط البببدنيا لتصبببنيف المتبببدخلين الببببواردة يحتبببوا علبببل متبببدخلين ال
 ضمن كراس الشروط.

o  ينتمبببي ألكثبببر مبببن  يكلبببة قبببارة   ضبببمن   نفبببس طلبببب  1يتضبببمن خبيبببر محاسببببا صبببنف
 العروض.

o  قدم تركيبة تضمنت متدخل أو متدخلين ينتمون ألكثر من عرض 

o  يكبببون معرفبببا  ال 2يحتبببوا الت امبببا جماعيبببا   طبقبببا ل نمبببو   المبببدر  ببببالملحق عبببدد
أو يكببببون تبببباري  اإلمضبببباء المعببببرل بببببي قبببببل 1باإلمضبببباء مببببن قبببببل المتببببدخلين صببببنف

غيببببر مرفببببق بنسبببب  مطابقببببة  2 عببببدد تبببباري  صببببدور طلببببب العببببروض أو أّن الملحببببق
  .8عدد  لحقـل صل من كّل الشهائد العلمية أو غير مطابق للم

 . الملكور أعاله 4كما يتّجي التقيّد بكّل العمليات المطلوبة والواردة بالفصل 

وال يمكلللللن للمشلللللاركين اللللللقين تلللللم إقصلللللاء عروضلللللهم  ي سلللللبب ملللللن ا سلللللباب المطالبلللللة 
 بتعويض.

 : فرز العروض7الفصل 

تتلللولى اللجنلللة الخاصلللة بفلللتح العلللروض وفرزهلللا تقيللليم العلللروض المقبوللللة وترتيبهلللا وحسلللب 
ببببالملحق عبببدد لة وفقلللا للمنهجيلللة اللللواردة بالفصلللل الثلللامن والمفّصلللالمجمبببوع النهبببائي للعبببروض 

  من هقا الكرا . 00

مببب  اإلشبببارة هلبببل أنّبببي يبببتّم تقيبببيم العبببروض المقبولبببة مبببن قببببل لجنبببة فبببتح العبببروض والتبببي 
اسببببتوفت كببببّل شببببروط المشبببباركة الببببواردة بالفصببببل الثبببباني مببببن كببببراس الشببببروط   وتضببببّمنت 

 كافّة الوثائق المستوجبة طبقا لمقتضيات الفصل الراب  من  لا الكراس.

تسللللاوي بعللللض العللللروض باعتمللللاد كللللّل المعللللايير المدرلللللة بمنهجيللللة الفللللرز، يللللتّم  وفللللي حالللللة
 .  تصاعديّابينها باعتماد تاريخ وصوا العرض ا صلي  فيماترتيب هق  العروض 

فببي نسبببختين  ممضبببل مببن قبببل جميببب  أعضببائهامحضبببرا فببي الغببرض  اللجنببة الخاصببةوتحببرر 
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الثببباني للجنبببة التبببدقيق فبببي حسبببابات  ويرسبببلبأحبببد ما  مدينبببة العلبببوم بتبببونستحبببتف  أصبببليتين 
علببببل سببببرية النتببببائ   المؤسسببببات والمنشبببب ت العموميببببة. ويعتبببببر أعضبببباء اللجنببببة مسببببؤولين

حفلللم كاملللل  كملللا يلللتمّ هرسبببال الملبببف هلبببل اللجنبببة.  والمعلومبببات المتبببوفرة خبببالل التقيبببيم وقببببل
ي وال يمكللللن االطللللالع عليهللللا إال بمقتضللللى تللللرخيص فلللل مدينببببة العلببببوم بتببببونس الملفللللات لللللد 

 .المدير العام لمدينة العلوم بتونسمن طرف الغرض 

 : منهجية فرز العروض  8الفصل 

الختيللللار مكتللللب الخبللللرة وفقللللا للمنهجيللللة المنصللللوي عليهللللا  وترتيبهللللايللللتم فللللرز العللللروض 
 التالية:باالعتماد على المقاييس  وذلس من هقا الكرا 00عدد بالملحق 

 نقطة100 الخاصة بالعرض الفني المقاييس 0.8

 نقطة 25 لفريق المتدخلا 0.0.8

يهللللدف هللللقا المقيللللا  إلللللى تحديللللد العللللدد الكللللافي مللللن المتللللدخلين للقيللللام بالمهمللللة وذلللللس حسللللب 
 التصنيف الثالثي التالي:

 :يشللللمل الخبللللراء المحاسللللبين المرسللللمين بجللللدوا هيلللللة الخبللللراء المحاسللللبين  الصببببنف األول

 أعال .لفصل الثاني الوارد وبير المعنيين بالموانع المنصوي عليها با بالبالد التونسية

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

  التحّصللللل علللللى شللللهادة المرالعللللة فللللي المحاسللللبة مللللع سللللنتين علللللى ا قللللل منللللق تللللاريخ

 التحّصل على ا ستاذية أو المالستير أو ما يعادلها،

  اختصاصلللات أخلللر  ملللع سلللنتين التحّصلللل عللللى شلللهادة المالسلللتير أو مرحللللة ثالثلللة فلللي

 على ا قل منق تاريخ التحّصل على الشهادة،

 نظلللام  التحّصلللل( عللللى شلللهادة ا للللازةLMD أو ا سلللتاذية فلللي التصلللرف المحاسلللبي أو )

 على الشهادة.تاريخ التحّصل منق ا قل على سنوات 4ما يعادلها مع 

 نظلللام  شلللهادة إللللازةعللللى  التحّصلللل(LMD أو أسلللتاذية ) أخلللر  أو ملللا فلللي اختصاصلللات

 على الشهادة. التحّصلسنوات على ا قل منق تاريخ 5مع  يعادلها
 

 التالية:القين تتوفر فيهم أحد الشروط  يضم المتدخلين: الصنف الثالث 

  علللللى شللللهادة المرالعللللة فللللي المحاسللللبة أو المالسللللتير أو علللللى شللللهادة مرحلللللة التحّصللللل

 ثالثة في اختصاصات أخر ،

 نظلللام  التحّصلللل عللللى شلللهادة ا للللازة(LMD أو ا سلللتاذية فلللي التصلللرف المحاسلللبي أو )

 ما يعادلها،

  نظلللام( التحّصلللل عللللى شلللهادة ا للللازةLMD أو ا سلللتاذية فلللي اختصاصلللات أخلللر  أو )

 ما يعادلها مع سنتين على ا قل منق تاريخ التحّصل على الشهادة،

 سلللنوات 5ع التحّصلللل عللللى الشلللهادة الجامعيلللة فلللي الدراسلللات المحاسلللبية أو ملللا يعادلهلللا مللل

 من الخبرة منق تاريخ التحّصل على الشهادة.

ويللللتم تحديللللد التركيبللللة المثلللللى باالعتمللللاد علللللى المعللللدا المصللللحح بالفللللار  المعيللللاري لكافللللة 
 :العارضين مع إسناد النقاط على النحو التالي
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 نقطة للصنف ا وا 12 •

 نقاط للصنف الثاني 8 •

 نقاط للصنف الثالث 5 •

باالعتمبباد علببل محتببوى    8عببدد  ة الفريببق المتببدخل ضببمن الملحببقويتببولّل المشببارض ضبببك تركيببب

 9الملحق عدد 

 نقطة 22: المتدخلينالمدة ال منية لكل صنف من  2.0.8

يرملللي هلللقا المقيلللا  إللللى تحديلللد الملللدة الزمنيلللة الكافيلللة والضلللرورية لكلللل صلللنف ملللن المتلللدخلين 

عللللى المعلللدا المصلللحح بالفلللار  تحديلللد الملللدة الزمنيلللة المثللللى باالعتملللاد  ويلللتم نجلللاز المهملللة. 

  المعياري لكافة العارضين مع اعتبار ا صناف في توزيع النقاط على النحو التالي:

 نقطة للصنف ا وا12 •

 نقاط للصنف الثاني 8 •

 نقاط للصنف الثالث 5 •

    8عبببدد  ويتبببولّل المشبببارض ضببببك المبببّدة ال منيبببة لمختلبببف أصبببنال المتبببدّخلين ضبببمن الملحبببق

 .01حتوى الملحق عدد باالعتماد علل م

وتقصبببل العبببروض التبببي يتجببباوز فيهبببا عبببدد أيبببام تبببدخل أحبببد الخببببراء المحاسببببين مبببن الصبببنف 

 يوما. 71األول 

 

 نقطة 21 المعدلة:المدة ال منية الجملية  2.0.8

يعلللللد هلللللقا المقيلللللا  تعلللللديال للملللللدة الزمنيلللللة الضلللللرورية للقيلللللام بالمهملللللة باعتبلللللار أصلللللناف 

لنسلللللبة لهلللللقا المقيلللللا  اعتملللللادا عللللللى الملللللدة الزمنيلللللة  صلللللناف المتلللللدخلين. ويسلللللند العلللللدد با

 يلي:كما  وذلس المتدخلين معدلة بالضوارب

 3]( X)ال منية للصنف األول من المتدخلين ضارب  المدة [

 )+( م 

 2]( Xالمدة ال منية للصنف الثاني من المتدخلين ضارب ) [

 )+(م  

 1]( Xرب )ال منية للصنف الثالث من المتدخلين ضا المدة [

علللللى المعللللدا المصللللحح بالفللللار  المعيللللاري لكافللللة  باالعتمللللادوتضللللبط المللللدة الزمنيللللة المعدلللللة 

 العارضين.
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 نقطة 15: التأطير نسبة 4.1.8 

يهللدف هلللقا المقيللا  إللللى تلللوفير أسللاليب نجاعلللة مهمللة المراقبلللة وضلللمان نتائجهللا. وهلللو مقيلللا  

وتضلللبط  ف ا وا( فلللي المهملللة.يسلللتعان بللل  لمعرفلللة ملللد  تلللدخل الخبلللراء المحاسلللبين )الصلللن

 التالية:نسبة التأطير طبقا للقاعدة 

 100 (Xضارب ) المدة ال منية للصنف األول()

 

  المدة ال منية الجمليّة

وتحللللدد نسللللبة التللللأطير المثلللللى باالعتمللللاد علللللى المعللللدا المصللللحح بالفللللار  المعيللللاري لكافللللة 

 العارضين.

