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 معطيات بطاقة

 

 هيئة السوق المالية:           التسمية 

 نوفمبر 14المؤرخ في  1994لسنة  117مؤسسة أحدثت بمقتضى القانون عدد : كل القانوني الش 

 وتتمتع بالشخصية المدنية وباالستقالل المالي 1994

  1113تونس المركز العمراني الشمالي شارع زهرة فائزة مبنى هيئة السوق المالية: االجتماعيالمقر 

 مستثمر في األوراق الماليةالسهر علي حماية االدخار ال -:    النشاط 

 تنظيم أسواق األوراق المالية - 

 الوالية علي ِمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية - 

التونسية  مراقبة بورصة األوراق المالية بتونس ووسطاء البورصة والشركة -

 .للمقاصة

  د 906 039 11:   2121مجموع اإليرادات لسنة  

 د 786 811 47:   2121نة لسنة المجموع الخام للمواز 

  عون 312: 2121عدد األعوان القارين لسنة 

  (دون احتساب المهام الخصوصية)دينارا  21 054: 2121مرتبات مراجع الحسابات بعنوان 

 السابقةالحسابات للثالث فترات النيابية  مراجعي : 

  مراد القالتي: مكتب 

  مكتب : CAO  

  مكتب : GEM  

 - أعضاء مجلس هيئة السوق المالية  قائمة اسمية في: 

  رئيس الهيئة:      صالح الصايل السيد - 

 عضو قار بمجلس الهيئة                   :    سهير طقطق السيدة - 

 : "         "      "  حاتم السميري السيد - 

 : "         "      "  السيد يعقوب قوادر - 

                    الهيئة بمجلس عضو:   والينور الدين الزالسيد  -           

 :  "         "      "    يوة دلندة بالسيد - 

 :  "         "      "        نبيل األعذاري السيد - 

 :  "         "      "            دمحم العربي الدبكي السيد - 

 :  "         "      "    الرياحي إبراهيم السيد - 

 "         "      "   :    لسيد حامد قدورا - 
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 شروط االستشارة: العنوان األول

 

 االستشارةموضوع  :1الفصل 

 2123، 2122 لسنواتلهيئة السوق المالية إنجاز مهمة مراجعة حسابات  يتمثل موضوع االستشارة في

 .2124و

 شروط المشاركة:  2الفصل 

د التونسية عند تاريخ آخر الن بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبيمكن المشاركة للخبراء المحاسبين المرسمي

قصائية المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها اإلت اليوجدون في إحدى الحا ال أجل لقبول العروض والذين

المتعلق بتحوير  1988أوت  18الِمؤرخ في  1988 لسنة 118من القانون عدد  23العمل وخاصة بالفصل 

 . من مجلة الشركات التجارية 262خاص بمهمة الخبراء المحاسبين والفصل التشريع ال

 :تجوز مشاركة الخبراء المحاسبينال و

  إليقاف عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لدى هيئة الخبراء لالذين تعرضوا

الثالث سنوات التي سبقت  اللوذلك خ لم يتم الغاؤه من قبل المحاكم المختصة التونسية ما الدالمحاسبين بالب

 قصى لقبول العروض،األالتاريخ 

 ستشارية االن هم بصدد إنجاز مهمات خصوصية تتعلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية أو الذي

 ،هيئة السوق الماليةب

   طبيعي أو بصفتهم كشخص  األولالذين استوفوا باسم المكتب المنتمين إليه كمتدخلين من الصنف

 .مدتين نيابيتين متتاليتين

 طريقة تقديم العروض ومّدة صلوحيتها:  2الفصل 

بواسطة  قبل التاريخ األقصى المحدّد لقبول العروض األقليوما على  31 ستشارةاالينشر اإلعالن عن 

 .(https://www.cmf.tn)بهيئة السوق المالية   الخاص الواب موقع وعلى الصحافة

ن الظرف العرض ووثائق التعهد والمؤيدات المصاحبة ويتضمّ . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة

 :ويكتب عليه عبارة مغلقا ومختوماويكون هذا الظرف . من هذا الكراس 4للعرض كما هو مبين بالفصل 

 "2222و 2222، 2222ال يفتح استشارة تتعلق بتعيين مراجع الحسابات لسنوات  "

الظروف عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب  رسلت

إعالن أوقات العمل إلى المكان وفي التاريخ المحددين بنص  خاللفي الغرض  الضبط المركزي مقابل وصل

 .ستشارةاال

رقّم حسب ترتيب وصولها وتهيئة السوق المالية لمها في مكتب الضبط المركزي ل الظروف عند تسلوتسجّ 

 .موعد فتحها وتبقى مختومة إلى

 ( لكراس الشروط 2بما في ذلك الملحق عدد )ستشارة االف ليجب أن يكون المشارك هو الممضي لم

 .والممضي لتقارير المراجعة

قتضاء االابتداء من تاريخ آخر أجل لقبول العرض وعند  يوما 182د تقديمه ويلتزم المشارك بعرضه بمجرّ 

يوما على أقصى تقدير على أن يلغى كل عرض لم يستجب للتمديد مع احتساب  91يمكن التمديد مرة واحدة بـ

 .عرضه في التقييم

 .ستشارة ملغاة آلياااله تعتبر الجال المنصوص عليها أعاآلوفي صورة انقضاء 

https://www.cmf.tn/
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 الوثائق المكونة للعرض:  2الفصل 

دارية والفنية والمؤيدات المصاحبة لها طبقا إلائق المتضمن للعرض على الوثيجب أن يحتوي الظرف ا

 :للجدول التالي

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة

 :داريةاإلالوثائق  -1

 عالطإلتصريح على الشرف با

 لتزاماالوالموافقة على 

 بمقتضيات كراس الشروط

 حسابات مراجعالخاص بتعيين 

للسنوات  هيئة السوق المالية

 .2124و 2123، 2122

 

 ىأنموذج التصريح عل

ع والتزام الطاإلب الشرف

الشروط، المدرج  بكراس

ممضى  ،1عــدد بالملحق

 ومختوم من قبل

 ،المشارك

تصريح على الشرف في الغرض يؤكد فيه 

عه والتزامه بما نص عليه الطا المشارك

 مراجعةبمهمة  الخاصكراس الشروط 

للسنوات  السوق الماليةهيئة  حسابات

ضمنه  ويتعهد .2222و 2222، 2222

  بإمضاء وختم كراس الشروط وإيداعه

له  المهّمةإسناد  في صورة ةيقافتالا ةقفر

 .1ألنموذج المدرج بالملحق عددلطبقا 

الخبير المحاسب الممضي )إمضاء المشارك 

 (المراجعة القانونية للحسابات لتقارير

 .بيان التاريخ وختمه في آخر الوثيقة مع

 شهادة انخراط مسلمة من طرف

 الصندوق الوطني للضمان

 جتماعياال

ألصل من لنسخة مطابقة 

 الشهادة

 

  أو نسخة منه األصل  مضمون من السجل التجاري

 تصريح على الشرف بعدم

 س وعدم التأثير وعدمالفاإل

 وعدم الوجود في إحدى نتماءاال

 قصائية المنصوصاإلت الالحا

 راسمن ك 2عليها بالفصل 

 الشروط

نموذج المدرج أللطبقا 

 2عــدد  بالملحق

الخبير المحاسب الممضي )إمضاء المشارك 

 (المراجعة القانونية للحسابات لتقارير

 .بيان التاريخ وختمه في آخر الوثيقة مع

 

 الوثائق الفنية -2

 هااللح من خيصرّ  وثيقة تعهد

 صاحب العرض بالمشاركة في

 ستشارة ويبين فيها أنهاال

 شخص الذي سيتولى إمضاءال

 العرض والتقارير وأنه الممثل

 .القانوني لمكتب الخبرة

 نموذج المدرجأللطبقا 

 3بالملحق عــدد 

 

الخبير المحاسب الممضي )إمضاء المشارك 

 (المراجعة القانونية للحسابات لتقارير

 بيان التاريخ وختمه في آخر الوثيقة مع

 عوان القاريناألقائمة اسمية في 

 .مكتبلل

 نموذج المدرجأللطبقا 

 4بالملحق عــدد 

الخبير المحاسب الممضي )إمضاء المشارك 

( المراجعة القانونية للحساباتر لتقاري

 .وختمه في آخر الوثيقة

وغياب هذا الملحق أو عدم تقديمه مستوفيا 

الشروط ينجر عنه آليا إقصاء  لجميع

 العرض
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 التزام جماعي لكافة الفريق

 مرفقااز المهمة المتدخل بإنج

 ألصل منلبنسخة مطابقة  وجوبا

 الشهائد العلمية بالنسبة للمتدخلين

 وقرارات 3و 2من الصنف 

 جنبيةاألالمعادلة بالنسبة للشهائد 

 أو الشهائد المسلمة من مؤسسات

  .جامعية خاصة

 

