دعوة عطاء تعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني
للسنــــة الماليـــة 2021

ترغببوزا ةر ازةنا ب والزاةنة ببو ازاةنةمببن زبةعيببي زمكةببوزت ب ي زحسببوتوقز ببو ن زاذن ب زنة ب ي زةنبيو ببوقز

ةنمونيلزنلحسوبزةنة و يززنلس لزةنمونيلز2021زافقوًزنلشراطزةنةونيل -:ز
ز

أاالًز-:زةنشراطزةنخوصلزاةنمطلنبزم زمكةوزت ي زةنحسوتوقزةنقيومزبهو -:ز
ز

 .1د ةسلزةنمي ةز يلزةنعمنميلزنلس لزةنمونيلزةنسوتقلزمعزبيونزةنرأيزفيهوزةذةزنزمزةالمر.

 .2تقب ازةنمي ةز يببلزةنعمنميببلزاةنحسببوتوقزةنخةوميببلزنلببن ةر ازفقببوزتشببكازملاببازامنحب زافقبوًزنلقنةاب زاة صببن ز
ةنمحوسببيلزةنمةعببو لزاليهبوزاتقب ازةنةقبوز رزةنمونيببلزحبن زةنبيو ببوقزةنمونيبلزنلحسببوبزةنة بو يز،زاذنب زفب ز

م ازة اوهوز2022/2/28زافقوًزنلمعوييرزةن انيلزةنمعمن زبهو.

 .3ةنقيومزتمرةجعلزةنضنةتوزةنعوملزنلمعون لزةآلنيلزنبيو وقزةنحسوبزةنة و يزتونن ةر ازفقو.

 .4ةنقيببومزتونز ببو ازةن ا ببلزانشببكازم ببةاازوببك زةنعببومزاذن ب زتقا ب زأج برةءزةامببو زةنة ب ي زةنمةعببو لزاليهببوز
اةنة زتشمازت ي زةنمسة ةقزةنمونيلزةنعوملزاأجرةءزةنلحنصوقزةنكرملزنل فوترزاةنس كق.

 .5د ةسلزة املزةنمونيلزاةن اومزةنمحوسب زةنمةبعزا اومزةنر وتلزةن ةوليلزانيونزأ لز قوطزضبع زفيهمبوزاذةز
اج ق.

 .6ةالشةرةكزف زةن ردزةنس نيزنلمسةنداوقز(تمن يلز،زالفيل)زةنخوصلزتونن ةر ازفقو.

 .7أنز كننزن ىزمكةوزةنة ي زةنخبرةقزةنطن للزف زم و زت ي زةنحسوتوقزف زةنمملكل.

 .8ةنز كببننزمكةببوزةنة ب ي زن ببةزوب برازسببوتقلزف ب زةنة ب ي زالببجزةنبيو ببوقزةنمونيببلزةنمعون ببلزف ب زةنحوسببنبز
(ةنكمبينتر) .ز

 .9ن ةزةالسةع ةدزنةق ازةالسةشو ةقزةنمونيلزا زطلوزةنن ةر ازم هوزذن زتوالضوفلزةنجزتق ازتقر رزكباز()4ز
ز
ز
ز
ز
ز

شهن زا زمكحاوقزةنة ي زةث وءزامازةنم

زأنزنزمزذن ز.

ز

ز

ز
ز
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 -2ز .10أنز ك ببننزووض ببعزنلقب بنة ي زاةال ام ببلزةنمرمي ببلزفب ب زةنمملك ببلزليم ببوزيةعلب ب زبةب ب ي زةنحس ببوتوقزمب ب زحيب ب ز
ةنمسؤانيلزاةنعطازاةنضر .

ز

 .11أنز شو كزف زن ونزتقييازةنمنجندةقزةنثوبةلزاإب ةءزةنرأيزحن زذن زاحسوزة صن .

ثو يب بوً:زةنشببراطزةنعومببل -:ز

 .1تق مزةنعراضزضم زمغلب زمغلب زا كةبوزاليبةز بازامنضبنازةنعطبوءزاتسب ازنب ىز سبازةنعطبوءةقزثباز
يندازف زصب ا زةنعطبوءةقزببن ةر ازةناب والزاةنة بو ازاةنةمبن زمب ز ببازةنم بو بز ببازةنسبوالزةننةحب از

م زتع زظهرزينمزةالح زةنمنةف ز5/9ز2021/ز.