 نقاط15 :خبرة المكتب 2.0.8

)مللدة نيابيللة مقللدرة بللثالث سللنوات(  مهمببات المراقبببة القانونيببةا  إلللى تحديللد يرمللي هللقا المقيلل

سللللواء بالنسللللبة لكامللللل المللللدّة  لحسببببابات المؤسسببببات أو المنشبببب ت العموميببببة المنجبببب ة فعليببببا

 ومهمات المراقبة القانونية المنج ة كليّا في القطاع الخاص  النيابية أو لجزء منها 

بالنسلللبة  6عبببدد ببببالملحقأسلللا  علللدد المهملللات اللللواردة ويحتسلللب العلللدد لهلللقا المقيلللا  عللللى 

 المنجببب ة كليببباعلللدد المهملللات  للقطببباع الخببباصأملللا بالنسلللبة  للمؤسسبببات والمنشببب ت العموميبببة

 .)وبعد التثبت في المؤيدات( 7 بالملحق عددفحسب والواردة 

 التالي:ويتم إسناد العدد حسب التدرل 

 

 <6 6هلل 1من  عدد المهمات

مهمللللللللات العللللللللدد المسللللللللند لل

بالمؤسسللللللللللات والمنشللللللللللآت 

 العمومية

نقطللللة  2,5) نقطببببة لكببببل مهمببببة 0,2

 لكّل سنة منجزة فعليا(
9 

العللللللللدد المسللللللللند للمهمللللللللات 

 بالقطاع الخاي
 6 نقطة لكل مهمة منج ة كليّا 

 

 المبببّدة النيابيبببةنقطبببة لكبببل سبببنة منجببب ة مبببن  1,2لبببـلخبرة فبببي القطببباع العبببام  تسبببند بالنسببببة 

حسبببب ة )المعنيبببنجببب ة للبببثالث سبببنوات محاسببببية للفتبببرة النيابيبببة هّمبببة مقطبببة لكبببّل من 0,2أو

سبببببقف العبببببدد المسبببببند للخببببببرة فبببببي المؤسسبببببات والمنشببببب ت  المقّدمبببببة( وحبببببّددالمؤيبببببدات 

 نقاط. 9العمومية بـــ

سببقف العببدد المسببند  حببّددوالقطبباع الخبباص  فببي كليببامنجبب ة تسببند   نقطببة واحببدة لكببل مهمببة 

 .طنقا 6بــــ للخبرة في القطاع الخاص
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 مؤيدات هسناد المهّمة - أ

أو فببببي  المؤسسببببات والمنشبببب ت العموميببببةيشببببترط الحتسبببباب مهّمببببة المراقبببببة القانونيببببة فببببي  

 :  تقديم هحدى المؤيدات التالية القطاع الخاص

: نسللللخة مللللن ا عالنللللات القانونيللللة والشللللرعية والعدليللللة الصللللادرة بالرائللللد 0مؤيببببد رقببببم  •

 الرسمي للجمهورية التونسية.

المللدّة  نسللخة مللن مضللمون مللن السللجل التجللاري شللريطة التنصلليص صلللب  علللى :2مؤيببد رقببم  •

 بالتعيين،النيابية المعنية 

: نسللللخة مطابقللللة ل صللللل مللللن محضللللر التمللللاع الجلسللللة العامللللة أو مجلللللس 2مؤيببببد رقببببم  •

 ا دارة أو مجلس المؤسسة التي تم خاللها النظر في تعيين مراقب )ي( الحسابات.

صلللل ملللن اتفاقيلللة مراقبلللة الحسلللابات ممضلللاة ملللن قبلللل : نسلللخة مطابقلللة ل 4مؤيبببد رقبببم  •

 الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة ومراقب )ي( الحسابات.

الملللدّة النيابيلللة واسلللم أو أسلللماء الخبلللراء المحاسلللبين المتلللدخلين ولوبلللا  المؤيبببد المقبببّدمويتضلللّمن 

 من الصنف ا وا.

اب اسللللم المتللللدخل مللللن وفللللي بيلللل ،العموميببببةوبالنسبببببة للخبببببرة قببببي المؤسسببببات والمنشبببب ت  

بالمبببّدة ال منيبببة لكبببل صبببنف الملحبببق المتعلبببق إضلللافة  يشبببترطّ ضلللمن المؤيلللد المقلللدّم،  2الصلللنف 

المقلللدّم فلللي  (2106ضبببمن كبببراس الشبببروط صبببيغة جبببوان  02الملحبببق عبببدد   ) مبببن المتبببدخلين

الللللقي  من الفريللللق ثبللللات انتمائلللل  للمتللللدخلين مللللن الصللللنف ا وا ضلللل العللللرض عنللللد المشللللاركة

 المعنية بالمؤيد.المؤسسات والمنشآت العمومية لمهّمة في اأسندت ل  

 المهّمة: مؤيدات هنجاز - ب

 سلللم المتلللدخل ملللن الصلللنف ا واإللللى مؤيلللدات ا سلللناد اللللواردة أعلللال  والتلللي تحملللل ا يضبببال

 مؤيدات ا نجاز التالية:

o  مؤيلللدات إنجلللاز كلللل سلللنة محاسلللبية ملللن الملللدّة النيابيلللة المعنيلللة بالنسلللبة للمؤسسلللات أو

ملللللن محضلللللر مجللللللس المؤسسلللللة أو مجللللللس ا دارة أو  نسبببببخة: آت العموميلللللةالمنشللللل

الجلسلللة العاملللة التلللي تلللّم فيهلللا البلللّ  فلللي تقلللارير مراقلللب الحسلللابات للسلللنة المحاسلللبية 

 المعنية.

وبالنسلللللبة للملللللدّة النيابيلللللة التلللللي تلللللّم اسلللللتكماا إنجازهلللللا فلللللي المؤسسلللللات أو المنشلللللآت 

كملللا وردت  ة محاسببببية للمبببّدة النيابيبببة خبببر سبببنالعموميلللة، يلللتّم اعتملللاد مؤيلللدات إنجلللاز 

 أعال  الحتساب كامل المهّمة )لكّل المدّة النيابية(.
 

o مؤيللللدات إنهللللاء إنجللللاز جخللللر سللللنة بالنسللللبة للخبللللرة فللللي شللللركات القطللللاع الخللللاي :

مللللن محضللللر  نسببببخة مطابقببببة ل صببببلمحاسللللبية للفتللللرة النيابيللللة موضللللوع ا سللللناد: 

ارير مراقللللب الحسللللابات آلخللللر سللللنة الجلسللللة العامللللة العاديللللة التللللي صللللادق  علللللى تقلللل

 محاسبية.
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يتعبببيّن علبببل المتبببدخل مبببن الصبببنف  المؤسسبببات والمنشببب ت العموميبببة للخببببرة فبببي وبالنسببببة

مؤيّبببد البببواردة أعببباله مببب   بتحبببدى مؤيبببدات اإلسبببناداألول صبببلب مكاتبببب خببببرة سبببابقة اإلدالء 

م فبببي العبببرض عنبببد )المقبببدّ  02إلثببببات هنجببباز المكتبببب للمهّمبببة مرفقبببة ببببالملحق عبببدد  اإلنجببباز

 صلبها. إلثبات تدّخليالمشاركة( 

ويبببتّم اعتمببباد مؤيبببدات الخببببرة المشبببهود بمطابقتهبببا ل صبببل صبببلب  خبببر صبببفحة مبببن وثيقبببة 

 المؤيّد.

: عببببببرض الملببببببف علببببببل لجنببببببة التببببببدقيق فببببببي حسببببببابات المؤسسببببببات  9الفصببببببل

 والمنش ت العمومية:

قلللا لملللا ورد بالفصلللل السلللابع بعلللد اسلللتكماا تقيللليم العلللروض وترتيبهلللا وتلللدوين محضلللر الفلللرز طب

ممضلللى ملللن الملللدير الللوارد أعلللال ، يلللتّم إرسلللاا كاملللل المللللّف مرفقلللا بجلللدوا إحاللللة وثلللائق اللللقي 

إللللى لجنلللة التلللدقيق فلللي حسلللابات المؤسسلللات والمنشلللآت العموميلللة  العلللام لمدينلللة العللللوم بتلللونس

وذلللس قبللل  لهللا(رة يترأسللها رئلليس هيلللة مراقبللي الدولللة وتللؤّمن الهيلللة أعمللاا الكتابللة القللا )التللي

 شهرين ونصف على ا قل من التاريخ المزمع للتعيين.

