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 واجبات املشارك العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

  .كراس الشروط

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )تأشير 

كل صوحة  للحسابات( علىاملرا عة القانونية 

 ير آجر الوايقة مع بيان التاريخ. وإمماؤه وجتمه

 شهاد  الجباية املنصوص

 .عليها بالتشريع الجاري به العمل

 

أصل الشهاد  أو نسخة مطابقة لألصل من شهاد  ير 

ول آجر أ ل لقب الجبائية صالحة إظىالوضعية 

  وض.العر 

إمماء املدير العام لألداءات أو الشخص املووض 

 بيان التاريخ. وجتمه معله 

شهاد  ير االنخراط ير الصندوق 

 الوطني للممان اال تماعر.
  .نسخة مطابقة لألصل من الشهاد 

تصريح على الشر  يقدمه 

املشارك بأنه ليس ير حالة إفالس 

أوتسوية قمائية طبقا للتشريع 

 به العمل. الجاري 

يجب أن يرفق املشارك الذي 

يو د ير حالة تسوية رضائية 

عرضه بتصريح ير الغرض 

 لإلعالم.

مع إدراج  1نسخة من األنموذج املدرج بامللحق عدد 

 البيانات حسب هذا امللحق.

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )إمماء 

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 قة مع بيان التاريخ.الواي

يلتزم الشر   علىتصريح 

املشــارك بعـــدم القيام  بمو به

مبـاشر  أو بواسطـة الغــيـر 

بتـقـديـت وعــود أو عطايا أو هـدايـا 

قصد التأاير ير مخـتـلـف 

 ومراحل إنـجازإ ـــراءات التـعيـين 

 مهمة املراقبة

 2طبقا لألنموذج املدرج بالـملحق عـدد 

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )اء إممـــ

املرا عة القانونية للحسابات( وجتمه ير آجر 

 الوايقة مع بيان التاريخ.

 



 

 واجبات املشارك العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

الشر  يقدمه  علىتصريح 

املشارك بأنه لت يكن عونا 

عموميا لدى نوس املؤسسة أو 

املنشأ  العمومية املعنية 

بالتعيين، أو ممت عن انقطاعه 

سنوات  عن العمل بها مد  جمس

 على األقل.

 3دد طبقا لألنموذج املدرج بالـملحق عـ

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )إممـــاء 

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيان التاريخ.

تصريح على الشر  لصاحب 

 والوريق املتدجلالعرض بأنه 

املقترح ال يو دون ير إحدى 

ذكور  بالوصل الثاني الحاالت امل

 من كراس الشروط.

 4دد طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عـ

إمماء املشارك )الخبير املحاسب املمض ي لتقارير 

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيان التاريخ.

تصريح على الشر  يقدمه 

صاحب العرض للمشاركة ير 

أنه  ويبين فيهطلب العروض 

الشخص سيتوظى إمماء العرض 

مكتب  والتقارير وأنه ممثل

 الخبر .

 5دد طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عـ

إمماء املشارك )الخبير املحاسب املمض ي لتقارير 

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيان التاريخ

 -: الوثائ  الفنية.2.3

رين قائمة اسمية ير األعوان القا
 للمكتب.

 6دد بقا لألنموذج املدرج بامللحق عـط

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )إمماء 

املرا عة القانونية للحسابات( وجتمه ير آجر 

 الوايقة مع بيــان التاريخ.

التزام  ماعر لكافة الوريق 

 املتدجل بإنجاز املهمة.

 

تممن الذي ي 7طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عــدد 

 و وعا است املؤسسة أواملنشأ  واملد  النيابية.

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )إمماء 

ير آجر  للحسابات( وجتمهاملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيــان التاريخ.

التعريف بإمماء كل عمو من الوريق املتدجل 

على أن يكون تاريخ اإلمماء  إلنجاز املهمةاملقترح 

د صدور طلب العروض وفقا لألنموذج بع

املصاحب. ويعتبر عدم تقديت هذا امللحق مستوفيا 

 لجميع الشروط سببا إلقصاء العرض. 

قائمة املؤسسات أو املنشآت 

 وشركات القطاعالعمومية 

الخاص التي أنجز لديها الخبير 

املحاسب أو الخبراء املحاسبين 

أعمال  1املتدجلين صنف 

 املرا عة 

 راقبة مصحوعة باملؤيدات.أو امل

 8لألنموذج املدرج بامللحق عدد طبقا 

 

الخبير املحاسب املمض ي لتقارير املشارك )* إمماء 

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيان التاريخ.

