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  العنوان األول : شروط طلب العروض

  

  الفصل األول : موضوع طلب العروض

  یتمثل موضوع طلب العروض في :

 2022و 2021و 2020إنجاز مھمة مراقبة حسابات غرفة التجارة والصناعة للوسط للسنوات  •

  

  : شروط المشاركة  2الفصل 

المرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة عند تاریخ  یمكن المشاركة للخبراء المحاسبین

من  23آخر أجل لقبول العروض والذین الیوجدون في إحدى الحاالت اإلقصائیة المنصوص علیھا بالفصل 

المتعلق بتحویر التشریع الخاص بمھمة الخبراء  1988أوت  18المؤرخ في  1988لسنة  108القانون عدد 

  .من مجلة الشركات التجاریة  262المحاسبین والفصل 

  وال تجوز مشاركة الخبراء المحاسبین :

الذین تعرضوا لإلیقاف عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأدیب المحدثة لدى ھیئة الخبراء  •

لم یتم إلغاؤه من قبل المحاكم المختصة وذلك خالل الثالث سنوات المحاسبین بالبالد التونسیة ما 

 التي سبقت التاریخ األقصى لقبول العروض.

الذین ھم بصدد إنجاز مھمات خصوصیة تتعلق بالمراقبة والتنظیم والمساعدة المحاسبیة أو  •

 .للوسط والصناعة التجارة غرفةباإلستشاریة 

  

  : طریقة تقدیم العروض 3الفصل 

یتم تقدیم العروض على مرحلة واحدة. ویتضمن الظرف العرض ووثائق التعھد والمؤیدات المصاحبة 
من ھذا الكراس. ویكون ھذا الظرف مغلقا ومختوما  4للعرض وكراس الشروط كما ھو مبین بالفصل 

غرفة التجارة  متعلق بتعیین مراقب حسابات2020 /01"الیفتح طلب عروض عدد ویكتب علیھ عبارة 
  ".والصناعة للوسط

ترسل الظروف عن طریق البرید ومضمونة الوصول أو عن طریق البرید السریع خالل أوقات العمل إلى 
  المكان وفي التاریخ المحددین بنص إعالن طلب العروض.

  یقصى كل عرض مخالف لشروط طلب العروض كما یقصى :

 .كل عرض ورد بعد اآلجال  •
 قا ومختوما.كل عرض لم یكن مغل •
 كل عرض تضمن تغییرات أدخلھا المشارك على بنود كراس الشروط. •
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كل عرض لم یحتوي على توزیع المدة الزمنیة لكل صنف من المتدخلین طبقا لألنموذج المدرج  •
 .10بالملحق عدد 

  ركین الذي تم إقصاء عروضھم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعویض.والیمكن للمشا

العرض األصلي مصحوبا بالوثائق المطلوبة للعرض. ویؤشر على جمیع صفحات العرض ویعد المشارك 
سم ااألصلي بالحبر وتختم الصفحة األخیرة وتمضى من قبل الشخص أو األشخاص المؤھلین لإلمضاء ب

  المشارك حسب الحالة.

  : الوثائق المكونة للعرض 4الفصل 

  د والمؤیدات المصاحبة لھ على مایلي :یجب أن یحتوي الظرف المتضمن للعرض ووثائق التعھ

  واجبات المشارك  العملیات المطلوبة  بیان الوثیقة
تأشیر المشارك على كل صفحة وإمضاؤه     كراس الشروط

  وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان التاریخ.
شھادة الجبایة المنصوص علیھا بالتشریع 

  الجاري بھ العمل
أصل الشھادة أو نسخة مطابقة لألصل 

من شھادة في الوضعیة الجبائیة 
  صالحة إلى آخر أجل لقبول العروض

إمضاء المدیر العام لآلداءات أو الشخص 
  المفوض لھ وختمھ مع بیان التاریخ

الصندوق الوطني  تسویة وضعیة منشھادة في 
  للضمان اإلجتماعي

    نسخة مطابقة لألصل من الشھادة

على الشرف یقدمھ المشارك بأنھ لیس تصریح 
 في حالة إفالس أو تسویة قضائیة طبقا للتشریع

  الجاري بھ العمل.
یجب أن یرفق المشارك الذي یوجد في حالة 
تسویة رضائیة عرضھ بتصریح في الغرض 

  لإلعالم.