 .2الجزمق مزةنعرضزةال تبوطزتعرضةزنم ازالزتقازا ز()90زينموًزم زتو خزفضزةنعراضز.

 .3الجزمق مزةنعرضزأنزيرف زتعرضةزةنخطلزةنس ن لزاآنيلزةنعمازةنة زيةبعهوزالامو زةنة ي زانموزيةكئازز
طبيعلزامازةنن ةر ازامشو عهو.

 .4ن ببلزةنعطببوءةقزغيببرزمسببؤانلزا ب زأ ببلزةوطببوءز بب زيرتكبهببوزةنم ببو بزف ب زاضببعزةسببعو زاتعةبببرزهب ب ز
ةالسبعو ز هوئيببلزغيبرز وبلببلزنلةلبواضزاملزمببةزنبةزتم ببردزفبضزةنعببراضزاالز حب زنببةزةنمطونببلزت ببلزر ببوداز

توالسعو زمهموزكو تزةالسبوبزتع زفضزةنعراض.

 .5نل ببلزةنعطببوءةقزةنحب زفب ز بببن زةنعببرضزأازةنعببراضزةنةب زتعةبرهببوزةرثببرزمنةفقببلزنلاببونازةنعببومزتغببضز
ةن اببرزا ب زةالسببعو زانهببوزةنزتلغببجزةنعطببوءزدانزةب ب ةءزةالسبببوبزان ب انزةنز كببننزنلم ببو بزةنح ب زف ب ز
مطونبةهوزت يزة ضوحزةازتلسيرزةازتعن ض.

 .6ق مزةنم و بزسعر زتون ي و زةال د زشومكًزنكوفلزةنرسنمزاةنضرةئوزتموزفيهوزضر بلزةنمبيعوقزاالجزةنز
شمازةنسعرزةص ة ز()10زاشراز سخزةصليلزم زةنقنةئازةنمونيلزنلن ةر ازتونلغلزةنعرنيل.

 .7نل بلزةنعطببوءةقزةنحب زفب زةسبةبعودزةنعرض/ةنعببراضزةنمخونلببلزنمنةصبلوقزاشببراطزدابنازةنعطببوءزمهمببوز
ز
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رو تزتل زةنمخونلل/زةنمخونلوقزانغضزةن ارزا زةنسعرزةنمق م.
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 -3زز

 .8أ/زيرف زةنعرضزتكلونلزب كيلزغيبرزمشبراطةزصبود زاب زب ب زمحلب زأازتشبي زماب زصبود زاب زب ب ز
محلب زنب ون زةنعطبوءزتقيمبلز()%3زمب زييمبلزةنعببرضزةنمقب مزاتبرفضزةنعبراضزةنمرفقبةزتكلونبلزتقبباز
ا زةنقيملزةنم كن ازةاك زاتعبودزكلونبلزدوبن زةنعطبوءزةنبجزةنب ي زنباز حبو زالبيهازةنعطبوءزب بوءةًزالبجز
طلبهازاةنجزةن ي زتمتزةالحونلزاليهازتع زتق ازكلونلزحس زةنة لي .

ب/زيلةببزمزةنم ببو بزةنمحببو زاليببةزةنعطببوءزبةقب ازكلونببلزب كيببلزغيببرزمشببراطلزامقبننببلزنب ىزةنببن ةر ازنحسب ز
ةنة ليب ب زب س بببلز%10زص ببود ازاب ب زب ب ب زمحلب ب زاتع ببودزهب ب زةنكلون ببلزتعب ب زت ليب ب زاتطبيب ب زكوف ببلزش ببراطز

ةالتلوييل .ز

 .9يلةزمزةنم و بزةنمحو زاليةزةنعطوءزتموزيل -:

أ/زتق ازكلونلزحس زةنة لي زةنم انصزاليهوزف زةنلقبراز(ب)زمب زةنمبودازةنثوم بلزاذنب زوبك زةسببنازمب ز
تو خزتبليغةز سميوًزتق ةر زةالحونل .ز

ب/زدفعز سنمزةنطنةتعزةنقو ن يبلزةنمسبةحقلزةنبجزمحوسبوزا ةر ازةناب والزاةنة بو ازاةنةمن /ةنب ةئرازةنمونيبلز
 /سازةنب نكزاةنا ودي زاتزا زةنن ةر ازتوال اوالقزةنكرملزةازتان ازما لزا هوزوك زاشرازة بومز
م زتو خزتبلغةز سميوًزتق ةر زةالحونلزاذنب ز ببازتنييبعزةالتلوييبلزافب زحونبلزةنةنييبعزالبجزةالتلوييبلز بباز
دف ببعزةنرس ببنمزةنقو ن ي ببلزةنمس ببةحقلزتل ببرضزةنغ ةرم ببلزةنقو ن ي ببلزةنكرم ببلزاتحا ببازتوالض ببوفلزةن ببجزةنرس ببنمز