 

 ألنموذج المدرجلطبقا 

 الذي 5بالملحق عــدد 

هيئة "يتضمن وجوبا 

  لمدةوا "السوق المالية

 2123، و2122 النيابية

 .2124و

 

الخبير المحاسب )إمضاء المشارك  -

المراجعة القانونية  الممضي لتقارير

 وختمه في آخر الوثيقة مع (للحسابات

 1المتدخلين صنف  لالتعريف بإمضاء ك

  :المهمة على أن يكون نجازإلوالمقترحين 

 ألنموذج المدرج لتزام مطابقا االل

 .5بالملحق عدد 

 مضاء بعد صدور اإليخ التعريف بتار

 ستشارةاال عن اإلعالن

عن وجود أي تضارب بين الملحق  رّ وينج

أو عدم تقديم هذا  8عدد  والملحق 5عــدد 

إقصاء  الملحق مستوفيا لجميع الشروط

 .العرض آليا

ألصل من لتقديم نسخة مطابقة   -

للمتدخلين من  الشهائد العلمية بالنسبة

 معادلة بالنسبةوقرارات ال 2و 2الصنف 

جنبية أو الشهائد المسلمة من األللشهائد 

 .مؤسسات جامعية خاصة

ويعتبر عدم استيفاء هذه الوثائق موجبا 

 لياآلإلقصاء ل

 

 الخبرة في المؤسسات والمنشآت

 العمومية

 قائمة المؤسسات أو المنشآت

 لديها الخبير العمومية التي أنجز

 المحاسب أو الخبراء المحاسبين

 أعمال 1خلين صنف المتد

 المراجعة أو المراقبة منذ سنة

 تاريخ دخول نظام) 1997

 المحاسبة للمؤسسات الحالي حيّز

 إلى آخر أجل لقبول (التنفيذ

 .العروض مصحوبة بالمؤيدات

 

 نموذج المدرجأللطبقا 

 6بالملحق عــدد

يتم اعتماد مؤيدات (

المشهود  الخبرة

صلب  ألصللبمطابقتها 

 قةآخر صفحة من وثي

 (المؤيّد

يتم اعتماد المؤيدات الخاصة بمهمات  .

القانونية في المؤسسات  المراقبة والمراجعة

 .جزئيا المنجزة كليا أووالمنشآت العمومية 

 :سناداإلمؤيدات  (1

المراقبة القانونية  مهّمةحتساب اليشترط 

  :المؤيدات التالية تقديم إحدى

القانونية  اإلعالناتنسخة من  :1مؤيد رقم -

والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي  والشرعية

 .للجمهورية التونسية

نسخة من مضمون من  :2مؤيد رقم -

شريطة التنصيص صلبه  السجل التجاري

 .على المدّة النيابية المعنية بالتعيين

ألصل من لنسخة مطابقة  :2مؤيد رقم  -

الجلسة العامة أو مجلس  محضر اجتماع

لها الخ لتي تمدارة أو مجلس المؤسسة ااإل

 .الحسابات (ي)النظر في تعيين مراقب

ألصل من لنسخة مطابقة  :2مؤيد رقم  -

الحسابات ممضاة من قبل  اتفاقية مراقبة

المؤسسة  الممثل القانوني للشركة أو

 .ومراقبي الحسابات
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المدّة النيابية وجوبا  المؤيد المقّدمويتّضمن 

ين الخبراء المحاسبين المتدخل واسم أو أسماء

اسم المتدخل  وفي غياب .ولاألمن الصنف 

إضافة  طريشت، ضمن المؤيد 1 من الصنف

بالمّدة الزمنية لكل صنف الملحق المتعلق 

 ضمن 12 عدد الملحق) من المتدخلين

المقدّم (  2016جوان صيغة الشروط كراس

 ثبات انتمائهإل في العرض عند المشاركة

ول ضمن الفريق األللمتدخلين من الصنف 

المّهمة في المؤسسات  لذي أسندت لها

 .والمنشآت العمومية المعنية بالمؤيد

 :نجازاإلمؤيدات  (2

ه السناد الواردة أعاإلإلى مؤيدات  يضاف

 ولاألمن الصنف  المتدخل اسموالتي تحمل 

 :نجاز التاليةاإلمؤيدات 

مؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المدّة 

أو بالنسبة للمؤسسات  النيابية المعنية

مجلس  نسخة من محضر: المنشآت العمومية

دارة أو الجلسة العامة اإلالمؤسسة أو مجلس 

في تقارير مراقب  البتّ فيها م التي ت

 .المعنية الحسابات للسنة المحاسبية

م استكمال توبالنسبة للمدّة النيابية التي 

آخر سنة مؤيدات إنجاز  تم اعتماديإنجازها 

ه الأع ا وردتكم محاسبية للمّدة النيابية

 (.المدّة النيابية لكلّ )حتساب كامل المّهمة ال

ول األويتعيّن على المتدخل من الصنف 

بإحدى  اإلدالءسابقة  صلب مكاتب خبرة

مؤيّد  ه معالالواردة أع سناداإلمؤيدات 

ة مرفقة مّ هثبات إنجاز المكتب للمإل نجازإلا

بالمّدة الزمنية لكل صنف المتعلق  بالملحق

 12 عدد الملحق) المتدخلينخلين من المتد

(  2016جوان صيغة الشروط كراس ضمن

ثبات إلفي العرض عند المشاركة  المقدّم

 .صلبها لهتدخّ 

  الخبرة في القطاع الخاص

 قائمة شركات القطاع الخاص

 التي أنجز لديها الخبير المحاسب

 أو الخبراء المحاسبين المتدخلين

 أعمال المراجعة أو 1صنف

 تاريخ) 1997منذ سنة  المراقبة

 دخول نظام المحاسبة للمؤسسات

 إلى آخر أجل (الحالي حيّز التنفيذ

 مصحوبةلقبول العروض 

 .بالمؤيدات

 نموذج المدرجألطبقا ل

 .7بالملحق عــد 

اعتماد مؤيدات  تمي)

المشهود  الخبرة

صلب  ألصللبمطابقتها 

 آخر صفحة من وثيقة

 .)المؤيّد

صة بمهمات م اعتماد المؤيدات الخايت

القانونية في شركات  المراقبة والمراجعة

 .كليا فحسبالقطاع الخاص المنجزة 

 :سنادإلمؤيدات ا (1

المراقبة القانونية  مهّمةحتساب اليشترط 

  :المؤيدات التالية تقديم أحد

القانونية  اإلعالناتنسخة من  :1مؤيد رقم -

والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي  والشرعية

 .التونسيةللجمهورية 
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نسخة من مضمون من  :2مؤيد رقم -

شريطة التنصيص صلبه  السجل التجاري

 .على المدّة النيابية المعنية بالتعيين

صل من أللنسخة مطابقة  :2مؤيد رقم  -

الجلسة العامة أو مجلس  محضر اجتماع

 خالله أو مجلس المؤسسة الذي تمدارة إلا

 .الحسابات( ي)النظر في تعيين مراقب

ألصل من لنسخة مطابقة  :2ؤيد رقم م -

مراجعة الحسابات ممضاة  اتفاقية مراقبة أو

أو المؤسسة  من قبل الممثل القانوني للشركة

 .الحسابات (ي)ومراقب

وجوبا المدّة النيابية  المؤيد المقّدمويتّضمن 

الخبراء المحاسبين المتدخلين  واسم أو أسماء

 .ولاألمن الصنف 

 :نجازإلمؤيدات ا (2

ه السناد الواردة أعإلإلى مؤيدات ا يضاف

 ولألالمتدخل من الصنف ا اسموالتي تحمل 

 :نجاز التاليةإلمؤيدات ا

مؤيدات إنجاز آخر سنة محاسبية من المدّة 

نسخة مطابقة  :سناداإل النيابية موضوع

العادية  ألصل من محضر الجلسة العامة

التي صادقت على تقارير مراقب الحسابات 

بية من مّهمة مراقبة سنة محاس خرآل

 . سنوات 3الحسابات ل

 

توزيع المدة الزمنية لكل صنف 

 .من المتدخلين

 المدرجنموذج أللطبقا 

 8بالملحق عدد 

 

الخبير المحاسب الممضي )إمضاء المشارك 

 (المراجعة القانونية للحسابات لتقارير

 .بيان التاريخ وختمه في آخر الوثيقة مع

لى تضارب يقصى آليا كل عرض احتوي ع

يام أو ألحسابية في توزيع عدد ا أو أخطاء

أو لم يتم  5تضارب مع الملحق عدد 

 ةيلاملا قوسلا ةئيه"التنصيص صلبه على 

 .2222/2222/2222 ةيبلاينلا ةدملا

الملحق مستوفيا  ويعتبر عدم تقديم هذا

لي آلإلقصاء ال لجميع الشروط سببا

  .للعرض
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 من قبل مكتبين للخبرة أو أكثر ّمعار تجالعروض المقدمة في إط:  5الفصل 

