
 

 

الوطني التونسي للسياحةالديوان   

 لتعيين مراجع 2022لسنة  02طلب عروض وطني عدد 

  2021-2020-2019حسابات لسنوات 

ألحد أعضاء هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد  2021-2020-2019يعتزم الديوان الوطني التونس ي للسياحة إسناد مهمة مراجعة حساباته لسنوات 

 عروض وطني بين كامل أعضاء الهيئة.التونسية عن طريق طلب 

 84إدارة مراقبة التصرف, للسياحة )بالديوان الوطني التونس ي  االتصالفعلى الراغبين في املشاركة واملرسمين بهيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية 

 من تاريخ إصدار هذا اإلعالن. ابتداءب( لسحب كراس الشروط وذلك  –الطابق الثاني برج  –تونس  –البلفدير  –شارع الحرية 

 1001 –شارع محمد الخامس  1على العنوان التالي: خالل أوقات العمل السيد املدير العام للديوان الوطني التونس ي للسياحة  باسمتوجه العروض 

ا الظرف كزي مقابل وصل في الغرض ويكون هذعن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط املر تونس 

 ويكتب عليه عبارة: مغلقا

 "2021-2020-2019لتعيين مراجع حسابات الديوان الوطني التونس ي للسياحة لسنوات  2022لسنة   02طلب عروض عدد – ال يفتح"

عند سحب كراسات الشروط أو إيداع العروض. ويترتب عن عدم احترام هذا  ال يمكن للشخص الطبيعي الواحد تمثيل أكثر من مكتب سواءاو 

 .كما يقص ى كل عرض لم يقم بسحب كراس الشروط االجراء اقصاء العروض املخالفة.

 يحتوي هذا الظرف على الوثائق اإلدارية والفنية التالية: 

 بيــــــان الوثيقــــــــة

 

 :اإلداريةالوثائق 

الوطني  الديوان حساباتمراقب  الخاص بتعيينتصريح على الشرف باالطالع واملوافقة على االلتزام بمقتضيات كراس الشروط  -

 2021-2020-2019التونس ي للسياحة لسنوات 

 من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي انخراط مسلمةشهادة  -

 للمؤسسات الوطني السجل  مضمون من  -

دم اإلفالس وعدم التأثير وعدم االنتماء وعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائية املنصوص عليها تصريح على الشرف بع -

 من كراس الشروط2بالفصل 

 الوثائق الفنية  -

العرض باملشاركة في االستشارة ويبين فيها أنه الشخص الذي سيتولى إمضاء العرض  خاللها صاحبوثيقة تعهد يصر ح من   -

 املمثل القانوني ملكتب الخبرة وأنه والتقارير

 قائمة اسمية في األعوان القارين للمكتب. -

ل من لكل متدخبنسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  مرفقا وجوباالتزام جماعي لكافة الفريق املتدخل بإنجاز املهمة  -

د للمتدخلين املتربصين ونسخة مطابقة لألصل من الشهائبالنسبة املحاسبين  خبراءأو شهادة تربص مسلمة من هيئة ال 2الصنف 

مة من مؤسسات جامعية  بالنسبة للشهائدونسخة من قرارات املعادلة  3صنف للمتدخلين العلمية 
 
األجنبية أو الشهائد املسل

 خاصة.

أعمال املراجعة 1ملتدخلين صنف قائمة املؤسسات أو املنشآت العمومية التي أنجزا لديها الخبير املحاسب أو الخبراء املحاسبين ا -

ز التنفيذ( إلى آخر أجل لقبول العروض مصحوبة 1997أو املراقبة منذ سنة  )تاريخ دخول نظام املحاسبة للمؤسسات الحالي حي 

 باملؤيدات.

جعة أو املراقبة أعمال املرا 1قائمة شركات القطاع الخاص التي أنجز لديها الخبير املحاسب أو الخبراء املحاسبين املتدخلين صنف  -

ز التنفيذ( إلى آخر أجل لقبول العروض مصحوبة باملؤيدات.1997منذ سنة   )تاريخ دخول نظام املحاسبة للمؤسسات الحالي حي 

 توزيع املدة الزمنية لكل صنف من املتدخلين. -

 

 العلم أن كل عرض يصل بعد األجل املحدد يعتبر ملغى.ختم مكتب الضبط املركزي للديوان مع باعتبار  02/01/2023   يوم العروضاخر أجل لإلرسال 

  اقب وذلك طبقا  2022سبتمبر  03يلغى ويعوض هذا اإلعالن اإلستشارة املعلنة بتاريخ لإلجراءات املعمول بها على إثر صدور كراس الشروط الجديد املتعلق بتعيين مر

 2022أكتوبر في  الحسابات