نسخة من األنموذج المدرج بالملحق 
مع إدراج البیانات حسب ھذا  1عدد 

  الملحق

رك وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان إمضاء المشا
  التاریخ.

تصریح على الشرف لصاحب العرض بأنھ 
والفریق المتدخل المقترح الیوجدون في إحدى 

الحاالت المذكورة بالفصل الثاني من كراس 
  الشروط

إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان   2طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد
  التاریخ

یقدمھ صاحب العرض للمشاركة في تصریح 
طلب العروض ویبین فیھ أنھ الشخص الذي 

  تولى إمضاء العرض وأنھ ممثل مكتب الخبرة

إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان   3طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد
  التاریخ

في األعوان القارین  قائمة إسمیة -
  للمكتب

إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان   4عدد طبقا لألنموذج المدرج بالملحق
  التاریخ

إلتزام جماعي لكافة الفریق المتدخل  -
  بإنجاز المھمة

إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع بیان   5طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد
  التاریخ.

التعریف بإمضاء كل عضو من الفریق المتدخل 
  المقترح إلنجاز المھمة

قائمة المؤسسات أو المنشآت  -
العمومیة وشركات القطاع الخاص 

التي أنجز لدیھا المكتب أعمال 
المراقبة أو المراجعة خالل العشر 

  سنوات األخیرة مصحوبة بالمؤیدات

 6طبقا لألنموذج المدرج بالملحقین عدد
  7وعدد

إمضاء المشارك وختمھ في آخر  -
 الوثیقة مع بیان التاریخ

برة في القطاع یتعین إلثبات الخ -
تقدیم نسخة من اإلعالنات الخاص، 

القانونیة والشرعیة والعدلیة الصادرة 
بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة 

أو نسخة من مضمون من السجل 
التجاري شریطة التنصیص صلبھ 
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على الفترة النیابیة المعنیة بالتعیین أو 
نسخة مطابقة لألصل من محضر 

لتي تم خاللھا إجتماع الجلسة العامة ا
 النظر في تعیین مراقب(ي) الحسابات

بالنسبة للمكاتب حدیثة العھد، یشترط  -
إلثبات مھمات المراقبة القانونیة التي 
أنجزھا وكیل المكتب بصفتھ مشاركا 

من الصنف األول صلب مكاتب خبرة 
أخرى، اإلدالء بشھادة في الغرض 

م ھاأصحاب الممسندة من قبل المكاتب 
المعنیة وفقا لألنموذج المدرج بالملحق 

. كما تؤخذ بعین اإلعتبار خبرة 9عدد
وكیل المكتب حتى وإن إقتصرت 

مشاركتھ السابقة صلب الفریق 
المتدخل على جزء من فترة المراقبة 
  القانونیة قبل إنتصابھ كمكتب مستقل.

قائمة إسمیة في الفریق المتدخل مع  -
  ملخص الخبرة

إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع   8المدرح بالملحق عددطبقا لألنموذج 
  بیان التاریخ

السیر الذاتیة لكافة أعضاء الفریق  -
المتدخل مؤیدة بنسخ مطابقة لألصل 

  من الشھائد العلمیة

إمضاء صاحب السیرة الذاتیة وإمضاء   9طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد
یان المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع ب

  التاریخ
إمضاء المشارك وختمھ في آخر الوثیقة مع   10طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد  وزیع المدة الزمنیة لكل صنف من المتدخلینت

  بیان التاریخ
  

  : العروض المقدمة من قبل مكتبین للخبرة أو أكثر 5الفصل 

في الغرض إضافة إلى  ھمإتفاقیة تجمعتجمع مكتبین للخبرة أو أكثر إلنجاز المھمة، یجب تقدیم في صورة 
من ھذا الكراس والذي یتعین تقدیمھا من قبل  4جمیع الوثائق المطلوبة للعرض والمنصوص علیھا بالفصل 

  كل مكتب خبرة على حدة.

  : فتح الظروف 6الفصل 

غیر علنیة  . وتتم عملیة الفتح في جلسةالصفقات لغرفة التجارة والصناعة للوسطتفتح الظروف من قبل لجنة 
  والتفتح إال العروض الواردة في اآلجال القانونیة المحددة لقبول العروض.