وجوببببا ويحتلللوي المللللّف الموّلللل  للجنلللة التلللدقيق فلللي حسلللابات المؤسسلللات والمنشلللآت العموميلللة 

 على الوثائق والمعطيات التالية:

 نسخة من مقّرر تعيين اللجنة الخاّصة بفتح وفرز العروض.  •
 ؤيدات النشر. ومالعروض نسخة من إعالن طلب  •
 .مدينة العلوم بتونسنسخة رقمية من كرا  الشروط الصادر عن  •
 نسخة أصليّة من محضر للسة فتح العروض. •
 نسخة أصليّة من تقرير فرز العروض.  •
نسللللخة مللللن الوثللللائق الفنيللللة الخاصللللة بكللللل عللللرض والتللللي تللللّم اعتمادهللللا فللللي تقيلللليم  •

 العروض. 
وض وللللدوا تقيللليم العلللروض قلللري مضلللغوط يحتلللوي عللللى المعطيلللات الفنيلللة للعلللر •

 .Excelحسب منظومة 
 التاريخ المحتمل للتعيين. •

 

 عند االقتضاء. لطلب العروضويمكن للجنة التدقيق أن تطلب مدّها بالوثائق ا صلية 

كمببببا يمكببببن للجنببببة التببببدقيق فببببي حسببببابات المؤسسببببات والمنشبببب ت العموميببببة التثبببببت بكببببّل 

مبببن قببببل المشببباركين فيمبببا يتعلّبببق ببببالخبرة  الوسبببائل المتاحبببة مبببن صبببّحة المعطيبببات المقّدمبببة

المنجبببب ة وأسببببماء المتببببدّخلين وهقصبببباء المشببببارض ه ا ثبببببت تصببببريحي بمعطيببببات مغلوطببببة أو 

مخالفببببة لمحتببببوى الوثببببائق التعاقديببببة التببببي أسببببندت بمقتضببببا ا لببببي  ببببله المهببببام. كمببببا تقببببوم 

ق اللجنببببة بالتنصببببيه علببببل  ببببلا التصببببريح المخببببالف صببببلب كببببّل مراسببببالت نتببببائ  التببببدقي

الموّجهبببة مبببن قبلهبببا والتبببي تحتبببوا اسبببم المشبببارض ضبببمن المكاتبببب أصبببحاب البببثالث مراتبببب 

 األولل.
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 2122-2122-2120 للسنوات  لمدينة العلوم بتونسمراقب الحسابات تعيين  :01الفصل

يلللتّم التلللدقيق فلللي المللللّف ملللن قبلللل لجنلللة التلللدقيق فلللي حسلللابات المؤسسلللات والمنشلللآت العموميلللة  

 مللللر المتعلّللللق بمراقبللللة حسللللابات المؤسسللللات والمنشللللآت العموميللللة وكافّللللة طبقللللا لمقتضلللليات ا

المكاتلللب أصلللحاب  بأسلللماء مدينلللة العللللوم بتلللونسموافلللاة التراتيلللب الجلللاري بهلللا العملللل. وتلللتّم 

الللللثالث مراتللللب ا ولللللى فللللي تللللاريخ انعقللللاد الهيكللللل المخللللّوا للللل  تعيللللين مراقللللب أو مراقبللللي 

رة أو مجللللس المؤسسلللة( واللللقي يقلللوم بلللدور  بتعيلللين الحسلللابات )الجلسلللة العاملللة أو مجللللس ا دا

 مراقب أو مراقبي الحسابات )في حالة المراقبة المزدولة( من ضمن القائمة المقترحة.

ولضللللمان المتابعللللة الحينيللللة لجللللدوا تعهللللدات مراقبللللي الحسللللابات مللللن قبللللل لجنللللة التللللدقيق فللللي 

الدولللللة بمراقللللب)ي( حسللللابات المؤسسللللات والمنشللللآت العموميللللة، يللللتّم إعللللالم هيلللللة مراقبللللي 

 ساعة من اختيار )هما( عن طريق الفاكس. 04الحسابات المعيّن في ظرف 

ويللللتّم إعللللالم هيلللللة مراقبللللي الدولللللة وزارة ا شللللراف القطللللاعي وهيلللللة الخبللللراء المحاسللللبين 

مراسلللللة كتابيللللة مودعللللة لللللد  ي( الحسللللابات المعلللليّن)ين( بمقتضللللى -بللللالبالد التونسللللية بمراقللللب

 التعيين. تلي تاريخفي بضون العشرة أيام التي  قكورمكتب ضبط الهيكل الم

 : هعالم مراقب الحسابات المعيّن00الفصل

يلللتّم إعلللالم مراقلللب)ي( الحسلللابات المعللليّن)ين( فلللي أللللل أقصلللا  عشلللرة أيلللام ملللن تلللاريخ التعيلللين 

 وذلس بكّل طريقة مادية تعطي تاريخا ثابتا لهقا ا عالم.

 

لمدينببببة  تعلقببببة بتعيببببين مراقببببب)ا( الحسبببباباتالم طلببببب العببببروض: نشببببر نتببببائ  02الفصببببل

  2122-2122-2120للسنوات العلوم بتونس

عللللى موقلللع اللللواب الخلللاّي بهلللا أو  طللللب العلللروضولوبلللا نتلللائج  مدينلللة العللللوم بتلللونستنشلللر 

أخللر  ماديّللة أو علللى الخللّط. ويبلليّن هللقا ا عللالن أسللماء مراقبللي الحسللابات  وسلليلة إشللهاربللأّي 

النيابيللللة  ين( والمللللدّةولللللى واسللللم مراقللللب)ي( الحسللللابات المعلللليّن)أصللللحاب الللللثالث مراتللللب ا 

 وتاريخ التعيين.

  ويتّم ذلس في ألل أقصا  شهر من تاريخ التعيين.



 

 2122-2122-2120لتعيين مراقب حسابات مدينة العلوم بتونس للسنوات  10/2122طلب عروض عدد 
 

-21- 

 التعــــــــاقـــــدية الثاني: البنـــــــــودالعنوان 

 المراقبة: : اتفاقية1الفصل 

ب الحسلللابات المعللليّن)ين( طبقلللا ومراقللل مدينبببة العلبببوم بتبببونسيلللتّم إبلللرام اتفاقيلللة المراقبلللة بلللين 

الملللدير العلللام لمدينلللة لكافّلللة ا للللراءات اللللواردة أعلللال . ويلللتّم ولوبلللا إمضلللاء االتفاقيلللة ملللن قبلللل 

 لهة ومراقب الحسابات من لهة أخر .  العلوم بتونس من

 : موضوع المهمة:2الفصل 

 يلي: فيماتتمثل مهمة مراقب الحسابات 

 مراقلللب  ويتلللولىة لنجاعلللة نظلللام الرقابلللة الداخليلللة. االضلللطالع بصلللفة مسلللتمرة بمراقبلللة عامللل

 والماليللللةالحسلللابات سلللنويا إلللللراء التقصللليات الالزمللللة خاصلللة لتقيللليم ا لللللراءات ا داريلللة 

وتنلللللدرل ولوبلللللا ضلللللمن العمليلللللات  .بمدينلللللة العللللللوم بتلللللونسالمعملللللوا بهلللللا  والمحاسلللللبية

 للمراقبة:الخاضعة 

  المعلومات ونظامالتنظيم 

 رقابة التصرف التدقيق الداخلي ونظام 

 إلراءات إعداد وتنفيق ومتابعة ميزانيتي التصرف واالستثمار 

 إلراءات التصرف في الموارد البشرية 

 إلراءات إبرام الصفقات وتنفيقها وختمها 

  الطلبللللات التللللي ال تللللدخل ضللللمن اختصللللاي لجللللان الصللللفقات المنصللللوي عليهللللا

 با مر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

 التصرف التجاري 

 في الخزينة والتصرفلتصرف المالي ا 

 استخالي المستحقات 

  والمخزوناتالتصرف في الممتلكات 

ويتعلللين أن تشلللمل المراقبلللة كلللل لوانلللب التصلللرف الملللقكورة ملللع مالءمتهلللا ملللع طبيعلللة نشلللاط 

 .مدينة

  مراقبلللة اللللدفاتر والخزانلللة وا ورا  التجاريلللة والمسلللتندات ووثلللائق المحاسلللبة والقللليم الماليلللة

كللللقلس عمليللللات المبادلللللة المنجللللزة خللللالا السللللنة المحاسللللبية والتأكللللد مللللن صللللحة و دينللللةللم

مللللن مللللد  صللللحة المعلومللللات التللللي  والتحقللللقعمليللللات ا حصللللاء والقللللوائم الماليللللة  وصللللد 

وبصلللفة عاملللة، تشلللمل أعملللاا  .حسلللابات المؤسسلللة حلللواتضلللمنها تقريلللر مجللللس المؤسسلللة 

 سبي.المراقبة كل العمليات المتعلقة بالتصرف المالي والمحا
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 الوثائق المكونة التفاقية المراقبة: :2الفصل 

 يلي: فيماتتمثل الوثائق المكونة التفاقية المراقبة 

 اتفاقية المراقبة المبرمة -0

مالحلللق اتفاقيلللة المراقبلللة إن وللللدت )فلللي صلللورة تغييلللر تركيبلللة الفريلللق المتلللدّخل طبقلللا  -2

 من البنود التعاقدية الوارد أسفل (  6لما ورد بالفصل

 الشروط كرا   -2

 مالحق كرا  الشروط -4

 المتدخل:تركيبة الفريق  :4الفصل

 والسلللادةالمهملللة عللللى الولللل  ا كملللل ملللن السللليدات  المتلللدخل المكللللف بانجلللازيتكلللون الفريلللق 

   ذكرهم:اآلتي 

 الشهادة العلمية صنف المتدخل المتدخل ولقباسم 

   

   

   

   

 

 :الحساباتمراقب االلت امات الموضوعة علل كا ل  :2الفصل 

مكتلللب الخبلللرة المعنلللي أن يلتلللزم بتركيبلللة الفريلللق المكللللف بالمهملللة التلللي تلللم اختيلللار  يجلللب عللللى 

علللللى أساسللللها. وال يمكللللن تغييللللر هللللق  التركيبللللة إال للضللللرورة القصللللو  وحصللللريّا بالنسللللبة 

للمتللللدخلين مللللن الصللللنف الثللللاني أو الثالللللث وذلللللس بعللللد إبللللرام ملحللللق لالتفاقيللللة يصللللاد  عليهللللا 

. ويللتم تعلللويض العضلللو دير العلللام لمدينللة العللللوم بتلللونسالمللقبلللل  ملللن وتمضلليمجلللس المؤسسلللة 

 مماثلين.مهنية  وتجربةاركت  بآخر ذي مستو  علمي القي تتعقر مش

المتعلقلللة بنظلللام الرقابلللة الداخليلللة  وتوصللليات ويجلللب أن يضلللمن كلللل مراقلللب حسلللابات مالحظاتللل  

االقتضلللاء  فلللي تقريلللر خلللاي يرسلللل فلللي نسلللختين ورقتلللين باللغلللة العربيلللة واللغلللة الفرنسلللية عنلللد

فبببي أجبببل أقصببباه شبببهرين مبببن    اإلدارة العاّمبببة لمدينبببة العلبببوم بتبببونسونسلللخة الكترونيلللة إللللى 

 تاري  انتهاء السنة المحاسبية. 