دارية المطلوبة للعرض إلنجاز المهمة، يجب تقديم جميع الوثائق اإل تجمع مكتبين للخبرة أو أكثرفي صورة 

وكذلك الشأن بالنسبة  هالكراس ممضاة من قبل كل مكتب خبرة على حدمن هذا   4المنصوص عليها بالفصل

ا ممضاة من قبل كافّة أعضاء التي يتعين تقديمه 8و 5و 2عدد حقالوالم ّمعة التجاتفاقي باستثناءللوثائق الفنية 

 . عمّ التج

بعدد أيام تدخل مخالف  1متدخلين صنف  التفاقيةلالممضيين أن يكون الخبراء المحاسبين  وجوباويتعيّن 

 .8لصفر ضمن الملحق عدد

 .عمّ التجلى إمضاء التقارير وتمثيل الذي سيتو 1المتدخل صنف ع مّ التجكما يجب أن تّحدد اتفاقية 

 وباعتماد متساوية بصفة عالتجمّ  من عضو بكلّ  صالخا التعهدات جدول احتساب يتمّ  هّ أن إلى إلشارةع ام

 .عةالمجمّ  المكاتب عدد/ 1صنف تدخل أيام عدد:  التالية القاعدة

 فتح العروض:  6الفصل 

 .رئيس هيئة السوق الماليةمحدثة بمقرر من العروض ال القارة لفتحاللجنة تفتح الظروف من قبل 

 .منذ آخر أجل محدّد لقبول العروض قصىألأيام عمل على ا 5 خاللعملية الفتح في جلسة غير علنية  موتت

هذه الجلسة التثبت في محتوى العروض واستيفائها للوثائق والمؤيدات  خاللالمذكورة  القارةوتتولى اللجنة 

مع من هذا الكراس  4جال أو المخالفة محتواها لمقتضيات الفصل آللواردة بعد االعروض ا المطلوبة وإقصاء

 .عضاءألطرف كافة ا حق الفنية منالالتأشير وجوبا على الم

المطلوبة إلى  داريةإلالوثائق اأن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل  القارةقتضاء للجنة الويمكن عند ا

م وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب العإلأيام عمل من تاريخ ا( 7)ام سبعة أي استيفائها في أجل

  لهيئة السوق المالية الضبط المركزي

 .يمكن للجنة طلب استكمال أي توضيحات أو وثائق فنية الو

 فإن ذلك يكوندارية المطلوبة أو عدم تقديمها إلستكمال الوثائق االجال المحددة آلوفي صورة عدم احترام ا

 .إلقصاءلموجبا 

عداد ألوجوبا اءها تدون صلبه أعضا ةممضى من قبل كافاللجنة تحرير محضر فتح في الغرض  ىوتتول

المطلوبة الواردة مع العروض  بية المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين، الوثائقيرتتال

المقبولة  مدّة صلوحيتها والعروض وكذلك الوثائق المطلوبة وغير المقدّمة ضمن العروض أو التي انقضت

 .والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها

  :ويقصى آليا كل عرض

 يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول)جال آلورد بعد ا(. 

 لم يكن مغلقا ومختوما. 

 هالأع 4ل الوثائق الفنية الواردة بالفصل كيحتوي على  ال. 

 الملحق المقدّم غير مطابق للشروط  أو أنالمتعلق بالتصريح بالمشاركة  3لم يحتو على الملحق عدد

 .هالالوارد أع 4المنصوص عليها بالفصل 

 الحسابات ضمن الفريق المتدخل أو اقترح مدة  ةلم يكن فيه الخبير المحاسب الممضي لتقارير مراجع

 .8الملحق عدد زمنية تساوي صفر ضمن

 ل كل الخبراء المحاسبين يحتوي ضمن الفريق المتدخ الو قدم من قبل تجمع مكتبين أو أكثرم

 .8أحدهم مدة زمنية تساوي صفر ضمن الملحق عدد  تفاقية التجمع أو اقترحالالممضين 

  تتوفر فيهم الشروط الدنيا لتصنيف المتدخلين الواردة ضمن كراس الشروط اليحتوي على متدخلين. 
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  هيكلة قارة ضمن نفس طلب العروضكثر من ألينتمي  1يتضمن خبير محاسبا صنف. 

  كثر من عرضألقدم تركيبة تضمنت متدخل أو متدخلين ينتمون  

  مضاء من قبل إليكون معرفا با ال 5ألنموذج المدرج بالملحق عدد ليحتوي التزاما جماعيا طبقا

 أو أنمضاء المعرف به قبل تاريخ صدور طلب العروض إلتاريخ ا أو يكون 1المتدخلين صنف

  .8العلمية أو غير مطابق للملحق  الشهائد كلألصل من لغير مرفق بنسخ مطابقة  5ق الملح

 .هالالمذكور أع 4العمليات المطلوبة والواردة بالفصل  بكلكما يتّجه التقيّد 

 .سباب المطالبة بتعوي ألي سبب من األ يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم الو

 فرز العروض: 7الفصل 

رئيس هيئة السوق العروض المحدثة بمقرر من  الخاصة بفرزاللجنة  من قبللعروض المقبولة يتم فرز ا

قييم العروض المقبولة وترتيبها وحسب المجموع النهائي للعروض وفقا للمنهجية تاللجنة هذه  تتولىو .المالية

 .من هذا الكراس 11لة بالملحق عدد بالفصل الثامن والمفصّ  الواردة

 لالعروض والتي استوفت ك فرزالخاصة ب لجنةالالمقبولة من قبل تقييم العروض  مى أنّه يتشارة إلإلمع ا

نت كافّة الوثائق المستوجبة طبقا من كراس الشروط وتضمّ  شروط المشاركة الواردة بالفصل الثاني

 .لمقتضيات الفصل الرابع من هذا الكراس

ترتيب هذه العروض في  مدرجة بمنهجية الفرز، يتالمعايير الم للة تساوي بع  العروض باعتماد كوفي حا

 .تصاعديّاصلي ألالعرض ا ما بينها باعتماد تاريخ وصول

ويعتبر أعضاء . ممضى من قبل جميع أعضائهامحضرا في الغرض  العروض الخاصة بفرزاللجنة وتحرر 

 ميت كما. ن عن النتائجاإلعال وقبلالتقييم  اللاللجنة مسؤولين على سرية النتائج والمعلومات المتوفرة خ

الغرض من  بمقتضى ترخيص في الّ ع عليها إالطإليمكن ا وال هيئة السوق الماليةحفظ كامل الملفات لدى 

 .هيئة السوق الماليةرئيس طرف 

 منهجية فرز العروض:  8الفصل 

من هذا  11 ق عددختيار مكتب الخبرة وفقا للمنهجية المنصوص عليها بالملحاليتم فرز العروض وترتيبها 

 : التالية (نقطة 111) الخاصة بالعرض الفني المقاييس عتماد علىإلالكراس و ذلك با

 نقطة 25: الفريق المتدخل تركيبة( 8-1

 :ثي التالياليهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد الكافي من المتدخلين للقيام بالمهمة وذلك حسب التصنيف الث

 د التونسية السبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبيشمل الخبراء المحا :ولألالصنف ا

 . هالالمنصوص عليها بالفصل الثاني الوارد أع وغير المعنيين بالموانع

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

 ل على يخ التحصّ قل منذ تارأللتحصل على شهادة المراجعة في المحاسبة مع سنتين على اا

 ستاذية أو الماجستير أو ما يعادلها،ألا

 قل منذ ألالتحصل على شهادة الماجستير أو مرحلة ثالثة في اختصاصات أخرى مع سنتين على ا

 تاريخ التحصل على الشهادة،

 جازة إلالتحصل على شهادة ا(نظام LMD) ستاذية في التصرف المحاسبي أو ما يعادلها ألأو ا

 .التحصل على الشهادة قل منذ تاريخألى اسنوات عل 4مع 

  التحصل على شهادة إجازة(نظام  LMD)  أو أستاذية في اختصاصات أخرى أو ما يعادلها مع

 .التحصل على الشهادة قل منذ تاريخألسنوات على ا 5
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 يضم المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية :الصنف الثالث : 

 دة مرحلة ثالثة في عة في المحاسبة أو الماجستير أو على شهالتحصل على شهادة المراجا

 ،اختصاصات أخرى

 جازة إلالتحصل على شهادة ا(نظام  LMD )ي التصرف المحاسبي أو ما يعادلهاستاذية فألأو ا، 

 جازة إلالتحصل على شهادة ا(نظام  LMD )ستاذية في اختصاصات أخرى أو ما يعادلها ألأو ا