ةالصليلزاذن زتحتزطوئللزتحميلةزةنمسؤانيلزةنمةرتبةزالبجزذنب زفب زحونبلزة تكوتبةزة بلزمخونلبلزنقبو ننز
ةنطنةتعزةازةال املزاةنةعليموقزةناود زتمنجبة .ز

ج/زةنةنييعزالجزةالتلوييلزوك زثكثلزة ومزم زتو خزتق مةزنكلونلزحس زةنة لي .
 .10أ/ز عةبرزةنم و بزمسة كلوًزاتاود زةنن ةر ازت مي زدون زةنعطوءزف زةنحوالقزةنةونيل-:

 -1ا مزحضن زنمب جزةنن ةر ازوك زينمي زم زتو خزدانتةزت يزاسيللزنغو لزتبليغةز ةر زةالحونل .ز
 -2ا مزتق مةزنكلونلزحس زةنة لي زضم زةنم ازةنم انصزاليهوزف زةنلقراز(أ)زم زةنموداز(.)9
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فضةزتبلغز ةر زةالحونل.
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ب/ز عةبرزةنم و بزمسة كلوًزاتاود زةنن ةر ازكلونلزحس زةنة لي زفب زحونبلز فضبةزةنةنييبعزالبجزةالتلوييبلز
وك زةنم ازةنم انصزاليهوزف زةنلقراز(ج)زم زةنموداز( .)9ز

 .11تعلجزةنن ةر ازم زضرا ازة سبو زةوطبو زابوديزةازاب ن زةازةنرجبنازةنبجزةنمحبورازةازةنةحكبياز ببازةنزتمبو

ز

حقن هوزةنم انصزاليهوزف زدانازةنعطوءزا/أازةالتلوييل .ز

 .12معزمرةاوازموزا دزف زةنمودازةنسوتقلزفو ةزةذةز شب زوبكلزةاز بزةازتشب نزهب ةزةنعطبوءزةازةالتلوييبلزةنةب زسبةن عز
مبعزةنمةعهب زيببتزليبةزاب زطر ب زةنمحبورازةال د يبلزةالزةذةز غببتزا ةر ازةناب والزاةنة بو ازاةنةمبن زةنببتزليببةز

ا زطر ز و ننزةنةحكيازةال د زةنمعمن زبهوزا تز شنءزةن زةازةازةنخكل .ز

 .13كننزةثرزةنقنازةنقوهرازحسوزمبودىءزةنقو ننزةال د .

 .14ةذةزةوازةنمةعه زةازوون زةازتخل زةاز ارزةازا ززا زت لي زاتطبي زشراطزهب ةزةنعطبوءزا/أازةالتلوييبلز
ةنكحقلز ح زنن ةر ازةنا والزاةنة و ازاةنةمن زةتخوذزةالجرةءةقزةنةونيلزم ةمعةزةازم لردازتحقة-:

أ/زفسخزةالتلوييلزا/أازماود ازكلونلزحس زةنة لي زكليوًزةازجزئيوً .ز

ب/ةنةعو زمعزمةعه زآورزاتحميلةزفرا زةالسعو  .ز

.15زيةازةن فعزتع زتسليازةن سخلزةن هوئيلزنلقنةئازةنمونيل .ز

.16زالجزةنمةعه زةن يزيرسنزاليبةزةنعطبوءزتزا ب زةنبن ةر ازت سبازةنم شب ازتبونلغةي زةنعرنيبلزاةن ليز بلز(رمبوزهبنزاة دز
تونب ب )زاةنببر ازةنببنط زنلم ش ب ازاةسببازةنب ب زافراببةزا ببازةنحسببوبزةنب ك ب ز(ارن ب /زة ليببزي)زاةنب ب بزIBANز

ةنخوصزتةزاةنر ازةنضر ب زحي زة ةزن زيةاز بن زأيزمطونبلزمونيلزالزتحةنيزالجزه زةنمعلنموق .ز
ز

رئيس لجنة العطــــاءات
م .حسن العمري

االمين العــام بالوكالة
دعوة عطاء تعيين مدقق حسابات