وتتولى اللجنة خالل ھذه الجلسة التثبت في محتوى العروض وإستیفائھا للوثائق والمؤیدات المطلوبة وإقصاء 
  ھذا الكراس.من  3العروض الواردة بعد اآلجال أو المخالفة لطریقة تقدیمھا طبقا لمقتضیات الفصل 

لم یقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى إستیفائھا في  للجنة أن تدعو كتابیا المشاركین الذینلیمكن عند اإلقتضاء و
غرفة التجارة والصناعة وذلك عن طریق البرید أو بإیداعھا بمكتب ضبط  اإلعالمأیام عمل من تاریخ  7أجل 

  حتى التقصى عروضھم. للوسط

  فرز العروض : 7الفصل 

المعمول بھا وحسب ما العروض المقبولة وترتیبھا وفقا للمنھجیة وفرز  فتح الظروف الصفقاتلجنة تتولى 
  یقتضیھ القانون.
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  : منھجیة فرز العروض 8الفصل 

ا قیتم فرز العروض وترتیبھا إلختیار مكتب الخبرة أو مكتبین أو أكثر باإلعتماد على المقاییس التالیة وف
  المنصوص علیھا بالملحق المذكور أعاله. للمنجھیة

  نقطة 100:   المقـاييس8-1

  نقطة 25تركیبة الفریق المتدخل : -8-1-1

  یھدف ھذا المقیاس إلى تحدید العدد الكافي من المتدخلین للقیام بالمھمة وذلك حسب التصنیف الثالثي التالي:

یشمل الخبراء المحاسبین المرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد  الصنف األول : �
 التونسیة.

 یشمل المتدخلین الذین تتوفر فیھم أحد الشروط التالیة : الصنف الثاني : �
التحصل على شھادة المراجعة في المحاسبة مع سنتین على األقل من الخبرة في المھنة بعد التحصل  -

 عادلھا،على األستاذیة أو مای
التحصل على شھادة مرحلة ثالثة لھا عالقة بالمھمة مع سنتین على األقل من الخبرة بعد التحصل  -

 على الشھادة،
سنوات خبرة على األقل  4التحصل على شھادة األستاذیة في التصرف المحاسبي أو ما یعادلھا مع  -

 بعد التحصل على الشھادة،
سنوات على األقل من الخبرة بعد  5مھمة أو مایعادلھا مع التحصل على شھادة أستاذیة لھا عالقة بال -

 التحصل على الشھادة.
 یضم المتدخلین الذي تتوفر فیھم أحد الشروط التالیة : الصنف الثالث : �

 التحصل على شھادة المراجعة في المحاسبة أو على شھادة مرحلة ثالثة لھا عالقة بالمھمة، -
 ف المحاسبي أو ما یعادلھا،التحصل على شھادة األستاذیة في التصر -
التحصل على شھادة األستاذیة لھا عالقة بالمھمة أو مایعادلھا مع سنتین على األقل من الخبرة بعد  -

 التحصل على الشھادة،
سنوات من الخبرة على األقل بعد  5التحصل على الشھادة الجامعیة في الدراسات المحاسبیة مع  -

 التحصل على الشھادة.

المصحح بالفارق المعیاري لكافة العارضین مع إسناد  لركیبة المثلى باإلعتماد على المعدویتم تحدید الت
  النقاط على النحو التالي :

 نقطة للصنف األول 12 •
 نقاط للصنف الثاني 8 •
 نقاط للصنف الثالث 5 •

  نقطة 25المدة الزمنیة لكل صنف من المتدخلین : -8-1-2
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یرمي ھذا المقیاس إلى تحدید المدة الزمنیة الكافیة والضروریة لكل صنف من المتدخلین إلنجاز المھمة. 
ویتم تحدید المدة الزمنیة المثلى باإلعتماد على المعدل المصحح بالفارق المعیاري لكافة العارضین مع إعتبار 

  األصناف في توزیع النقاط على النحو التالي :

 ولنقطة للصنف األ 12 •
 نقاط للصنف الثاني 8 •
 نقاط للصنف الثالث 5 •

  نقطة 20المدة الزمنیة الجملیة المعدلة : -8-1-3

  یعد ھذا المقیاس تعدیال للمدة الزمنیة الضروریة للقیام بالمھمة باعتبار أصناف المتدخلین.