 التحصل على الشهادة، نذ تاريخقل مألمع سنتين على ا

  سنوات من الخبرة  5التحصل على الشهادة الجامعية في الدراسات المحاسبية أو ما يعادلها مع

 .منذ تاريخ التحصل على الشهادة

عتماد على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين مع إسناد النقاط الويتم تحديد التركيبة المثلى با

 :التالي على النحو

 ولألنقطة للصنف ا 12٭ 

 نقاط للصنف الثاني 8٭ 

 نقاط للصنف الثالث 5٭ 

 . 9ق عدد الملحى محتوى عل عتمادباإل 8 الملحق ضمن المتدخل الفريق تركيبة ضبط المشارك ىويتول

 

 نقطة 25 :المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين( 8-2

يتم و. نجاز المهمةإللكافية والضرورية لكل صنف من المتدخلين يرمي هذا المقياس إلى تحديد المدة الزمنية ا

على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضين مع اعتبار  عتمادباال تحديد المدة الزمنية المثلى

 :صناف في توزيع النقاط على النحو التاليألا

 ولألنقطة للصنف ا 12٭ 

 نقاط للصنف الثاني 8٭ 

 الثالثنقاط للصنف  5٭ 

ى محتوى عل عتمادإلبا 8 ويتولى المشارك ضبط المدة الزمنية لمختلف أصناف المتدخلين ضمن الملحق

 .12 حق عددلملا

 يوما 72ين من الصنف األول لخبراء المحاسبل أحد اتدخ أيامد عد فيهاز يتجاوي لتض االعروى وتقص

 )تبومكا شركات تجمع أو شركة أو فردي لمكتب منتمين كانوا سواء(

 نقطة 22: المدة الزمنية الجملية المعدلة ( 8-2

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

و ذلك كما  صناف المتدخلين معدلة بالضواربألياس اعتمادا على المدة الزمنية ويسند العدد بالنسبة لهذا المق

 : يلي

 3 ( X) ول من المتدخلين ضاربألللصنف ا المدة الزمنية

 ( +) مع

 2 ( X) ضاربالمدة الزمنية للصنف الثاني من المتدخلين 

 (+) مع

 1 ( X) ضاربالمدة الزمنية للصنف الثالث من المتدخلين 
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 .عتماد على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضينإلوتضبط المدة الزمنية المعدلة با

 

 نقطة 15 : التأطير نسبة( 8-2

وهو مقياس يستعان به لمعرفة . يهدف هذا المقياس إلى توفير أساليب نجاعة مهمة المراقبة وضمان نتائجها

 .في المهمة (ولألالصنف ا)المحاسبين  مدى تدخل الخبراء

 : وتضبط نسبة التأطير طبقا للقاعدة التالية

 

 )ولأللمدة الزمنية للصنف اا( )X) ضارب  100

 ة الزمنية الجمليةالمد
 

 .عتماد على المعدل المصحح بالفارق المعياري لكافة العارضيناالوتحدد نسبة التأطير المثلى ب

 

 نقاط 15: المكتب خبرة( 8-5

لحسابات المؤسسات  (ث سنواتالمدة نيابية مقدرة بث)يرمي هذا المقياس إلى تحديد مهمات المراقبة القانونية 

فعليا سواء بالنسبة لكامل المدّة النيابية أو لجزء منها ومهمات المراقبة القانونية  نجزةأو المنشآت العمومية الم

  المنجزة كليّا في القطاع الخاص

بالنسبة للمؤسسات والمنشآت  6بالملحق عددويحتسب العدد لهذا المقياس على أساس عدد المهمات الواردة 

وبعد ) 7بالملحق عدد والواردة  المنجزة كليا فحسبعدد المهمات  للقطاع الخاصبالنسبة  أما العمومية

 .(تالتثبت في المؤيدا

 : ويتم إسناد العدد حسب التدرج التالي

 

 >6 6إلى 1من  عدد المهمات

العدد المسند للمهمات بالمؤسسات 

 والمنشآت العمومية

 1,5)كل مهمة نقطة نقطة ل 1,5

 (سنة منجزة فعليا نقطة لكل
9 

 6 نقطة لكل مهمة منجزة كليّا ات بالقطاع الخاصالعدد المسند للمهم

 

 ةمهملكل نقطة  1,5المدة النيابية أو  نقطة لكل سنة منجزة من 2,5د لخبرة في القطاع العام، تسنبالنسبة ل

مسند لسقف العدد ا دوحدّ ( المقدمة مؤيداتال حسب) معنيةلللفترة النيابية ا سنوات محاسبية ثالمنجزة للث

 .نقاط 9نشآت العمومية بملؤسسات واملللخبرة في ا

مسند للخبرة في القطاع لقف العدد اس دحدّ واحدة لكل مهمة منجزة كليا في القطاع الخاص و تسند نقطة

 . نقاط 6الخاص ب

 ةممؤيدات إسناد المه (أ

 تقديم القطاع الخاصأو في  المؤسسات والمنشآت العموميةمة المراقبة القانونية في هحتساب ماليشترط 

  :إحدى المؤيدات التالية

نات القانونية والشرعية والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية العاإلنسخة من  :1مؤيد رقم  -

 .التونسية

نسخة من مضمون من السجل التجاري شريطة التنصيص صلبه على المدّة النيابية المعنية  :2مؤيد رقم  -

 .نيبالتعي
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دارة أو مجلس المؤسسة إلألصل من محضر اجتماع الجلسة العامة أو مجلس ال نسخة مطابقة :2مؤيد رقم   -

 .الحسابات (ي)مراقب لها النظر في تعيينالالتي تم خ

صل من اتفاقية مراقبة الحسابات ممضاة من قبل الممثل القانوني للشركة أو ألنسخة مطابقة ل :2مؤيد رقم   -

 .الحسابات( ي)المؤسسة ومراقب

 .ولألالمدّة النيابية واسم أو أسماء الخبراء المحاسبين المتدخلين من الصنف اوجوبا  يد المقّدمالمؤويتّضمن 

ضمن المؤيد  1، وفي غياب اسم المتدخل من الصنف ي المؤسسات والمنشآت العموميةفوبالنسبة للخبرة 

 ضمن 12 عدد لملحقا)المتعلق بالمّدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين  ط إضافة الملحقريشت المقدّم،

ثبات انتمائه للمتدخلين من الصنف إلالمشاركة  المقدّم في العرض عند(  2016جوان صيغة الشروط كراس

 .بالمؤيد ول ضمن الفريق الذي أسندت له المّهمة في المؤسسات والمنشآت العمومية المعنيةألا

 :ةمّ هالم مؤيدات إنجاز (ب

 :نجاز التاليةإلمؤيدات ا ولألاسم المتدخل من الصنف اه والتي تحمل السناد الواردة أعإليضاف إلى مؤيدات ا

نسخة  :بالنسبة للمؤسسات أو المنشآت العموميةمؤيدات إنجاز كل سنة محاسبية من المدّة النيابية المعنية   -

سابات م فيها البت في تقارير مراقب الحدارة أو الجلسة العامة التي تإلالمؤسسة أو مجلس ا من محضر مجلس

 .للسنة المحاسبية المعنية

اعتماد مؤيدات  مفي المؤسسات أو المنشآت العمومية ، يت م استكمال إنجازهاوبالنسبة للمدّة النيابية التي ت

 (.لكل المدّة النيابية) حتساب كامل المّهمةاله الكما وردت أعالنيابية  آخر سنة محاسبية للمّدةإنجاز 

مؤيدات إنهاء إنجاز آخر سنة محاسبية للفترة النيابية موضوع : القطاع الخاصفي شركات النسبة للخبرة ب  -

ألصل من محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على تقارير مراقب الحسابات ل نسخة مطابقة: سنادإلا

 .خر سنة محاسبيةآل

ول صلب مكاتب ألف ايتعيّن على المتدخل من الصن المؤسسات والمنشآت العموميةو بالنسبة للخبرة في 

ة مرفقة مّ هثبات إنجاز المكتب للمإلنجاز إله مع مؤيّد االسناد الواردة أعإلمؤيدات ا ء بإحدىالدإلخبرة سابقة ا

ثبات تدخله إل المقدّم في العرض عند المشاركة،  2016جوان صيغة الشروط كراس ضمن 12 عدد لحقبالم

 .صلبها

 .ألصل صلب آخر صفحة من وثيقة المؤيّدلطابقتها م اعتماد مؤيدات الخبرة المشهود بمويت

 :الحسابات مراجع وإعالم  تعيين:  9الفصل

 يتمّ  ،هأعال الوارد عالساب بالفصل ورد لما طبقا الفرز محضر وتدوين وترتيبها العروض تقييم استكمال بعد

 .على مجلس هيئة السوق المالية لتعيين مراجع الحسابات الملفّ عرض كامل 

في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التعيين عيّن الحسابات الم جعمراهيئة الخبراء المحاسبين وم العإ مّ يتو