نبببي يجبببب تقبببديم تقريبببر الرقاببببة توفبببي صبببورة تعيبببين لمبببدة نيابيبببة سبببابقة ببببأكثر مبببن سبببنة ف

 ستة أشهر من تاري  التعيين  6 أجل أقصاهالداخلية في 

والتنبيبببي عليبببي بتقبببديم تقريبببره خبببالل العشبببر أيبببام مبببن  مراقبببب الحسببباباتم هعبببالم   علبببل أن يبببت

 تاري  بلوغ اإلشعار بالتنبيي.  
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متابعللللة المالحظللللات المضللللمنة بتقريللللر  المؤسسللللة،ويتللللولى مراقللللب الحسللللابات، بالتنسلللليق مللللع 

د الرقابلللة الداخليلللة الخلللاي بالسلللنة المحاسلللبية المنقضلللية والتلللي سلللبقتها فلللي إطلللار للللدوا يعللل

بالخصلللوي تقييملللا للمجهلللود المبلللقوا ملللن قبلللل المؤسسلللة لتلللدارك النقلللائص  ويتضلللمنللغلللرض 

 الواردة بالتقرير.

 المؤسسللللة،نشللللاط المؤسسللللة وضللللبطها مللللن قبللللل مجلللللس  وتقريللللربعللللد إعللللداد القللللوائم الماليللللة 

لكللللل ا يضللللاحات بمللللا فللللي ذلللللس  والمتضللللمنةالمصللللاحبة لهللللا  الوثللللائق والبيانللللاتتوضللللع هللللق  

فبببي أجبببل أقصببباه شبببهرين  ات والحاللللة الماليلللة عللللى ذملللة مراقلللب الحسلللاباتوضلللعية الممتلكللل

 .ونصف بعد انتهاء السنة المحاسبية

الماليلللة فلللي أللللل شلللهر ابتلللداء ملللن  القلللوائم ويتعلللين عللللى مراقلللب الحسلللابات تقلللديم تقريلللر حلللوا

 القوائم المالية.بتاريخ تبليغ  

ر مبببن سبببنة فتنبببي يجبببب تقبببديم نيابيبببة سبببابقة ببببأكث الحسبببابات لمبببدةوفبببي صبببورة تعيبببين مراقبببب 

( أشببهر مببن تبباري  توصببلي بببالقوائم 2ثببالث )تبباري  أقصبباه  الماليببة فببيتقريببره حببول القببوائم 

 المالية المضبوطة  

 تلللدخلالدون ويجلللري مراقلللب الحسلللابات كلللل عمليلللات المراقبلللة والفحلللص التلللي يراهلللا مالئملللة 

 في إدارة المؤسسة. 

برهلللا ضلللرورية لمباشلللرة مهامللل  وخاصلللة منهلللا ويحلللق لللل  الحصلللوا عللللى كلللل الوثلللائق التلللي يعت

 العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجالت المحاضر والجداوا البنكية.

ويمكلللن إللللراء التحريلللات المنصلللوي عليهلللا فلللي هلللقا الفصلللل داخلللل المنشلللآت سلللواء كانللل  

 العمل.الجاري ب   والتراتيبمنشآت أو مؤسسات أو منشآت فرعية على معنى التشريع 

ن يتضلللمن تقريلللر مراقلللب الحسلللابات رأيللل  الصلللريح بأنللل  أنجلللز مهملللة المراقبلللة وفقلللا ويجلللب أ

صللللراحة علللللى التصللللديق علللللى الحسللللابات أو  والتنصلللليصلمعللللايير التللللدقيق المتعللللارف عليهللللا 

 على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق.

كلللل تقريلللر ملللن مجللللة الشلللركات التجاريلللة،  269ويعتبلللر بلللاطال وملغلللى، عللللى معنلللى الفصلللل 

التلللللي تضلللللمنها  االحتلللللرازاتمراقلللللب حسلللللابات ال يحتلللللوي عللللللى رأي صلللللريح أو إذا كانللللل  

 مقدمة بصفة بير للية وبير كاملة.

يجللللب علللللى مراقللللب الحسللللابات المعللللين أن يحيللللل ويقللللدم لمجلللللس المؤسسللللة تقريللللر  المتعلللللق 

أعضلللاء  ينوبلللبلللالقوائم الماليلللة وكلللقلس تقريلللرا خاصلللا حلللوا االتفاقيلللات المبرملللة بلللين المؤسسلللة 

 .  هامجلس

ببببباللغتين العربيببببة والفرنسببببية قببببي صببببيغة ورقيببببة وأخببببرى  فببببي ننيببببرينويوللللل  كللللل تقريللللر 

ظلللرف خمسلللة عشلللر يوملللا عللللى ا قلللل قبلللل التلللاريخ المعلللين  المؤسسلللة فلللي لمجللللس هلكترونيبببة

 للمصادقة على القوائم المالية السنوية.
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 :سمدينة العلوم بتون: االلت امات الموضوعة علل كا ل 6الفصل

يجلللب متابعلللة تقلللدم عملللل المتلللدخلين علللن طريلللق بطاقلللة متابعلللة للفريلللق المتلللدخل وإعلللالم هيللللة 

 مراقبللللي الدولللللة )لجنللللة التللللدقيق فللللي المؤسسللللات والمنشللللآت العموميللللة( فللللي حللللاا حللللدوث أي

 .اي إشكاا أو 2صنف و 1تغيير في تركيبة الفريق المتدخل صنف 

 ابات:: الوثائق الموضوعة علل  مة مراقب الحس7الفصل 

 :بمدينة العلوم بتونسعليها  لالطالعتوضع على ذمة مراقب الحسابات الوثائق التالية 

 القوائم المالية والميزانيات التقديرية وتقارير النشاط المتعلقة بالثالث سنوات ا خيرة

 عقد البرامج أو عقد ا هداف أو برامج العمل 

 لنظام ا ساسي الخاي بأعوانها.النصوي القانونية المتعلقة بالمؤسسة بما فيها ا 

 ونوعيتها. ة المؤسسةالتوزيع الجغرافي  نشط 

  ا طار. وقانونالهيكل التنظيمي 

  سنوات ا خيرة.المراقبة للثالث  وتقاريردليل ا لراءات 

  وكلللقلس الطلللر   والماليلللةتنظللليم الوظيفلللة المحاسلللبية  وإللللراءاتعلللدد القيلللود المحاسلللبية

 المحاسبية.

 العامة. وا دارةي أعضاء مجلس المؤسسة قائمة اسمية ف 

 هيكلة رأ  الماا 

  على ا قل من رأ  مالها.%10قائمة الشركات التي تمتلس المنشأة 

 المنطبقة علل اتفاقية المراقبة: والتراتيبالتشري   :8الفصل 

وتخضلللع المعنيلللة. العموميلللة  والمؤسسلللةمراقبلللة بلللين مراقلللب الحسلللابات المعلللين التبلللرم اتفاقيلللة 

   وخاصة:الجاري بها العمل  والتراتيباالتفاقية للتشريع  هق 

  المتعللللللق بتحلللللوير التشلللللريع 1988أوت 18الملللللؤر  فلللللي 1988لسلللللنة 108القلللللانون علللللدد

 الخاي بمهنة الخبراء المحاسبين،

  والمنشلللآتالمتعللللق بالمسلللاهمات 1989فيفلللري 1الملللؤر  فلللي 1989لسلللنة 9القلللانون علللدد 

وي التلللي نقحتللل  أو تممتللل  و خاصلللة القلللانون العموميلللة وعللللى لميلللع النصللل والمؤسسلللات

 ،2006لوان 12المؤر  في 2006لسنة 36عدد 

  المتعلللللق بنظللللام المحاسللللبة 1996ديسللللمبر 30المللللؤر  فللللي 1996لسللللنة 112القللللانون عللللدد

 للمؤسسات،

  نلللوفمبر 3الملللؤر  فلللي 2000لسلللنة 93مجللللة الشلللركات التجاريلللة الصلللادرة بالقلللانون علللدد

حتهلللللا أو تممتهلللللا وخاصلللللة منهلللللا القلللللانون علللللدد وعللللللى لميلللللع النصلللللوي التلللللي نق2000

المتعلللللق بتللللدعيم سللللالمة العالقللللات الماليللللة 2005أكتللللوبر 18المللللؤر  فللللي 2005لسللللنة 96

 .2009مار  16المؤر  في 2009لسنة 16وجخرها القانون عدد 

  المتعلبببببببق بالتصبببببببريح  2108أوت  0المبببببببؤر  فبببببببي  2108لسبببببببنة  46القبببببببانون عبببببببدد

 راء غير المشروع وتضارب المصالح.بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلث
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  المتعلللللق بضللللبط شللللروط 1987المللللؤر  فللللي بللللرة أفريللللل 1987لسللللنة 529ا مللللر عللللدد

 والتجاريلللللةوطلللللر  مرالعلللللة حسلللللابات المؤسسلللللات العموميلللللة ذات الصلللللبغة الصلللللناعية 

 والشركات التي تمتلس الدولة كامل رأ  مالها،

  بضللللبط قواعللللد تنظلللليم المتعلللللق 1989مللللاي 25المللللؤر  فللللي 1989لسللللنة 541ا مللللر عللللدد