 .1*تحتسب الخبر  للمتدجلين صنف 

 )املؤسسات* يتعين إلابات الخبر  ير القطاع العام 

 أو الخاص تقديت: العمومية(املنشآت أو 

والشرعية نسخة من اإلعالنات القانونية  -

بالرائد الرسمي للجمهورية  والعدلية الصادر 

 التونسية.

نسخة من مممون من السجل التجاري شريطة  -

التنصيص صلبه على الوتر  النيابية املعنية 

 بالتعيين.

نسخة مطابقة لألصل من محمر ا تماع  -

الهيئة العامة أو مجلس اإلدار  أو مجلس  الجلسة

تت جاللها النظر ير تعيين مراقب )ي(  التي

 الحسابات.



 

 واجبات املشارك العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

نسخة مطابقة لألصل من اتواقية مراقبة أو  -

مرا عة الحسابات ممما  من قبل املمثل القانوني 

 )ي( الحسابات.ومراقبللشركة أو املؤسسة 

 تسجيلهاوال يمكن اعتماد الواائق التي لت يتت 

 املالية والتي ال تنص على الوتر  النيابية.  بالقباضة

ال يتت إحتساب كل مهمة مراقبة أو مرا عة 

أو منشأ  عمومية أو شركة  القانونية ملؤسسة

أعاله جاصة ال تكون مدعومة باملؤيدات املذكور  

 العدد املسند  ملقاييس الخبر .    ضمن

قائمة املؤسسات أو املنشآت 

أنجز لديها الخبير العمومية التي 

املحاسب أو الخبراء املحاسبين 

أعمال  1املتدجلين صنف 

املرا عة أو املراقبة مصحوعة 

 باملؤيدات.

 9دد طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عـ

 

*إمماء الخبراء املحاسبين أصحاب املهمات املعنية 

 وجتمه.

واملرا عة *يشترط إلابات املهمات القانونية 

شارك فيها  العمومية التينشآت أو امل للمؤسسات

 ( ضمن1 )صنفاملتدجلين من الخبراء املحاسبين 

كامل املد   1طلب العروض كمتخلين صنف 

النيابية اإلدالء بشهاد  ير الغرض مسند  من قبل 

املكاتب أصحاب املهمات املعنية وفقا لألنموذج 

مع تقديت املؤيدات القانونية 9املدرج بامللحق عدد 

مطابقة لألصل من  منها نسخة جاصةوالرسمية و 

االتواقية مع  ميع املالحق مسجلة بالقباضة 

 املالية.

قائمة اسمية ير الوريق املتدجل 

 مع ملخص الخبر 
 10طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عدد 

إمماء املشارك الخبير املحاسب املمض ي لتقارير 

املرا عة القانونية للحسابات وجتمه ير آجر 

مع بيــان التاريخ. ويعتبر عدم تقديت هذا الوايقة 

امللحق مستوفيا لجميع الشروط سببا إلقصاء 

 العرض. 

السير الذاتية لكافة أعماء 

الوريق املتدجل مؤيد  بنسخ 

مطابقة لألصل من الشهائد 

 العلمية.

 11طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عدد 

املشارك إمماء و إمماء صاحب السير  الذاتية 

ر املرا عة القانونية خبير املحاسب املمض ي لتقاريال

 جتمه ير آجر الوايقة مع بيان التاريخ.للحسابات و 

ويعتبر عدم تقديت هذا امللحق مستوفيا لجميع 

 الشروط سببا إلقصاء

 العرض.  

توزيع املد  الزمنية لكل صنف 

 من املتدجلين.
 12طبقا لألنموذج املدرج بامللحق عدد 

)الخبير املحاسب املمض ي لتقارير  إمماء املشارك

آجر  للحسابات( وجتمه يراملرا عة القانونية 

 الوايقة مع بيان التاريخ.

ويعتبر عدم تقديت هذا امللحق مستوفيا لجميع 

 الشروط سببا إلقصاء العرض. 

على الساعة  2021 وان 07صاه يوم وترسل العروض عن طريق البريد و وعا ير فر  مختوم أو تسلت إظى مكتب المبط باملركز ير أ ل أق

ويكون جتت مكتب  ل[2040رادس  نهج فرنسا 6لاملركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين على العنوان التاظر: ]بعد الزوال  الواحد 

  المبط املركزي إلدار  املركز هو املثبت لتاريخ الوصول.

 
 