 .مالعإلا وذلك بكل طريقة مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا

تحتفظ هيئة السوق المالية بحق االختيار النهائي للعروض أو رفضها حسب المقاييس السالفة الذكر بدون أي 

 .ارض حق االحتراز أو االعتراض أو طلب أي تعوي تعليل وليس للع
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 البنـــــــــود التعــــــــاقـــــدية: العنوان الثاني

 

 

 جعةالمرااتفاقية  : 1الفصل 

 جراءات الواردةإلان طبقا لكافة الحسابات المعيّ  جعومراهيئة السوق المالية بين  جعةالمرايتم إبرام اتفاقية 

الحسابات من جهة جع من جهة ومرا رئيس هيئة السوق الماليةن قبل م تفاقيةالوجوبا إمضاء ا أعاله ويتم

  .أخرى

 موضوع المهمة:  2الفصل 

 : الحسابات في ما يلي مراجعتتمثل مهمة 

 الحسابات  مراجعو يتولى . ع بصفة مستمرة بمراقبة عامة لنجاعة نظام الرقابة الداخليةالضطالا

هيئة دارية والمالية والمحاسبية المعمول بها بإلجراءات اإللتقييم ا الزمة خاصةليات اسنويا إجراء التقص

 .السوق المالية

 : وتندرج وجوبا ضمن العمليات الخاضعة للمراقبة

 التنظيم ونظام المعلومات  -

 التدقيق الداخلي ونظام رقابة التصرف - 

 ستثمارالإجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانيتي التصرف وا  -

 إجراءات التصرف في الموارد البشرية  -

 إجراءات إبرام الصفقات وتنفيذها وختمها  -

 التصرف المالي والتصرف في الخزينة -

 ص المستحقاتالاستخ -

 التصرف في الممتلكات والمخزونات -

 .لسوق الماليةهيئة اءمتها مع طبيعة نشاط الويتعين أن تشمل المراقبة كل جوانب التصرف المذكورة مع م

  وكذلك  لهيئة السوق الماليةمراقبة الدفاتر والخزانة والمستندات ووثائق المحاسبة والقيم المالية

حصاء والقوائم المالية إلل السنة المحاسبية والتأكد من صحة وصدق عمليات االالمنجزة خ عمليات المبادلة

وبصفة  .يئة السوق المالية حول حساباتهاهتقرير مجلس تضمنها  والتحقق من مدى صحة المعلومات التي

 .كل العمليات المتعلقة بالتصرف المالي والمحاسبي جعةأعمال المرا عامة، تشمل

 جعةالمراتفاقية الالوثائق المكونة :  2الفصل 

 : في ما يلي المراجعةتفاقية التتمثل الوثائق المكونة 

 المبرمة المراجعةاتفاقية  -

 5 طبقا لما ورد بالفصلّخل في صورة تغيير تركيبة الفريق المتد)ن وجدت إ المراجعةحق اتفاقية الم -

 )من البنود التعاقدية الوارد أسفله

 كراس الشروط -

 حق كراس الشروطالم -
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 تركيبة الفريق المتدخل:  2 الفصل

  : تي ذكرهمآلكمل من السيدات والسادة األيتكون الفريق المتدخل المكلف بإنجاز المهمة على الوجه ا

 

 الشهادة العلمية صنف المتدخل اسم و لقب المتدخل

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 الحسابات مراجعلتزامات الموضوعة على كاهل الا:  5الفصل 

ال و. يجب على مكتب الخبرة المعني أن يلتزم بتركيبة الفريق المكلف بالمهمة التي تم اختياره على أساسها

 هيئة السوق الماليةرئيس  مصادقةلمتدخلين وذلك بعد لكافة ا القصوى لضرورةاال لبة يمكن تغيير هذه التركي

وتتولى هيئة  .تجربة مهنية مماثلينذر مشاركته بآخر ذي مستوى علمي وويتم تعوي  العضو الذي تتع

 .السوق المالية متابعة عمل المتدخلين عن طريق بطاقة متابعة للفريق المتدخل

حظاته وتوصياته المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية في تقرير خاص الحسابات م مراجعن كل ويجب أن يضمّ 

في هيئة السوق المالية ونسخة الكترونية إلى رئيس  أو اللغة العربية باللغة الفرنسية يرسل في نسختين ورقتين

  .ةأجل أقصاه شهرين من تاريخ انتهاء السنة المحاسبي

حظات المضمنة بتقرير الرقابة المتابعة الم هيئة السوق المالية،سيق مع الحسابات، بالتن مراجعويتولى 

المنقضية والتي سبقتها في إطار جدول يعد للغرض ويتضمن بالخصوص  الداخلية الخاص بالسنة المحاسبية

 .النقائص الواردة بالتقرير لتداركهيئة السوق المالية تقييما للمجهود المبذول من قبل 

والبيانات المصاحبة  ، توضع هذه الوثائقهيئة السوق المالية ئم المالية وضبطها من قبل مجلسبعد إعداد القوا

    الحسابات مراجعيضاحات بما في ذلك وضعية الممتلكات والحالة المالية على ذمة إللها والمتضمنة لكل ا

 .أقصاه شهرين ونصف بعد انتهاء السنة المحاسبية في أجل

في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم  ،الماليةالقوائم ابات تقديم تقرير حول الحس مراجعويتعين على 

 .المالية

هيئة السوق ئمة دون تدخل في إدارة الالحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يراها م مراجعويجري 

 . المالية

قود والدفاتر وخاصة منها الع ويحق له الحصول على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية لمباشرة مهامه

 .المحاضر والجداول البنكيةوومستندات المحاسبة 

الحسابات رأيه الصريح بأنه أنجز مهمة المراقبة وفقا لمعايير التدقيق  جعويجب أن يتضمن تقرير مرا

صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو  المتعارف عليها والتنصيص

 .رف  التصديق على
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ال من مجلة الشركات التجارية، كل تقرير مراقب حسابات  269وملغى، على معنى الفصل  الويعتبر باط

 .حترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملةإلانت اك يحتوي على رأي صريح أو إذا

المالية  تقريره المتعلق بالقوائملية هيئة السوق المان أن يحيل ويقدم لمجلس الحسابات المعيّ  مراجعيجب على 

ه، ريراويوجه تق. هاو بين أعضاء مجلسهيئة السوق المالية تفاقيات المبرمة بين الوكذلك تقريرا خاصا حول ا

هيئة السوق  لمجلس وأخرى الكترونية نظير( 22)عشرين في  في صيغة ورقية باللغة العربية أو الفرنسية، 

  .المالية

 الحسابات مراجعق الموضوعة على ذمة الوثائ : 6الفصل 

 :بهيئة السوق الماليةع عليها الإلطلالحسابات الوثائق التالية  جعتوضع على ذمة مرا

 خيرةألث سنوات االالقوائم المالية والميزانيات التقديرية وتقارير النشاط المتعلقة بالث -

 بهيئة السوق الماليةالنصوص القانونية المتعلقة  -

 .ميالهيكل التنظي -

 . خيرةألث سنوات االجراءات وتقارير المراقبة للثإلدليل ا -

 . إجراءات تنظيم الوظيفة المحاسبية والمالية وكذلك الطرق المحاسبية -

 :المراجعةالتشريع والتراتيب المنطبقة على اتفاقية :  7الفصل 

  : للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل وخاصة المراجعةاتفاقية تخضع 

المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة  1988أوت  18المؤرخ في  1988لسنة  118ن عدد القانو -

 الخبراء المحاسبين،

 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، 1996ديسمبر  31المؤرخ في  1996لسنة  112القانون عدد  -

وعلى جميع  2111نوفمبر  3المؤرخ في  2111لسنة  93مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد  -

 . النصوص التي نقحتها أو تممتها

المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة  1987المؤرخ في غرة أفريل  1987لسنة  529مر عدد ألا -

الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس  حسابات المؤسسات العمومية ذات

 مالها،

تسيير هيئة المتعلق بضبط قواعد تنظيم و 1989ماي  25ي المؤرخ ف 1989لسنة  541عدد مر ألا -

 د التونسية،الالخبراء المحاسبين بالب

طار المرجعي إلالمتعلق بالمصادقة على ا 1996ديسمبر  31المؤرخ في  1996لسنة  2459عدد  مرألا -

 للمحاسبة،

المتعلق  2113يفري ف 28قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في  -

بالنصوص د التونسية كما تم تنقيحه الالحسابات لدى المؤسسات بالب بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي

 .الموالية

 :اللغة المستعملة:  8الفصل 

تفاقية باعتماد اللغة العربية أو التطبيقا لبنود هذه ا هيئة السوق الماليةليعد المشارك كل الوثائق التي يسلمها 