 وتسيير هيلة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،

  المتعلللللق بالمصللللادقة علللللى 1996ديسللللمبر 30المللللؤر  فللللي 1996لسللللنة 2459ا مللللر عللللدد

 ا طار المرلعي للمحاسبة،

  المتعلللللق باحللللداث هياكللللل 2002سللللبتمبر 30المللللؤر  فللللي 2002لسللللنة 2131ا مللللر عللللدد

 بالوزارة ا ولى،

  المتعلللللق بكيفيللللة ممارسللللة 2002أكتللللوبر 7المللللؤر  فللللي 2002لسللللنة 2197ا مللللر عللللدد

ا شلللراف عللللى المنشلللآت العموميلللة وصللليأ المصلللادقة عللللى أعملللاا التصلللرف فيهلللا وتمثيلللل 

المسللللاهمين العمللللوميين فللللي هيلللللات تصللللرفها وتسللللييرها وتحديللللد االلتزامللللات الموضللللوعة 

 على كاهلها،

  متعلللللق بكيفيللللة ممارسللللة ال2002أكتللللوبر 7المللللؤر  فللللي 2002لسللللنة 2198ا مللللر عللللدد

ا شللللراف علللللى المؤسسللللات العموميللللة التللللي ال تكتسللللي صللللبغة إداريللللة وصلللليأ المصللللادقة 

عللللى أعملللاا التصلللرف فيهلللا وطلللر  وشلللروط تعيلللين أعضلللاء مجللللس المؤسسلللة وتحديلللد 

 االلتزامات الموضوعة على كاهلها،

  المتعللللللق بتعيلللللين سللللللطة 2005ملللللار  24الملللللؤر  فلللللي 2005لسلللللنة 910ا ملللللر علللللدد

ف عللللى المنشلللآت العموميلللة وعللللى المؤسسلللات العموميلللة التلللي ال تكتسلللي صلللبغة ا شلللرا

أوت 21المللللؤر  فللللي 2007لسللللنة 2123إداريللللة كمللللا تللللم تنقيحلللل  وإتماملللل  بللللا مر عللللدد 

و ا ملللللر علللللدد 2007أكتلللللوبر 23الملللللؤر  فلللللي 2007لسلللللنة 2561و ا ملللللر علللللدد 2007

المللللؤر  2010لسللللنة 90و ا مللللر عللللدد 2008ديسللللمبر 11المللللؤر  فللللي 2008لسللللنة 3737

 ،2010ديسمبر 13المؤر  في 2010لسنة 3170و ا مر عدد 2010لانفي 20في 

  يتعللللللق بهيللللللة مراقبلللللي الدوللللللة 2013نبببببوفمبر 22مبببببؤر  2013لسلللللنة 5093أملللللر علللللدد

 برئاسة الحكومة وبضبط النظام ا ساسي الخاي بأعضائها.

  المتعللللق بتنظللليم الصلللفقات2014مبببارس 13المبببؤر  فبببي 2014لسبببنة 1039ا ملللر علللدد 

 العمومية.

  يتعلللللق باحللللداث وزارة الوظيفللللة 2016مببببارس 2مببببؤر  فببببي 2016لسببببنة 271أمللللر عللللدد

 العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحا  هياكل بها.

  2014من قانون المالية التكميلي لسنة 19الفصل . 

  فيفلللري 28التقليديلللة الملللؤر  فلللي  والصلللناعاتقلللرار وزيلللري الماليلللة والسلللياحة والتجلللارة

عللللللق بالمصلللللادقة عللللللى للللللدوا مرتبلللللات ملللللدققي الحسلللللابات للللللد  المؤسسلللللات المت2003

و القلللرار الملللؤر  2003سلللبتمبر 24بلللالبالد التونسلللية كملللا تلللم تنقيحللل  بلللالقرار الملللؤر  فلللي 

المببببببؤر  فببببببي والقللللللرار  2012مللللللاي 12والقللللللرار المللللللؤر  فللللللي 2006لويليللللللة 4فللللللي 

 .2106مارس 01

  المسلللللاهمات وا شلللللراف  حلللللوا1997أوت 25بتلللللاريخ 38منشلللللور اللللللوزير ا وا علللللدد

 على المنشآت والمؤسسات العمومية.
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 المستعملة: اللغة :9 الفصل

تطبيقللللا لبنللللود هللللق  االتفاقيللللة  لمدينللللة العلللللوم بتلللونسيعلللد المشللللارك كللللل الوثللللائق التلللي يسلللللمها 

 باعتماد اللغة العربية.

 هسناد ا: وطريقةمرتبات صاحب المهمة  :9الفصل 

ى لللللدوا مرتبللللات مللللدققي الحسللللابات لللللد  المؤسسللللات تخضللللع مهمللللة مراقبللللة الحسللللابات إللللل

 والصللللناعات والتجللللارة والسللللياحةبللللالبالد التونسللللية الصللللادر بمقتضللللى قللللرار وزيللللري الماليللللة 

 سلللبتمبر    24 كملللا تلللم تنقيحللل  بلللالقرار الملللؤر  فلللي2003 فيفلللري  28التقليديلللة الملللؤر  فلللي 

 2012 مبببببباا 12  والقللللللرار المللللللؤر  فللللللي 2006لويليللللللة  4 والقللللللرار المللللللؤر  فللللللي 2003

 2106مارس   01 المؤر  في والقرار

 التالي:ويتم دفع المرتبات على النحو 

 20% عند بداية ا عماا 

 30%  بتقديم تقرير الرقابة الداخلية  ا ولية مشروطةانتهاء ا عماا عند 

 30%   عند انتهاء ا عماا مشروطة بتقديم تقرير حوا القوائم المالية 

 20% عليهلللا ملللن قبلللل  والمصلللادقةملللن تلللاريخ تقلللديم التقلللارير  أللللل أقصلللا  شلللهرا فلللي

 ؤسسة.الممجلس 

علببببل تقببببديم التقببببارير يجببببب تقببببديم الوثببببائق المتعلقببببة بسببببالمة  وعببببالوةوفببببي كببببل الحبببباالت 

 الوضعية الجبائية واالجتماعية للخبير المحاسب قبل هسناد أّا قسك من المرتبات.

  : فس  اتفاقية المراقبة:01الفصل 

ل للللراءات الترتيبيلللة الجلللاري بهلللا العملللل خاصلللة فلللي  االتفاقيلللة طبقلللا العللللوم فسلللخ لمدينلللةيمكلللن 

 التالية:الحاالت 

  إذا تلللوفر فلللي شلللخص الجملللع أثنلللاء الملللدة المحلللددة باتفاقيلللة المراقبلللة بلللين صلللفت  كمراقلللب

 .(2وفقرة 1فقرة) الشروطمن كرا  2حسابات وإحد  الحاالت المشار إليها بالفصل 

 قي تتعلللقر مشلللاركت  فلللي تركيبلللة الفريلللق المكللللف بالمهملللة خلللالا علللدم تعلللويض العضلللو الللل

 الخمسة عشر يوما الموالية لطلب المؤسسة.

  اسللتحالة اسلللتمرار تنفيلللق مهملللة المراقبلللة بسلللبب صلللعوبات خاصلللة للللم تلللتم التوصلللل إللللى حلهلللا

مللللن قبللللل وزارة الماليللللة ولجنللللة التللللدقيق فللللي حسللللابات المؤسسللللات والمنشللللآت العموميللللة 

 برئاسة الحكومة.

  تجببباوز الفتبببرة المحبببددة فبببي التنبيبببي علبببل مراقبببب الحسبببابات بسببببب التبببأخير غيبببر المببببّرر

     في تقديم التقارير.  

 الجبائي: والطاب معاليم التسجيل  :12الفصل 

  تحمل معاليم تسجيل اتفاقية المراقبة على مراقب )ي( الحسابات.
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  المـــالحـــــق
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 0 عدد ملحق

بكراس الشروط  علل االلت امع والموافقة تصريح علل الشرل باالطال

للمدة النيابية  مدينة العلوم بتونس الخاص بتعيين مراقب حسابات

2120/2122/2122 

 

 ..................................................( .......................................واللقبإني الممضي أسفل  )االسم 

 .....................................................................................................................وكيل مكتب 

 .........................عـدد....................... التــونسـية تح المسجـل بهـيـلة الخبــراء المحـاسبـين بالبــالد 

 تاريخ التسجيل....................................................................منق. والمباشر لمهنة خبير محاسب

 ...............................الكامل( ................................................ )العنوانمخابرت  بـ  المعين محل

 

 

مدينلللة بتعيلللين مراقلللب حسلللابات أصلللر  عللللى شلللرفي أنلللي اطلعللل  ووافقللل  عللللى كلللرا  الشلللروط الخلللاي 

بللللااللتزام بجميللللع الشللللروط االداريللللة والفنيللللة  وأتعهللللد 2120/2122/2122 النيابيللللة العلللللوم بتللللونس للمللللدة

تكليفللللي رفقللللة االتفاقيللللة فللللي صللللورة  الشللللروط وإيللللداعهاالللللواردة بهللللا كمللللا أتعهللللد بامضللللاء وخللللتم كللللرا  

 بالمهمة.

       

 .حرر بـ.............في.....

با بعد تاريخ نشر كرا  الشروطالتاريخ ولو
 

   

 وختم  المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية للحسابات إمضــاء
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 2ملحق عدد

الحاالت  تصريح علل الشرل بعدم اإلفالس وعدم التأثير وعدم االنتماء وعدم الوجود في هحدى

 طمن كراس الشرو2اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل 

 

 

 ............................................( ..............................................واللقب إني الممضي أسفل  )االسم

 ...........................المسجـل بهـيـلة الخبــراء المحـاسبـين بالبــالد التــونسـية تحـ  عـدد ......................