ة بالضوارب وذلك كما ویسند العدد بالنسبة لھذا المقیاس إعتمادا على المدة الزمنیة ألصناف المتدخلین معدل
  یلي :

  x (3المدة الزمنیة للصنف األول من المتدخلین ضارب (

  مع(+)

  x (2المدة الزمنیة للصنف الثاني من المتدخلین ضارب (

  مع(+)

  x (1المدة الزمنیة للصنف الثالث من المتدخلین ضارب (

  على المعدل المصحح بالفارق المعیاري لكافة العارضین. وتضبط المدة الزمنیة المعدلة باإلعتماد

  نقاط 10نسبة التأطیر : -8-1-4

یھدف ھذا المقیاس إلى توفیر أسالیب نجاعة مھمة المراقبة وضمان نتائجھا. وھو مقیاس یستعان بھ لمعرفة 
  مدى تدخل الخبراء المحاسبین (الصنف األول) في المھمة.

  اعدة التالیة :وتضبط نسبة التأطیر طبقا للق

100 x (المدة الزمنیة للصنف األول)  

  المدة الزمنیة الجملیة

  

 وتحدد نسبة التأطیر المثلى باإلعتماد على المعدل المصحح بالفارق المعیاري لكافة العارضین.
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  نقاط 5تنظیم المكتب : -8-1-5

یھدف ھذا المقیاس باألساس إلى معرفة تنظیم الفریق المقترح إلنجاز المھمة ومدى إستقراره وذلك قصد 
ضمان تواصل أعمال  المراقبة بالنجاعة المرجوة. ویتم إسناد العدد بمقارنة عدد المتدخلین القارین للمكتب 

المستخرجة من  ) النسبة المائویةx(نقاط ضارب  5وذلك على أساس إحتساب  بالعدد الجملي للمتدخلین و
  القاعدة التالیة :

  عدد المتدخلین القارین

  العدد الجملي للمتدخلین

  ةنقط 15خبرة المكتب : -8-1-6

یرمي ھذا المقیاس إلى تحدید مھمات التدقیق القانونیة (مدة نیابیة مقدرة بثالث سنوات) في حسابات 
القطاع الخاص التي أنجزھا المكتب خالل العشر سنوات المؤسسات أو المنشآت العمومیة والشركات في 

  األخیرة.

ویحتسب العدد وفق ھذا المقیاس على أساس عدد المھمات بدون إعتبار المھمات التي لم ینص المكتب 
  المشارك على تواریخھا أو لم یقدم مؤیدات في شأنھا.

  ویتم إسناد العدد حسب التدرج التالي :

  15 �  15إلى  11من   10إلى  6من   5إلى  1من   عدد المھمات
العدد المسند للمھمات 

  بالقطاع العمومي
3  5  7  10  

العدد المسند للمھمات 
  بالقطاع الخاص

2  3  4  5  
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  1ملحق عدد  

 

  تصريح على الشرف بعدم اإلفـالس

  أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية
  

  

  واللقب) ...................................................................................... (اإلسم  إنى الممضي أسفھ

  ممثل مكتب الخبرة .........................................................................................................

  بالبالد التونسیة تحت عدد ........................................................المسجل بھیئة الخبراء المحاسبین 

  المعین محل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل) ..............................................................................

  المسمى فیما یلي "المشارك"

  إفالس أو في وضعیة تسویة قضائیة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. أصّرح على شرفي أني لست في حالة

  

  ....................... في..........................حّرر بـ

  (إمضاء المشارك وختمھ)      

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظة :

  في حالة التسویة الرضائیة، یجب أن یقدم المشارك تصریحا في الغرض.
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  2ملحق عدد  

  الوجود في إحدىتصريح على الشرف بعدم  

  من كراس الشروط 2الحاالت اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  
  

  

  إنى الممضي أسفھ  (اإلسم واللقب) ......................................................................................

  .........................................................................................................ممثل مكتب الخبرة 

  المسجل بھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة تحت عدد ........................................................