 .للغة الفرنسيةا

 مرتبات صاحب المهمة و طريقة إسنادها:  9الفصل 

د التونسية الصادر التخضع مهمة مراقبة الحسابات إلى جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالب

كما تم  2113فيفري  28والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  بمقتضى قرار وزيري المالية

 .بالنصوص المواليةتنقيحه 
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 : ويتم دفع المرتبات على النحو التالي

 عمالألعند بداية ا %20 -

  ولية مشروطة بتقديم تقرير الرقابة الداخليةألعمال األعند انتهاء ا %30 -

  عمال مشروطة بتقديم تقرير حول القوائم الماليةألعند انتهاء ا %30 -

 .هيئة السوق الماليةر والمصادقة عليها من قبل مجلس في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تقديم التقاري %20 -

مة الوضعية الجبائية الوة على تقديم التقارير يجب تقديم الوثائق المتعلقة بسالت وعالوفي كل الحا

 .ي قسط من المرتباتأ إسناد جتماعية للخبير المحاسب قبلالوا

 :فسخ اتفاقية المراقبة:  12الفصل 

ت الالجاري بها العمل خاصة في الحا إلجراءات الترتيبيةلتفاقية طبقا الفسخ ا لهيئة السوق الماليةيمكن 

 :التالية

حسابات وإحدى  جعبين صفته كمرا المراجعةإذا توفر في شخص الجمع أثناء المدة المحددة باتفاقية  -

 .2وفقرة  1فقرة  .كراس الشروط من 2ت المشار إليها بالفصل الالحا

ل الخمسة عشر يوما العذر مشاركته في تركيبة الفريق المكلف بالمهمة خعدم تعوي  العضو الذي تت -

 هيئة السوق الماليةالموالية لطلب 

 . تم التوصل إلى حلهايبات خاصة لم بسبب صعو المراجعةاستحالة استمرار تنفيذ مهمة   -

 .تقديم التقاريرالحسابات بسبب التأخير غير المبّرر في  مراجعتجاوز الفترة المحددة في التنبيه على  -

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي:  11الفصل 

 .الحسابات مراجععلى  راجعةمالتحمل معاليم تسجيل اتفاقية 
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 حـــــــــقلاالمـــ
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 1ملحق 

 

 

 

 ساباتح مراجعبتعيين   لتزام بكراس الشروط الخاصالوالموافقة على ا باإلطالعتصريح على الشرف 

 هيئة السوق المالية  

 2222/2222/2222 المدة النيابية

 

 ...................( .................................................................سم و اللقبالا)إني الممضي أسفله 

. ........................................................................................................... مكتبوكيل 

والمباشر لمهنة خبير ....................  د التــونسـية تحت عـدداليـئة الخبــراء المحـاسبـين بالبالمسجـل بهـ

 (تاريخ التسجيل) ......./.........../...........محاسب منذ

 ..................................................................( العنوان بالكامل)ـالمعين محل مخابرته بـ

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

هيئة السوق  ساباتح مراجعأصرح على شرفي أني اطلعت ووافقت على كراس الشروط الخاص بتعيين 

دارية والفنية الواردة بها كما التزام بجميع الشروط االلوأتعهد با 2122/2123/2124 للمدة النيابيةالمالية 

 .تفاقية في صورة تكليفي بالمهمةالوإيداعها رفقة ا أتعهد بإمضاء وختم كراس الشروط

 

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

 ء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمهإمضــا
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 2ملحق عدد

 

 نتماء وعدم الوجود في إحدىالس وعدم التأثير وعدم االفإلتصريح على الشرف بعدم ا

 من كراس الشروط 2قصائية المنصوص عليها بالفصل إلت االحاال

 

 ( .........................................................................................بسم و اللقالا)إني الممضي أسفله 

 ................................................. د التــونسـية تحـت عـددالالمسجـل بهـيـئة الخبــراء المحـاسبـين بالبـ

 .............................................................................( ....العنوان بالكامل)المعين محل مخابرته بـ 

 " المشارك"المسمى فيما يلي 

 

 س أو في وضعية تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العملالأصرح على شرفي أني لست في حالة إف 

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

 .جعةالمراإجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهمة  قصد التأثير في مختلف

 أو مضت عن انقطاعي عن هيئة السوق المالية أصرح على شرفي أني لـم أكـن عونـا عمـوميـا لـدى 

 .قلألالعمل بها مدة خمس سنوات على ا

 قصائية إلت االنوجد في إحدى الحا الفريق المتدخل المقترح أصرح على شرفي أني وكافة أعضاء ال

المتعلق بتحوير  1988أوت  18المؤرخ في  1988لسنة  118من القانون عدد 23  المنصوص عليها بالفصل

 .من مجلة الشركات التجارية 262التشريع الخاص بمهمة الخبراء المحاسبين والفصل 

 كما أصرح أني : 

 لعمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لدى هيئة الخبراء يقاف عن اإللم أتعرض ل

 .خيرةألالثالث سنوات ا اللخ د التونسيةالالمحاسبين بالب

 ستشارية اللست بصدد إنجاز مهمات خصوصية تتعلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية أو ا

 بهيئة السوق المالية

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

 إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ستشارةالوثيقة تعهد حول التصريح بالمشاركة في ا

 

 ( .........................................................................................سم و اللقبالا)إني الممضي أسفله 

 ................................................. د التــونسـية تحـت عـددالالمسجـل بهـيـئة الخبــراء المحـاسبـين بالبـ

 ( .................................................................................كاملالعنوان بال)المعين محل مخابرته بـ 

 " المشارك"المسمى فيما يلي 

حسابات  جعمراتي ذكرها والمكونة لملف طلب العروض المتعلق بتعيين آلع على جميع الوثائق االطإلوبعد ا

 :2122/2123/2124 للسنواتهيئة السوق المالية 

 جعةتفاقية المراالبما في ذلك البنود التعاقدية المكونة لس الشروط كرا 

 حق كراس الشروطالم 

 من البنود التعاقدية 6وبعد أن أطلعت شخصيا على الوثائق الموضوعة على ذمتي والمذكورة بالفصل 

 :وشروط المهمة المطلوب إنجازها، أتعهد وألتزم بما يلي وقدرت على مسؤوليتي طبيعة

 وفقا لبنود كراس 2122/2123/2124هيئة السوق المالية للسنوات حسابات  جعةمرامة إنجاز مه 

 .الشروط ومقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 ة مقابل المرتبات الجاري جعتفاقية المرااللتزامات التعاقدية طبقا لبنود كراس الشروط والالوفاء بجميع ا

 28وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في بقرار  بها العمل والمنصوص عليها

د التونسية المنقح الالحسابات لدى المؤسسات بالب المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي 2113فيفري 

أفريل  29مؤرخ في القرار وزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالنصوص الموالية وخاصة ب

2122  

  كراس الشروط بما في ذلك البنود التعاقدية التي تكون جزءا من إتفاقية بتطبيق جميع البنود المدرجة

 .ةجعالمرا

 : أوالبريد بتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك مراجعةالمرتبات بموجب اتفاقية  هيئة السوق الماليةتدفع 

ذكر ) ...................................................... عدد حتت.... ................................................

 .)الهوية البنكية أو البريدية

 اطلعت ووافقت

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

 إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه
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 2عدد ملحق 

 عوان القارين للمكتبألقائمة اسمية في ا

 

 الصنف تاريخها الشهادة المحرز عليها سم و اللقبالا ع ر

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

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

  قارير المراجعة القانونية للحسابات وختمهإمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لت
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 5ملحق عدد 

 التزام جماعي لكافة الفريق المتدخل

 هيئة السوق المالية  مراجعة حساباتبإنجاز مهمة 

 2222/2222/2222 المدة النيابية

 

 أقر بأن........................ ( ........................................................سم واللقبالا) إني الممضي أسفله

كما . كملألتي ذكرهم يلتزم بإنجاز المهمة على الوجه اآلالفريق المتدخل و المتكون من السيدات و السادة ا

 :الواردة بهذا العرض أقر بصحة كافة المعلومات

 

 مضاءإلتاريخ ا إمضاء المتدخلين اسم ولقب المتدخل

   

   

   

   

   

   

 

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

 إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه

 

 

 

 

__________________________ 

 

ويعتبر غياب . مضاء في الخانة المخصصة لكل واحد منهمإليتعين على كل المتدخلين المعنيين ا -1

 .ليآلقصاء اإلخل موجبا لي متدأإمضاء 
ويعتبر عدم . المقترحين ضمن الفريق 1يتعين وجوبا التعريف بإمضاء المتدخل أو المتدخلين صنف  -2

 .ليآلقصاء اإلل موجبا( 1صنف ) مضاءات والتعريف بهاإلاستيفاء كل ا

 3و 2صنف صل من الشهائد العلمية للمتدخلين من الأليتعيّن وجوبا إرفاق هذا الملحق بنسخ مطابقة ل -3