 ...................................................................................بالكامل( ل مخابرت  بـ )العنوان المعين مح

 المسمى فيما يلي "المشارك "

   أصر  على شرفي أني لس  في حالة إفال  أو في وضعية تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري ب        

 *() العمل

  في بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا أصر  على شر

 قصد التأثير في مختلف إلراءات التعيين ومراحل إنجاز مهمة المراقبة.

  أو مض  عن انقطاعي عن العمل مدينة العلوم بتونس  أصر  على شرفي أني لـم أكـن عونـا عمـوميـا لـد

 سنوات على ا قل.خمس  بها مدة

  أصر  على شرفي أني وكافة أعضاء الفريق المتدخل المقتر  ال نولد في إحد  الحاالت ا قصائية

المتعلق بتحوير 1988أوت 18المؤر  في 1988لسنة 108من القانون عدد 23المنصوي عليها بالفصل 

 جارية.من مجلة الشركات الت262 والفصلالتشريع الخاي بمهمة الخبراء المحاسبين 

 أني:كما أصر  

  لم أتعرض ل يقاف عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لد  هيلة الخبراء المحاسبين

 بالبالد التونسية خالا الثالث سنوات ا خيرة.

  أو  المحاسللللللبية،لسلللللل  بصللللللدد إنجللللللاز مهمللللللات خصوصللللللية تتعلللللللق بالمراقبللللللة والتنظلللللليم والمسللللللاعدة

 .االستشارية بالمؤسسة

 حرر بـ.............في............       

 وختم  للحساباتالمشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية  إمضــاء    

 

 

 في حالة التسوية الرضائية، يجب أن يقدم المشارك تصريحا في الغرض )*( 
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 2ملحق عدد 

 طلب العروضحول التصريح بالمشاركة في  وثيقة تعهد

 ..............واللقب( ...........................................................................ي الممضي أسفل  )االسم إن

 ...................المسجـل بهـيـلة الخبــراء المحـاسبـين بالبــالد التــونسـية تحـ  عـدد ............................

 .......................................بالكامل( .......................................... )العنوانبـ  المعين محل مخابرت 

 المسمى فيما يلي "المشارك "

المتعلقة بتعيين مراقب حسابات  طلب العروضلملف  والمكونةعلى لميع الوثائق اآلتي ذكرها  االطالعوبعد 

 :مدينة العلوم بتونس

 وط بما في ذلس البنود التعاقدية المكونة لالتفاقية المراقبةكرا  الشر 

 مالحق كرا  الشروط 

من البنود التعاقدية وقدرت  4وبعد أن أطلع  شخصيا على الوثائق الموضوعة على ذمتي والمقكورة بالفصل 

 بما يلي: وألتزمعلى مسؤوليتي طبيعة وشروط المهمة المطلوب إنجازها، أتعهد 

 وفقا لبنود كرا  الشروط  2120/2122/2122للسنوات مدينة العلوم بتونس قبة حسابات إنجاز مهمة مرا

 ومقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

  الوفاء بجميع االلتزامات التعاقدية طبقا لبنود كرا  الشروط والتفاقية المراقبة مقابل المرتبات الجاري بها

فيفري 28التقليدية المؤر  في  والصناعات والتجارة والسياحةالمالية عليها بقرار وزيري  والمنصويالعمل 

المتعلق بالمصادقة على لدوا مرتبات مدققي الحسابات لد  المؤسسات بالبالد التونسية المنقح بالقرار 2003

ماا 12والقرار المؤر  في  2006لويلية  4و القرار المؤر  في  2003سبتمبر 24المؤر  في 

 .2106مارس 01لمؤر  في والقرار ا2012

  المراقبة. اتفاقيةتطبيق لميع البنود المدرلة كرا  الشروط بما في ذلس البنود التعاقدية التي تكون لزءا من 

أو المرتبات بمولب اتفاقية المراقبة بتحويلها إلى الحساب المفتو  بالبنس  مدينة العلوم بتونس تدفع

 .......................................عدد................................ .تح .............................. :البريد

 

 اطلع  ووافق 

 حرر بـ.............في............       

 وختم  المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية للحسابات إمضــاء
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 4ملحق عدد 

 ارين للمكتبالققائمة اسمية في األعوان 

 الصنف تاريخها الشهادة المحرز عليها واللقباالسم  ع ر

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 

 

    

 

 حرر بـ.............في............

 

 وختم  للحساباتالمشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية  إمضــاء
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 2ملحق عدد 

 الت ام جماعي لكافة الفريق المتدخل

 مدينة العلوم بتونسبتنجاز مهمة المراقبة 

 2122/2122 /2120للمدة النيابية 

ملللن  والمتكلللونالفريلللق المتلللدخل  أقلللر بلللأنواللقلللب( ..................................إنلللي الممضلللي أسلللفل  )االسلللم 

ز المهمللة علللى الوللل  ا كمللل. كمللا أقللر بصللحة كافللة المعلومللات اآلتللي ذكللرهم يلتللزم بانجللا والسللادةالسلليدات 

 الواردة بهقا العرض:

 تاري  اإلمضاء همضاء المتدخلين المتدخل ولقباسم 

   

   

   

   

   

   

 

 حرر بـ.............في............

 وختم  المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية للحسابات إمضــاء

 

 

 

ويعتببببر غيببباب  يتعلللين عللللى كلللل المتلللدخلين المعنيلللين ا مضلللاء فلللي الخانلللة المخصصلللة لكلللل واحلللد ملللنهم. -0

 همضاء أّا متدخل موجبا لإلقصاء اآللي.

ويعتبببببر المقتللللرحين ضللللمن الفريللللق. 1يتعللللين ولوبللللا التعريللللف بامضللللاء المتللللدخل أو المتللللدخلين صللللنف  -2

 ( موجبا لإلقصاء اآللي 0 صنفبها )عدم استيفاء كل اإلمضاءات والتعريف 

يتعللليّن ولوبلللا إرفلللا  هلللقا الملحلللق بنسلللخ مطابقلللة ل صلللل ملللن الشلللهائد العلميلللة للمتلللدخلين ملللن الصلللنف  -2

 وقللللرار المعادلللللة بالنسللللبة للشللللهادة ا لنبيللللة أو الشللللهادة المسلللللّمة مللللن مؤسسللللة لامعيللللة خاصللللة. 2و0

 ويعتبر عدم تقديم  له الوثائق موجبا لإلقصاء اآللي.
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 6 ملحق عدد

قائمة المؤسسات أو المنش ت العمومية التي أنج  لديها الخبير المحاسب أو الخبراء المحاسبين 

 (0المراقبة )أعمال المراجعة أو  1المتدخلين صنف 

 هلل  خر أجل لقبول العروض( 0997)منل سنة 

 

المؤسسة أو 

 المنشأة العمومية

المدة 

 النيابية

تاري  بدء 

 (0المهمة )

مهمة تاري  نهاية ال

(0) 

المؤيدات الخاصة باإلنجاز الج ئي 

 أو الكلي للمهمات

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 (: مهمة مراقبة أو مرالعة قانونية.2)

 

 حرر بـ.............في............

 وختم  المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية للحسابات إمضــاء
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 7ددملحق ع

قائمة شركات القطاع الخاص التي أنج  لديها الخبير المحاسب أو الخبراء المحاسبين المتدخلين 

 (0المراقبة )أعمال المراجعة أو  1صنف 

 هلل  خر أجل لقبول العروض( 0997سنة  )منل

شركات القطاع 

 الخاص

المدة 

 النيابية

تاري  بدء 

 (0المهمة )
تاري  نهاية 

 (0المهمة )
 لخاصة بالقطاع الخاصالمؤيدات ا

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 (: مهمة مراقبة أو مرالعة قانونية2)

 

 حرر بـ.............في............

 وختم  المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانونية للحسابات إمضــاء
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 8ملحق عدد 

 من المتدخلينتوزي  المدة ال منية لكل صنف 

 (2120/2122/2122للمدة النيابية  مدينة العلوم بتونس)

 

 االسم واللقب
 عــدد األيام حسب األصنال

 الجملة 3صنف  2صنف  1صنف 

 

 

 

 

 

 

    

     ــدد األيامع

 

 

 حرر بـ.............في..........

 وختم  للحساباتية المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المرالعة القانون إمضــاء

 

 

 

 

 

 العرض في صورة عدم استجابة أحد المتدخلين هلل الشروط الدنيا للصنف المنتمي هليي يتم هقصاء. 