  ) ..............................................................................المعین محل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل

  المسمى فیما یلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أني وكافة أعضاء الفریق المتدخل المقترح النوجد في إحدى الحاالت اإلقصائیة 
المتعلق  1988أوت  18 المؤرخ في 1988لسنة  108من القانون عدد  23المنصوص علیھا بالفصل 

  من مجلة الشركات التجاریة. 262بتحویر التشریع الخاص بمھمة الخبراء المحاسبین والفصل 

  كما أصّرح أني :

*لم أتعرض لإلیقاف عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأدیب المحدثة لدى ھیئة الخبراء المحاسبین 
  ة.بالبالد التونسیة خالل الثالث سنوات األخیر

*لست بصدد إنجاز مھمات خصوصیة تتعلق بالمراقبة والتنظیم والمساعدة المحاسبیة أو اإلستشاریة 
  بـ(المؤسسة أو المنشأة العمومیة) ..............................................

  

  ....................... في..........................حّرر بـ

  ھ)(إمضاء المشارك وختم      
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 3ملحق عدد  

  بالمشاركة في طلب العروضتصريح  
  

  

  إنى الممضي أسفھ  (اإلسم واللقب) ......................................................................................

  .........................................................................................................ممثل مكتب الخبرة 

  المسجل بھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة تحت عدد ........................................................

  ) ..............................................................................المعین محل مخابرتھ بـ (العنوان الكامل

  المسمى فیما یلي "المشارك"

وبعد اإلطالع على جمیع الوثائق اآتي ذكرھا والمكونة لملف طلب العروض المتعلق بتعیین مراقب حسابات 
  ......................... :(المؤسسة أو المنشأة العمومیة) .........................

  *كراس الشروط بما في ذلك البنود التعاقدیة المكونة إلتفاقیة المراقبة

  *مالحق كراس الشروط

من البنود التعاقدیة  4شخصیا على الوثائق الموضوعة على ذمتي والمذكورة بالفصل  وبعد أن إطلعت
  وقدرت على مسؤولیتي طبیعة وشروط المھمة المطلوب إنجازھا، أتعھد وألتزم بما یلي :

 *إنجاز مھمة مراقبة حسابات (المؤسسة أو المنشأة العمومیة) .......................................للسنوات
...................................................وفقا لبنود كراس الشروط ومقتضیات التشریع والتراتیب الجاري 

  بھا العمل.

*الوفاء بجمیع اإللتزامات التعاقدیة طبقا لبنود كراس الشروط وإلتفاقیة المراقبة مقابل المرتبات الجاري بھا 
ماي  12لمالیة ووزیر التجارة والصناعات التقلیدیة المؤرخ في العمل والمنصوص علیھا بقرار وزیر ا

فیفري  28المتعلق بتنقیح قرار وزیري المالیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدیة المؤرخ في  2012
المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبالد التونسیة، كما تم  2003

  .2006جویلیة  4وبالقرار المؤرخ في  2003سبتمبر  24قرار المؤرخ في تنقیحھ بال
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ي ذلك البنود التعاقدیة التي تكون جزءا من إتفاقیة *تطبیق جمیع البنود المدرجة بكراس الشروط بما ف
  المراقبة.

تدفع المؤسسة أو المنشأة العمومیة .......................................المرتبات بموجب إتفاقیة المراقبة 
بتحویلھا إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البرید : ..........................................تحت عدد 

  .....(ذكر الھویة البنكیة أو البریدیة)........................................................

  إطلعت ووافقت                     

  ....................... في..........................حّرر بـ

  (إمضاء المشارك وختمھ)      
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 4ملحق عدد  

  قـائمة إسمية في أعوان المكتب القـارين

  

  الصنف  تاريخها  عليهاالشهادة المحرز    اإلسم واللقب  ع ر

1    

  

      

2    

  

      

3    

  

      

4    

  

      

5    

  

      

6    

  

      

7    

  

      

8    

  

      

9    

  

      

10    

  

      

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  (إمضاء المشارك وختمھ)      
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  5ملحق عدد  

  إلتزام جماعي لكافة الفريق المتدخل

  المراقبةبإنجاز مهمة  
 

إني الممضي أسفلھ (اإلسم واللقب).........................................................................أقر بأن 
الفریق المتدخل والمتكون من السیدات والسادة اآلتي ذكرھم یلتزم بإنجاز المھمة على الوجھ األكمل. كما 