ويعتبر عدم تقديم هذه من مؤسسة جامعية خاصة  مةأو الشهادة المسل جنبيةألوقرار المعادلة بالنسبة للشهادة ا

 .ليآلقصاء اإلالوثائق موجبا ل
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 6ملحق عدد 

 

 قائمة المؤسسات أو المنشآت العمومية التي أنجز لديها الخبير المحاسب

 1أو الخبراء المحاسبين المتدخلين صنف 

 (1) مال المراجعة أو المراقبةأع

 إلى آخر أجل لقبول العروض 1997منذ سنة 

 

المؤسسة أو المنشأة 

 العمومية
 المدة النيابية

تاريخ بدء 

 المهمة
(1) 

 نهاية تاريخ

 (1) المهمة

نجاز إلالمؤيدات الخاصة با

 الكلي للمهمات الجزئي أو

     

     

     

     

     

     

 .مراجعة قانونيةمهمة مراقبة أو  (1)

 

 

 

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

 إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه
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 7ملحق عدد

 

 قائمة شركات القطاع الخاص التي أنجز لديها الخبير المحاسب

 1نف أو الخبراء المحاسبين المتدخلين ص

 (1) أعمال المراجعة أو المراقبة

 )إلى آخر أجل لقبول العروض 1997منذ سنة  (

 الخاص شركات القطاع
المدة 

 النيابية

تاريخ بدء 

 (1) المهمة

 نهاية تاريخ

 (1) المهمة

الخاصة بالقطاع المؤيدات 

 الخاص

     

     

     

     

     

     

 .مهمة مراقبة أو مراجعة قانونية (1)

 

 

 

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

  إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه
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 8ملحق عدد 

 

 توزيع المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين

 هيئة السوق المالية 

 2222/2222/2222 المدة النيابية

 

 صنافأليام حسب األعــدد ا سم واللقبالا

 الجملة 2صنف  2صنف  1صنف  

     

     يامألعــدد ا

 

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

 إمضــاء المشارك الخبير المحاسب الممضي لتقارير المراجعة القانونية للحسابات وختمه

 

 

 

 

 

 المتدخلين إلى الشروط الدنيا للصنف المنتمي إليه يتم إقصاء العرض في صورة عدم استجابة أحد. 

 يام أو تضارب مع أليقصى آليا كل عرض احتوي على تضارب أو أخطاء حسابية في توزيع عدد ا

  5الملحق 

 لي العرضآلقصاء اإليعتبر عدم تقديم هذا الملحق مستوفيا لجميع الشروط سببا ل.  
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  9ملحق عدد 

 

 متدخللالفريق ا

 

 العاديّة تالمهما أتعاب

 )التونسي بالدينار(
 الفريق

 
 3 صنف 2 صنف 1 صنف

 2الى  1 من 1 1 15111-2111

 3 إلى  2 من 2 إلى  1 من 1 31111-15111

 3 إلى  2 من 3 إلى  2 من 2 إلى  1 من 41111-31111

 4 إلى  3 من 3 إلى  2 من 2 71111-41111

 4 إلى  3 من 4 إلى  3 من 2 111111-71111

 5 إلى  4 من 4 إلى  3 من 3 إلى  2 من 181111-111111

 6 إلى  5 من 5 إلى  4 من 3 إلى  2 من <181111
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  12 ملحق عدد

 

 صنافألمدة الزمنية لكل الا

 

 العاديّة المهمات بأتعا

 )بالدينار(
 بالمطلو الفريق لكافة التدخل أيام عدد

[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] 215 111 من أكثر

 

 من تمكن بطريقة أسفله المحّددة بالمجاالت المئوية سبالن باعتماد األصناف لكل الزمنيّة المّدة توزيع

 :التالية المعادلة

 

 أيام عدد % 122(= 2 صنف( تدخل أيام % ( +2 صنف( تدخل أيام %( + 1 صنف) تدخل أيام %

 بالمطلو التدخل

  %22-%18 : 1 صنف الزمنيّة المّدة  -

  %22-%28 : 2 صنف الزمنيّة المّدة  -

  %25-%22 : 2  صنف الزمنيّة المّدة  -

 الجملي التدخل أيّام عدد قاسم المعني للصنف التدخل أيام عدد باعتماد تدخل أيام % وتحتسب

 

   1صنف امــــأي ددـــــــع (=1 صنف ) تدخل أيام  %

 الجملي التدخل أيّام عدد                                   
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 11ملحق عدد 

 منهجية فرز العروض

 الحسابات اجعمرالمتعلقة بتعيين 
 

 :كاآلتي وطالشر كراس والنسب في المقاييس تضبط

 المعتمدة النسبة المقاييس المعتمدة النسبة اييسقالم

 25 المتدخل الفريق تركيبة مقياس

 25 المتدخلين من صنف لكل الزمنية ةالمد

 21 المعدلة الجملية الزمنية ةالمد

 15 التأطير نسبة

 15 المكتب ةخبر

 122 المجموع

 

 نقطة 122ى قصألالعدد ا: المقاييس الخاصة بالعرض الفني 

 نقطة 25قصى ألالعدد ا: تركيبة الفريق المتدخل -1

عتبار الثي المتعارف عليه للمتدخلين وتؤخذ بعين االتحدد التركيبة المثلى للفريق المتدخل حسب التصنيف الث

من كراس  3 ثة المبينة بالصفحةالالمقاييس الثالخاصة بالمهمة التي يتم تحديدها باعتماد  تعاب العاديةألا

اختيار التركيبة المثلى ويتوجب  .(عوان القارينألت، عدد االالمجموع الخام للموازنة، رقم المعام)شروطال

 9ت المبينة بالملحق عددالفي المجا

 .ايوم  70األول الصنف من المحاسبين الخبراء أحد تدخل أيام عدد فيها يتجاوز التي العروض وتقصى

 : جية المفصلة التاليةعداد لكل صنف وفقا للمنهألويتم إسناد ا

 األقصى العدد المتدخلين عدد معدل الصنف

 M1 12 1 الصنف

 M2 8 2 الصنف

 M3 5 3 الصنف

 25  النقاط مجموع

 

M1  = لكافة العروض المقبولة 1مجموع المتدخلين للصنف 

 )*( عدد العروض المقبولة                         

 

M2=   فة العروض المقبولةلكا 2مجموع المتدخلين للصنف 

 )*( عدد العروض المقبولة                         
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3M  = لكافة العروض المقبولة 3مجموع المتدخلين للصنف 

 )*( عدد العروض المقبولة                         

 

 

 [ 2∂+ ،المعدل  2∂-المعدل[ إذا كانت المعطيات تنتمي للمجال عتبر العرض مقبوالي  (*)

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∂] 

 

 : يم عملية التقييم على النحو التالوتت

 

  :1 الصنف 
 

ومعدل المتدخلين  1لفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف القيمة المطلقة ل (-) الإ 1العدد المسند للصنف 

 .1قاسم معدل المتدخلين صنف  ضارب العدد المسند 1صنف 

 

 x 12 | 1عدد المتخلين صنف  -1M| -12=1م :العدد المسند 

                                         1M 

 

 1يسند  1<1سلبي أي م 1إذا كان م  -

 

 

 :2 الصنف

ومعدل المتدخلين  2القيمة المطلقة للفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف  (-) الإ 2لمسند للصنف العدد ا

 .2قاسم معدل المتدخلين صنف  ضارب العدد المسند 2صنف 

 

 x 8 | 2عدد المتخلين صنف  -2M| -8=2م :العدد المسند 

                                         2M 
 

 1يسند  1<2بي أي مسل 2إذا كان م  -

 

 :2 الصنف

ومعدل المتدخلين  3القيمة المطلقة للفارق بين العدد المقترح للمتدخلين صنف  (-) الإ 3العدد المسند للصنف 

 .3قاسم معدل المتدخلين صنف  ضارب العدد المسند 3صنف 

 

 x 5 | 3عدد المتخلين صنف  -3M| -5=3م :العدد المسند 

                                         3M 
 

 1يسند  1<3سلبي أي م 3إذا كان م  -
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 2م+2م+1م=   Iالعدد المسند لتركيبة الفريق المتدخل م

 

 .9الواردة بالملحق  االتويقصى كل عرض قّدم تركيبة خارج المج

 

 نقطة 25قصى ألالعدد ا : مقياس المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين -2

لى لكل صنف باعتماد معدل المدة الزمنية لنفس الصنف لكافة العروض المقترحة يتم تحديد المدة الزمنية المث

 :بالفارق المعياري بعد تصحيحه

 العدد معدل المدة الزمنية الصنف

 Ā1 12 1 الصنف

 Ā2 8 2 الصنف

 Ā3 5 3 الصنف

 Ā 25 الجملة

 