  أو  2عرض احتوا علل تضارب أو أخطاء حسابية في توزي  عدد األيام أو تضارب م  الملحق   ليا كليقصل

 ومية والمّدة النيابيةالمؤسسة أو المنشأة العم علل اسملم يتم التنصيه صلبي 

 يعتبر عدم تقديم  لا الملحق مستوفيا لجمي  الشروط سببا لإلقصاء اآللي العرض. 
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 9ملحق عدد 

 

 الفريق المتدخل

 

 أتعاب المهمات العاديّة

 )بالدينار التونسي(

 الفريق

 3صنف  2صنف  1صنف 

 2الى 1من  1 1 000 10 - 750 1

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

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

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

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

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

 6الى 5من  5الى 4من  3الى 2من  000 150 <
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 01ملحق عدد 

 منية لكل األصنالالمدة ال 

 المطلوبعدد أيام التدخل لكافة الفريق  )بالدينار(أتعاب المهمات العاديّة 

[1750 – 10000[ [11 – 58 [ 

[10000 – 20000[ [59 – 105] 

[20000– 35000[ [106 – 170] 

[35 000– 50 000[ [171 – 227] 

[50 000–75 000[ [228 – 319] 

[75 000 –100 000[ [320 – 408] 

[100 000 – 125 000[ [409 – 490] 

[125 000 –150 000[ [491 – 566] 

[150 000 –175 000[ [567 – 636] 

[175 000 –200 000[ [637 – 689] 

 [750 – 690] 200000أكثر من 
 

ن من المعادلة المحّددة أسفلي بطريقة تمك المئوية بالمجاالتتوزي  المّدة ال منيّة لكل األصنال باعتماد النّسب 

 التاليّة:

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

 لمطلوب

  [21%  -  02]% :  1المّدة ال منيّة صنف 

  [41%  - 22% : ]2المّدة ال منيّة صنف 

  [42%  - 40% : ]2المّدة ال منيّة صنف 

 أيّام التدخل الجملي اد عدد أيام التدخل للصنف المعني قاسم عددوتحتسب % أيام تدخل باعتم

    

 

 

 

                                      

 ═ (1% أيام تدخل )صنف 

 0عدد أيام صنف 

 عدد أيّام التدخل الجملي
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 00ملحق عدد 

 المتعلقة بتعيين مراقب الحسابات منهجية فرز العروض

 

 كراس الشروط كاآلتي:  تضبك المقاييس والنسب في

 النسبة المعتمدة المقاييس

 25 مقيا  تركيبة الفريق المتدخل

 25 المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين

 20 المدة الزمنية الجملية المعدلة

 15 نسبة التأطير

 15 خبرة المكتب

 100 المجموع

 

I-  نقطة100العدد ا قصى  الفني:المقاييس الخاصة بالعرض 

 نقطة25العدد األقصل  ة الفريق المتدخل:تركيب -2

بعلللين    وتؤخلللقتحلللدد التركيبلللة المثللللى للفريلللق المتلللدخل حسلللب التصلللنيف الثالثلللي المتعلللارف عليللل  للمتلللدخلين 

االعتبلللار ا تعلللاب العاديلللة الخاصلللة بالمهملللة التلللي يلللتم تحديلللدها باعتملللاد المقلللاييس الثالثلللة المبينلللة بالصلللفحة 

مللن هللقا الكللرا (. ويتولللب اختيللار التركيبللة المثلللى فللي  4 الصللفحةكور ا ولللى مللن كللرا  الشللروط )المللق

 .9بالملحق عددالمجاالت المبينة 

 71األول وتقصبببل العبببروض التبببي يتجببباوز فيهبببا عبببدد أيبببام تبببدخل أحبببد الخببببراء المحاسببببين مبببن الصبببنف 

 يوما.

 التالية:فقا للمنهجية المفصلة صنف وإسناد ا عداد لكل  ويتم

 العدد األقصل المتدخلينمعدل عدد  الصنف

 M1 12 1الصنف 

 M2 8 2الصنف 

 M3 5 3الصنف 

 25 مجموع النقاط
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  0∂، المعدا + 2∂-للمجاا[ المعدايعتبر العرض مقبوال إذا كان  المعطيات تنتمي [ 

ON PREND EN CONSIDERATION LES OFFRES DONT LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

INTERVENANT POUR CHAQUE 

] ∂   MOYENNE   - 2∂ CATEGORIE SE SITUE DANS L’INTERVALLE   

[MOYENNE + 2 

 التالي:وتتم عملية التقييم على النحو 

  1الصنف: 

و معدا المتدخلين 1( القيمة المطلقة للفار  بين العدد المقتر  للمتدخلين صنف -إال )1للصنف العدد المسند 

 .1ضارب العدد المسند قاسم معدا المتدخلين صنف 1صنف 

 

 

 

 0سند ي   0 1 م سلبي أي1إذا كان م -

  

M1 ═ 

 لكافة العروض المقبولة )*(1مجموع المتدخلين للصنف 

 عدد العروض المقبولة )*(

M2 ═ 
 لكافة العروض المقبولة )*( 0مجموع المتدخلين للصنف 

 عدد العروض المقبولة )*(

M3 ═ 
 لكافة العروض المقبولة )*( 2موع المتدخلين للصنف مج

 عدد العروض المقبولة )*(

 02 ═ 1م المسند:العدد 
M1- عدد المتدخلين صنفx1 12 

M1 
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  2الصنف: 

و معدا المتدخلين 2( القيمة المطلقة للفار  بين العدد المقتر  للمتدخلين صنف -إال )2للصنف العدد المسند 

 .2 ضارب العدد المسند قاسم معدا المتدخلين صنف2صنف 

 

 

 

  0يسند    2 0سلبي أي م  2إذا كان م -

 

  3الصنف: 

ومعدا المتدخلين  3( القيمة المطلقة للفار  بين العدد المقتر  للمتدخلين صنف -إال )3 المسند للصنفالعدد 

 .3نف ضارب العدد المسند قاسم معدا المتدخلين ص3صنف 

 

 

 

 

 0يسند    3 0سلبي أي م  3إذا كان م  -

 3+م2+م1= م Iالعدد المسند لتركيبة الفريق المتدخل م 

 .9ويقصل كل عرض قّدم تركيبة خار  المجاالت الواردة بالملحق 

 

 نقطة25العدد األقصل  :مقياس المدة ال منية لكل صنف من المتدخلين -0

يتم تحديد المدة الزمنية المثلى لكل صنف باعتماد معدا المدة الزمنية لنفس الصنف لكافة العروض المقترحة بعد 

 تصحيح  بالفار  المعياري:

 العدد معدل المدة ال منية الصنف

 Ā1 12 1الصنف 

 Ā 2 8 2الصنف 

 Ā 3 5 3الصنف 

 Ā 25 الجملة

 

 

 

 8 ═ 2العدد المسند: م
M2- عدد المتدخلين صنفx1 8 

M2 

 5 ═ 2العدد المسند: م
M3- عدد المتدخلين صنفx1 5 

M3 
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 (2∂ ,المعدا +  2∂ –العرض مقبوال إذا كان  المعطيات تنتمي للمجاا )المعدا  يعتبر 

للمجاا[ يتم تحديد المعدا المصحح بالفار  المعياري لكل صنف في مرحلة أولى أي المعدا للمدة التي تنتمي 

 ] 2∂ , المعدا + 2∂ - المعدا

On prend en considération les offres dont la composition de l’équipe intervenante pour chaque 

catégorie qui se situe dans l’intervalle (Moyenne+2∂ , Moyenne-2∂) 

 التالي:ثم يتم التقييم لكل صنف على النحو 

  1الصنف: 

الزمنية و معدا المدة 1( القيمة المطلقة للفار  بين المدة الزمنية المقترحة للصنف -إال )1العدد المسند للصنف 

 1ضارب العدد المسند قاسم معدا المدة الزمنية للصنف 1للصنف 

 

 

 

 0يسند    a1  0إذا كان العدد المسند  -
 

  2الصنف: 

و معدا المدة الزمنية 2الزمنية المقترحة للصنف ( القيمة المطلقة للفار  بين المدة -إال )2العدد المسند للصنف 

 2ضارب العدد المسند قاسم معدا المدة الزمنية للصنف 2للصنف 

 

 

 

 0يسند    a2  0 ا كان العدد المسندذإ -

 

Ā 1 ═ 
 لكافة العروض المقبولة )*( 1مدة الزمنية للصنف مجموع ال

 عدد العروض المقبولة )*(

Ā 2 ═ 
 لكافة العروض المقبولة )*( 2مجموع المدة الزمنية للصنف 

 عدد العروض المقبولة )*(

Ā 3 ═ 
 لكافة العروض المقبولة )*( 3مجموع المدة الزمنية للصنف 

 عدد العروض المقبولة )*(

 a1 ═ 02العدد المسند: 
Ā 1 - عدد ا يام المقترحة للمكتب في الصنف x1 12 

Ā 1 

 a2 ═ 8العدد المسند: 
Ā 2 - عدد ا يام المقترحة للمكتب في الصنف x1 8 

Ā 2 
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  3الصنف: 

و معدا المدة الزمنية 3( القيمة المطلقة للفار  بين المدة الزمنية المقترحة للصنف - )إال 3العدد المسند للصنف 

 .3ضارب العدد المسند قاسم معدا المدة الزمنية للصنف 3للصنف 

 

 

 

 0سند ي   a3  0إذا كان العدد المسند  -

 II  = 1+a2+a3aمالعدد المسند لمقياس المدة ال منية لكل صنف من المتدخلين 

 

 .01 عدد ويقصل كل عرض قّدم مّدة زمنية ألّا صنف من المتدخلين خار  المجاالت الواردة بالملحق

 

 نقطة20العدد األقصل  المعدلة:مقياس المدة ال منية الجملية  -2

مدة الزمنية الجميلة أتعاب المهمات العادية الخاصة بالمهمة التي يتم تحديدها يؤخق بعين االعتبار عند تحديد ال

من كرا  الشروط )المجموع الخام للموازنة، رقم المعامالت، عدد  4باعتماد المقاييس الثالثة المبينة بالصفحة 

 .22عدد ق ا عوان القارين(. ويتولب اختيار المدة الزمنية الجملية في المجاالت المبينة بالملح

 التالية:تحدد المدة الزمنية الجملية المعدلة لكل عرض حسب التوزيع المقكور أعال  طبقا للضوارب 

 الضــــارب المّدة ال منية الصنف

 Ai1 3 1الصنف 

 Ai2 2 2الصنف 

 Ai3 1 3الصنف 

 

 وتحدد المدة الزمنية الجملية المعدلة لكل عرض كاآلتي:

Ai3 x 1 + Ai2 x 2 +x Ai1 3 =Ā 

ال تؤخق بعين االعتبار المدة الزمنية المعدلة التي  أي Ā ثم يحتسب المعدا القي يتم تصحيح  بالفار  المعياري *

 (2+ ∂  , المعدل 2∂ -ال تنتمي للمجاا )المعدا 

 :ويتم هسناد األعداد بالنسبة لهلا المقياس

لمطلقة للفار  بين المدة الزمنية الجملية المعدلة ( القيمة ا-العدد المسند للمدة الزمنية الجملية المعدلة إال )

المقترحة ومعدا المدة الزمنية المعدلة لكافة العروض المقبولة ضارب العدد المسند للمدة الزمنية الجملية المعدلة 

 قاسم معدا المدة الزمنية الجملية المعدلة لكافة العروض المقبولة.