  العرض :أقر بصحة كافة المعلومات الواردة بھذا 

  التعريف بإمضاء المتدخل  إمضار المتدخل  غير قـار  قـار  إسم ولقب المتدخل

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

          

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  (إمضاء المشارك وختمھ)      

  
  
  یتعین على كل المتدخلین المعنیین اإلمضاء في الخانة المخصصة لكل واحد منھم. 1
یتعین وجوبا التعریف بإمضاء كل متدخل من المتدخلین المقترحین ضمن الفریق. ویعتبر عدم إستیفاء التعریف بكل اإلمضاءات موجبا  2

 اإلقصاء.
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  6ملحق عدد  

  القطاع الخاص  قـائمة المؤسسات أو المنشآت العمومية وشركات  

  التي أنجز لديها المكتب المشارك

  أعمال المراقبة أو المراجعة خالل العشر سنوات األخيرة
  

أقر بأن إني الممضي أسفلھ (اإلسم واللقب).........................................................................
الفریق المتدخل والمتكون من السیدات والسادة اآلتي ذكرھم یلتزم بإنجاز المھمة على الوجھ األكمل. كما 

  أقر بصحة كافة المعلومات الواردة بھذا العرض :

  المؤسسة  أو المنشأة العمومية أو

  شركة القطاع الخاص

  تاريخ نهاية المهمة  تاريخ بدء المهمة  نوعية المهمة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  (إمضاء المشارك وختمھ)      

  
  
  .مھمة مراقبة أو مراجعة قانونیة 1
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  7ملحق عدد  

  شهادة في خبرة وكيل مكتب المشارك بصفته متدخال من الصنف األول

  مراجعة صلب مكاتب خبرة أخرىفي أعمال مراقبة أو  

  خالل العشر سنوات األخيرة
  

إني الممضي أسفلھ (اإلسم واللقب).......................................وكیل مكتب الخبرة في المحاسبة (إسم 
یل مكتب المكتب) .......................................أقر بأن السید ....................................وك

.......................................................شارك بصفة متدخل من الصنف األول في أعمال المراقبة 
  والمراجعة التي قام بھا مكتبي والواردة بالجدول التالي :

  المؤسسة  أو المنشأة العمومية أو

  شركة القطاع الخاص

  ية المهمةتاريخ نها  تاريخ بدء المهمة  نوعية المهمة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  ختم)اإلمضاء وال(      

  
  
  .مھمة مراقبة أو مراجعة قانونیة 1



16 

 

  8ملحق عدد  

  

  قـائمة إسمية في الفريق المتدخل

  مع ملخص الخبرة
  

المستوى    اإلسم واللقب

  التعليمي

إسم المؤسسة أو المنشأة العمومية    نوعية المهمة  الصنف

  أو شركة القطاع الخاص

صفة المتدخل في  

  إطار المهمة

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  )المشارك وختمھ إسم(      
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  9ملحق عدد  

  

  سيرة ذاتية
  
  

  *اإلسم واللقب : ................................................
  *تاریخ الوالدة ومكانھا : ......................................
  *الجنسیة : .......................................................

  
  العلمیة :الشھائد 

  

  سنة التخرج  المدرسة التربوية  الشهادة العلمية

  

  

  

    

  

  : ملخص الخبرة في میدان التدقیق والمراجعة
  

المؤسسة أو المنشأة العمومية  

  أو شركة القطاع الخاص

  الصنف  المدة مع ذكر التاريخ  المهمة

  

  

  

      

  

  الدراسات والبحوث
  

  إمضاء صاحب السيرة الذاتية                  

  ....................... في..........................حرّر بـ

  )إمضاء المشارك وختمھ(      
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  10ملحق عدد  

  

  توزيع المدة الزمنية لكل صنف من المتدخلين
  
  

  *اإلسم واللقب : ................................................
  ...................................... *تاریخ الوالدة ومكانھا :

  *الجنسیة : .......................................................
  

  الشھائد العلمیة :
  

  عدد األيام حسب األصناف  اإلسم واللقب

  4صنف    3صنف    2صنف    1صنف    

  

  

  

  

  

  

  

        

            عدد األيام  

  

  

  ....................... في..........................حرّر بـ

 )إمضاء المشارك وختمھ(      