1Ā  = لكافة العروض المقبولة 1مجموع المدة الزمنية للصنف  

 )*( عدد العروض المقبولة                         

 

 

2Ā  = لكافة العروض المقبولة 2مجموع المدة الزمنية للصنف  

 )*( عدد العروض المقبولة                         

 

 

3Ā  = لكافة العروض المقبولة 3مجموع المدة الزمنية للصنف  

 )*( عدد العروض المقبولة                         

 

 

 [2∂ + المعدل  ،2∂ –المعدل  ] إذا كانت المعطيات تنتمي للمجال اليعتبر العرض مقبو ( )*

 

تم تحديد المعدل المصحح بالفارق المعياري لكل صنف في مرحلة أولى أي المعدل للمدة التي تنتمي للمجال 

 ]2∂ + المعدل ،  2∂ -المعدل ]

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∂] 

  : ثم يتم التقييم لكل صنف على النحو التالي

  :1الصنف 

ل المدة ومعد 1القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية المقترحة للصنف  (-)ال إ 1العدد المسند للصنف

 1المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف  ضارب العدد1الزمنية للصنف 
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 x 12 | 1 يام المقترحة للمكتب في الصنفألعدد ا - 1a =12- | 1Ā المسند دالعد

                                                           1 Ā 
 

 1يسند   1a >1 إذا كان العدد المسند

 

 :2 لصنفا

ومعدل المدة  2القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية المقترحة للصنف  (-)ال إ 2العدد المسند للصنف

 2المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف  ضارب العدد 2الزمنية للصنف 

 

 x 8 | 1 يام المقترحة للمكتب في الصنفألعدد ا - 2a =8- | 2Ā المسند دالعد

                                                           2 Ā 
 

 1يسند   2a >1 إذا كان العدد المسند

 

 :2 الصنف

ومعدل المدة  3القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية المقترحة للصنف  (-)ال إ 3العدد المسند للصنف

 3المسند قاسم معدل المدة الزمنية للصنف  ضارب العدد 3الزمنية للصنف 

 

 x 5 | 1 يام المقترحة للمكتب في الصنفألعدد ا - 3a =5- | 3Ā المسند دالعد

                                                           3 Ā 
 

 1يسند   3a >1 إذا كان العدد المسند

 

  a3+a2+a1 = IIالعدد المسند لمقياس المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين م

 

 .12ت الواردة بالملحق االي صنف من المتدخلين خارج المجألدة زمنية م ويقصى كل عرض قّدم

 

 نقطة 22قصى ألالعدد ا: مقياس المدة الزمنية الجملية المعدلة  -2

ية أتعاب المهمات العادية الخاصة بالمهمة التي يتم تحديدها لعتبار عند تحديد المدة الزمنية الجماليؤخذ بعين ا

ت، الالمجموع الخام للموازنة، رقم المعام)من كراس الشروط  2المبينة بالصفحة  ثةالباعتماد المقاييس الث

 .11ت المبينة بالملحق عددالالجملية في المجا ويتوجب اختيار المدة الزمنية (.عوان القارينألعدد ا

 : ه طبقا للضوارب التاليةالتحدد المدة الزمنية الجملية المعدلة لكل عرض حسب التوزيع المذكور أع

 الضارب  الصنف

 Āi1 3 1 الصنف

 Āi2 2 2 الصنف

 Āi3 1 3 الصنف
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 Āi3×1 +Āi2×2 +Āi1×3=Ā: كاآلتي عرض لكل المعدلة الجملية الزمنية المدة وتحدد

عتبار المدة الزمنية المعدلة التؤخذ بعين ا الأي *Ā ثم يحتسب المعدل الذي يتم تصحيحه بالفارق المعياري

 ]2∂ + المعدل ،  2∂ -معدل ال] التي تنتمي للمجال

 :عداد بالنسبة لهذا المقياسألويتم إسناد ا

القيمة المطلقة للفارق بين المدة الزمنية الجملية المعدلة  (-) اّل العدد المسند للمدة الزمنية الجملية المعدلة إ

ة الزمنية الجملية المعدلة لكافة العروض المقبولة ضارب العدد المسند للمد المقترحة ومعدل المدة الزمنية

 .المقبولة المعدلة قاسم معدل المدة الزمنية الجملية المعدلة لكافة العروض

 

 III =21 - |Āi  –Ā* | × 21م

                      Ā* 

 

  IIIم= العدد المسند لمقياس المدة الزمنية الجملية المعدلة 

 

 نقطة 15قصى ألالعدد ا: قياس نسبة التأطير م -2

 : سبة التأطير لكل عرض طبقا للقاعدة التاليةيتم احتساب ن

 

 1عدد أيام التدخل بالنسبة للصنف 

 عدد أيام التدخل الجملية       

 

عتبار التؤخذ بعين ا أي الT * ثم يتم احتساب معدل التأطير لجميع العارضين و تصحيحه بالفارق المعياري

 ]2∂+ ،المعدل 2∂ -المعدل ]  النسب التي تنتمي للمجالالإ

 : ثم يتم التقييم على النحو التالي

القيمة المطلقة للفارق بين نسبة التأطير المقترحة ومعدل نسب التأطير لكافة  (-) اّل العدد المسند لنسبة التأطير إ

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

 

 VI  =15 - | Ti –*T | × 15م

                     T* 

 

  VIم= العدد المسند لنسبة التأطير 

 

 نقاط 15قصى ألالعدد ا: مقياس خبرة المكتب  -5

عتبار مهمات المراقبة و المراجعة القانونية في المؤسسات والمنشآت العمومية المنجزة كليا التؤخذ بعين ا *

لنسبة لشركات القطاع الخاص المهمات المنجزة كليا فحسب وبا 9قصى ألالعدد ا باعتماد (6ملحق)أو جزئيا 

كمؤيدات مثبتة لهذه الخبرة تلك المنصوص عليها بالفصل  وتعتمد. نقاط 6قصى ألباعتماد العدد ا( 7ملحق )

 .من كراس الشروط 4
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  :التالية إحدى المؤيداتقبة القانونية تقديم االمر ةحتساب مهمويشترط ال

 

 مةهمؤيدات إسناد الم (أ

نات القانونية والشرعية والعدلية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية العإلنسخة من ا: 1مؤيد رقم  -

 .التونسية

نسخة من مضمون من السجل التجاري شريطة التنصيص صلبه على المدّة النيابية المعنية  : 2مؤيد رقم  -

 .بالتعيين

دارة أو مجلس إلاع الجلسة العامة أو مجلس اصل من محضر اجتمألنسخة مطابقة ل : 2مؤيد رقم   -

 .الحسابات (ي)تعيين مراقب ها النظر فياللالمؤسسة التي تم خ

صل من اتفاقية مراقبة أو مراجعة الحسابات ممضاة من قبل الممثل ألنسخة مطابقة ل : 2مؤيد رقم   -

 .الحسابات (ي)القانوني للشركة أو المؤسسة ومراقب

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

المقدّم في العرض عند (  2016جوان صيغة الشروط كراس ضمن) 12 ه أو إضافة الملحق عددالأع

 امول ضمن الفريق الذي أسندت له المّهمة في القطاع العألثبات انتمائه للمتدخلين من الصنف اإلالمشاركة 

 .المعنية بالمؤيد

 مةمؤيدات إنجاز المه (ب

 :ول المؤيدات التاليةأله والتي تحمل اسم المتدخل من الصنف االسناد الواردة أعإليضاف إلى مؤيدات ا

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

دارة أو إلنسخة من محضر مجلس المؤسسة أو مجلس ا: المنشآت العمومية والمعنية بالنسبة للمؤسسات أ

 .ةللسنة المحاسبية المعني في تقارير مراقب الحسابات م فيها البّت  الجلسة العامة التي ت

 مؤيدات إنهاء إنجاز آخر سنة محاسبية للفترة النيابية : بالنسبة للخبرة في شركات القطاع الخاص

من محضر الجلسة العامة العادية التي صادقت على تقارير مراقب  صلألخة مطابقة لنس: سنادإلموضوع ا

 .خر سنة محاسبيةآلالحسابات 

  ت وفقا للجدول التاليالعداد في كل الحاألتسند ا : 

 

 6< 6إلى 1من  عدد المهمات

 العدد المسند للمهمات بالقطاع العمومي

 1خ

 مهمةّ  لكلّ  نقطة 1.5
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مهمات بالقطاع الخاص العدد المسند لل

 2خ

 مهمةّ منجزةّ بالكامل لكلّ  نقطةّ 

 

6 

 

 2خ+  1خ=  Vم العدد المسند لخبرة المكتب

 

 Vم  +  VIم+  IIIم+  IIم+ Iم=  NT: ةالعدد المسند للمقاييس الفني

 

 