 

 a3 ═ 2العدد المسند: 
Ā 3 - عدد ا يام المقترحة للمكتب في الصنف x1 5 

Ā 3 
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 - III= 02 م
Ā* – Āi x 21 

Ā* 

 

 IIIعدد المسند لمقيا  المدة الزمنية الجملية المعدلة = م ال

 نقطة15 العدد األقصل التأطير:نسبة مقياس  -4

 التالية:يتم احتساب نسبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعدة 

 

 

 

 

معدا التأطير  ثم يتم احتساب 

للمجاا[ أي ال تؤخق بعين االعتبار إال النسب التي تنتمي  T بالفار  المعياري * وتصحيح ين لجميع العارض

 ]2+ ∂   المعدل2∂ - المعدا

 التالي:ثم يتم التقييم على النحو 

قترحة ومعدا نسب التأطير لكافة ( القيمة المطلقة للفار  بين نسبة التأطير الم-العدد المسند لنسبة التأطير إال )

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

 

 

 

 

 VIنسبة التأطير = م  مقياسلالعدد المسند 

 نقاط15العدد األقصل  مقياس خبرة المكتب: -5

العمومية المنجزة كليا أو  والمنشآتية في المؤسسات القانون والمرالعةتؤخق بعين االعتبار مهمات المراقبة 

لشركات القطاع الخاي المهمات المنجزة كليا فحسب  وبالنسبة 9باعتماد العدد ا قصى  (6)ملحقلزئيا 

 4بالفصل تعتمد كمؤيدات مثبتة لهق  الخبرة تلس المنصوي عليها نقاط. و 6باعتماد العدد ا قصى  (7)ملحق 

 يشترط الحتساب مهّمة المراقبة القانونية تقديم إحد  المؤيدات التالية:وكرا  الشروط.  من

 مؤيدات هسناد المهّمة - 2.0

الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية  والعدلية والشرعيةمن ا عالنات القانونية  : نسخة0مؤيد رقم  -

 التونسية.

النيابية المعنية  المدّة   علىمن مضمون من السجل التجاري شريطة التنصيص صلب : نسخة2مؤيد رقم  -

 بالتعيين.

مطابقة ل صل من محضر التماع الجلسة العامة أو مجلس ا دارة أو مجلس المؤسسة  نسخة :2مؤيد رقم  -

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

Ti═ 

 1عدد أيام التدخل بالنسبة للصنف 

 عدد أيام التدخل الجملية

 - VI = 25م 
T* – Ti x 02 

T* 



 

 2122-2122-2120لتعيين مراقب حسابات مدينة العلوم بتونس للسنوات  10/2122طلب عروض عدد 
 

-42- 

قبل الممثل القانوني  نسخة مطابقة ل صل من اتفاقية مراقبة أو مرالعة الحسابات ممضاة من :4مؤيد رقم  -

 للشركة أو المؤسسة ومراقب )ي( الحسابات.

مع اشتراط توالد اسم أو أسماء الخبير المحاسب )أو الخبراء المحاسبين( المتدخلين ضمن المؤيدات الواردة 

 المقدّم في العرض عند المشاركة  ثبات انتمائ  للمتدخلين من الصنف ا وا 20أعال  أو إضافة الملحق عدد 

 القي أسندت ل  المهّمة في القطاع العام المعنية بالمؤيد. ضمن الفريق

 مؤيدات هنجاز المهّمة 2.2

 يضاف إلى مؤيدات ا سناد الواردة أعال  والتي تحمل اسم المتدخل من الصنف ا وا المؤيدات التالية:

 بية من الفترة النيابية بالنسبة للخبرة في المؤسسات والمنشآت العمومية: مؤيدات إنجاز كل سنة محاس

المعنية بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت العمومية: نسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس ا دارة أو 

 الجلسة العامة التي تّم فيها البّ  في تقارير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المعنية.

 خر سنة محاسبية للفترة النيابية بالنسبة للخبرة في شركات القطاع الخاي: مؤيدات إنهاء إنجاز ج

موضوع ا سناد: نسخة مطابقة ل صل من محضر الجلسة العامة العادية التي صادق  على تقارير 

 مراقب الحسابات آلخر سنة محاسبية.

ويمكن للجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت العمومية التثبت بكّل الوسائل المتاحة من صّحة 

مة من قبل المشاركين فيما يتعلّق بالخبرة المنج ة وأسماء المتدّخلين وهقصاء المشارض ه ا المعطيات المقدّ 

ثبت تصريحي بمعطيات مغلوطة أومخالفة لمحتوى الوثائق التعاقدية التي أسندت بمقتضا ا لي  له المهام. 

قيق الموّجهة من قبلها كما تقوم اللجنة بالتنصيه علل  لا التصريح المخالف صلب كّل مراسالت نتائ  التد

 والتي تحتوا اسم المشارض ضمن المكاتب أصحاب الثالث مراتب األولل.

 

 التالي:* تسند ا عداد في كل الحاالت وفقا للجدوا 

 6< 6هلل 1من  عدد المهمات

 9 نقطة لكل مهمة1.5 1 : العدد المسند للمهمات بالقطاع العمومي

 6 نقطة لكل مهمة منج ة بالكامل 2 : العدد المسند للمهمات بالقطاع الخاص

 

 V  =1 +2م العدد المسند لخبرة المكتب 

 

 

 V+ م VIم + III+م IIم +  I= م NTالعدد المسند للمقاييس الفنية 
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 ملحق عدد02

من قبل لجنة  احتساب جدول تعهدات الخبراء المحاسبين

 التدقيق في حسابات المنش ت والمؤسسات العمومية

 ييس المقترحة من قبل  يئة الخبراء المحاسبين يتم ضبك جدول تعهدات الخبراء المحاسبين وفقا لما يلي:عمال بالمقا

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

أو شركة أو  لمكتب فرديكانوا منتمين  سواءيوما )70لفردي المحدد بــ محاسب قد استوفى السقف ا على خبير( 1 )صنفالمتدخل 

 .ومكاتب(تجمع شركات 

 تحديد العدد ا قصى للخبراء المحاسبين المنتمين للهيكلة القارة )سواء كانوا منتمين لمكتب فردي أو شركة أو تجمع 

  بالنسبة للمكتب الواحد أو للشركة الواحدة أو تجمع  خبراء محاسبين على أقصى تقدير. وبالتالي ال يمكن4شركات ومكاتب( بـ

يوم 70*4: أيام التدخل الجماعي لعددشركات/ مكاتب مهما كان عدد أعضائ  من الخبراء المحاسبين أن يتجاوز الحد ا قصى 

 يوم.280= 

  منشآت ومؤسسات عمومية.6تحديد العدد ا قصى للمهام المسندة لكل مكتب أو شركة بـ 

 المؤسسة أو المنشأة العمومية كاملة ضمن العدد ا قصى للمهام وعلى حد  احتسابأو مكاتب فان  يتم  مع شركاتفي صورة تج

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

 / عدد المكاتب المجمعة 1ل صنف متساوية وباعتماد القاعدة التالية: عدد أيام تدخ

 فان : تقدّم،أسا  ما  وعلى

  مكتبشركات كما يقصى كل  6استيفاء  يوما دون 280   بلأ ومكاتبيتم إقصاء كل مكتب مشارك )أو شركة أو تجمع شركات 

 يوما.280شركات دون بلوغ  6استوفى  أو شركة أو تجمع شركات ومكاتب()

 العمومية ضمن السقف  والمؤسساتاحتساب عدد المنشآت  فان  يتمّ للمكتب أو تجمع مكاتب: حاا انقسام الهيكلة القارة  وفي

احتساب عدد أيام التدخل لبقية الخبراء المحاسبين  ويتمللخبير المحاسب الممضي مع عدد ا يام المتعهد بها  المحدد بالنسبة

 ؤسسات والمنشآت العمومية.المتدخلين في لدوا تعهداتهم دون احتساب عدد المنشآت ضمن سقف الم

ظرل. في تغيير يطرأ على الهيكلة القارة  الدولة بكلهيلة مراقبي  إعالمتجمع أو  شركة مكتب أوأو خبير محاسب  على كلويجب 

 .70266420واحد وعن طريق الفاكس  شهر

 بات المؤسسات والمنش ت العمومية يتّم طرح المهام )المسندة في اآلجال القانونية( بصفة  لية من قبل لجنة التدقيق في حسا

غّرة جويلية من كّل سنة.  تعهداتي فيسنوات من سنة التعيين عبر طرح  له المهام لكّل خبير محاسب من جدول  2بمرور 

. أّما بالنسبة 2120غّرة جويلية  المحاسبين فيلكاّفة الخبراء  2108ومثال  لح أنّي يتّم طرح المهام المسندة خالل سنة 

المسندة بصفة متأّخرة  فيتعيّن علل الخبراء المحاسبين المعنيين هيداع نسخة من تقارير م آلخر سنة محاسبية من  للمهام

مرفقة بنسخة من محضر الجلسة العامة أو مجلس اإلدارة أو مجلس المؤسسة اللا صادق علل  له التقارير   النيابية المّدة 

نهاء المهّمة وطرحها من قبل لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنش ت لدى مكتب ضبك  يئة مراقبي الدولة إلثبات ه

 العمومية بعد التثبت.

 من السنة األولل للمّدة  02-20وللتوضيح  يقصد بمهّمة متأخرة كّل مهّمة تّم اتّخا  قرار التعيين بخصوصها في أجل يتجاوز

 النيابية موضوع المهّمة.

 عليي وصادقتاطلعت 

   ارض الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحساباتالمش همضــاء

 المحاسبين المتدخلين وختمي وهمضاء الخبراء

 


