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لسنة  529 -87واألمر عــدد 12/1996/  30بتاريخ  112 – 96طبقا ألحكام جمّلة الّشركات الّتجاريّة والقانون احملاسيب عــدد 

املتعّلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات املؤسسات العمومية ذات الصبغة   الّصناعّية  و  1987املؤرّخ يف غرّة أفريل 1987
كما وقع   1994أوت   04املؤرّخ يف  44الّتجاريّة و الّشركات اليت متلك الّدولة كامل رأس ماهلا و ملنشور الّسّيد الوزير األّول عـدد 

لوطني يعتزم  الّديوان او للمذّكرات  العاّمة املتعّلقة بطرق تطبيق املنشور األّول  1997أوت  25املؤرّخ يف  38حتيينه باملنشور عـدد 
 2024-2023-2022نوات لسّ ل للمناجم تعيين مراجع حسابات

 
ميكنهم تسّلم كرّاس الّشروط اء املسّجلون هبيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد الّتونسّية و يشارك يف االستشارة اخلرباء احملاسبون املسّجلون هبيئة اخلرب 

 . I – 2035 الطّاقة الّشرقيةهنج  ،24للمناجم جمانا لدى مكتب الضبط املركزي للّديوان الوطين 

الل طريق الربيد ومضمونة الوصول أو عن طريق الربيد السريع خ وخفّية عنمرحلة واحدة يف ظروف مغلقة  على يتّم توجيه العروض 
 نأوقات العمل إىل املكان ويف التاريخ احملددين بنّص إعالن طلب العروض باسم الّسيد املدير العام للّديوان الوطين للمناجم إىل العنوا

                                                                تونس. 2035 –المنطقة الّصناعّية   - I الطّاقة الّشرقية ، نهج24الّتايل: 
-2022نوات سّ لل مراجع الحسابات بتعيين ةمتعّلق   يفتح استشارة ال» :والعبارة الّتاليةالعنوان  الّظرف الخارجيحيمل  وجيب أن
2023-2024" 

. 

   :لظرفنيهذا الظرف اخلارجي حامال يكون 

   العرض ووثائق التعّهد واملؤيدات املصاحبة هلا كما  وحيتوي على " 1" ظرف رقم مغلق حيمل عبارة ظرف أّول
 من كراس الشروط.  4 مبنّي بالفصلهو 
 

جيب  لّتصاريحوبالّنسبة لآ خر أجل لقبول العروض.  وصاحلة عند لألصلأصلّية أو مطابقة تكون كل هذه الوثائق االداريّة  وجيب أن
 مة من قبل صاحب العرض.أن تكون خمتو 

 
 لفنية املنصوص عليها بكراس الشروطاالوثائق  وحيتوي على"  2" ظرف رقم مغلق حيمل عبارة  ظرف ثاني:  

 

 
 مكتب الّضبط ختمذلك  ويعتمد يف العاشرة صباحاالّساعة على  2022أكتوبر  24ليوم االثنني خر أجل لقبول العروض آ وقد حّدد

 املركزي للّديوان.

 



مل تكن مغلقة وخمتومة واليت ال حتتوي على كامل الوثائق املذكورة بكرّاس الّشروط أو اليت ال حترتم األمثلة املصاحبة  إلغاء العروض اليت يتمّ 
 أو اليت تضّمنت تغيريات أدخلها املشارك على بنود كرّاس الشروط أو اليت ترد على مكتب الّضبط بعد األجل احملّدد لقبول العروض.

 
        

 


