
 
 
 

  
 

 

 مركز البحث في الرقميات بصفاقس

 

  2222لسنة     22استشارة عدد 

   2222برنامج التكوين للسداس ي ألاول لسنة تأمين 

 كراس الشروط إلادارية الخاصة 

 

 

لفائدة  تكوينية دورات تنشيطب تكوين مكاتب تكليف قصد باستشارة القيام البحث في الرقميات بصفاقس مركز يعتزم

 :وهي 20عدد مللحقبا املفّصلة املحاور  في انهوأعو  إطاراته

  التواصل الناجع داخل إلادارة  -

 املخاطر وإدارة الازمات التصرف في  -

 باملصالح العمومية واملراقبة الداخلية  داخليإرساء نظام التدقيق ال -

 هذا لشروط طبقا اتهلتزامابا إلايفاء على لديها القدرة تتوفر التي الّتكوين مؤسسات كل إلى الحالية الاستشارة وتتوجه

  الكّراس.

 

 :لالستشارة العام إلاطار :2 الفصل

بالتنسيق  تحدده إدارة املركز زمني جدول  وحسب 2222السداس ي الاول لسنة  خالل الاستشارة موضوع الخدمات تنجز

 مع مكتب التكوين الذي يقع عليه الاختيار.
 

 :املشاركة شروط :3 الفصل

 .محور  من أكثر أو واحد محور  في يشارك أن للعارض يمكن

 د تنشيطقص الاستشارة في املشاركة التكوينية املؤسسات مجمعات أو العمومية أو الخاصة التكوينية للمؤسسات يمكن

 .في الغرض الصادرة واملناشير العمومية الصفقات مجال في ابه املعمول  التراتيب احترام شريطة التكوينية الدورات
 

 :ألاثمان طبيعة :4 الفصل

سبةبا جزافّيا املالي العرض يعتبر
ّ
 .للمراجعة قابل وغير بتثا وهو محور  لكّل  لن
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 :مانألاث محتوى  :5 الفصل

الية العناصر على املالي العرض يحتوي 
ّ
كوين الجملّية الكلفة لتحديد الت

ّ
 :للت

 املكونين، خدمات -

   املكتوبة و الرقمية ئقثاالو -

 ئق )الحقيبة البيداغوجية(ثاالو حافظات -
 

 :والفنية املالية العروض تقديم طريقة:  6  الفصل

 وتوضع في ظرف مختوم وحامل للصياغة التالية: أسفله املبينة ئقثاالو كل على العروض تحتوي 

   2222برنامج التكوين للسداس ي ألاول لسنة تأمين  2222/ 22م رق يفتح، استشارة ال "

 لفائدة أعوان مركز البحث في الرقميات بصفاقس " 

ات مركز البحث في الرقميّ ترسل العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون الوصول على العنوان التالي: "

أو تودع مباشرة بمكتب الضبط  " 272، ص ب 1220بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، 

 ,املركزي ملركز البحث في الرقميات بصفاقس، خالل التوقيت الاداري" 

 

 :العروض محتوى  :7 الفصل

  التالية:يتضمن العرض الوثائق 

 الوثائق إلادارية  -

 الوثائق الفنية  -

 سعارجدول لا  -

 :التالية ئقثايتضمن الظرف الخارجي الى جانب العرضين الفني واملالي الو

كراسات الشروط تحمل تأشيرة العارض على جميع الصفحات إضافة إلى التاريخ وإلامضاء وختم املؤسسة  -1

 مصحوبا بعبارة "اطلعت ووافقت" على آخر كراسات الشروط. 

 جتما ي شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الا  -2

 شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى آخر أجل لتقديم العروض  -3

  الوطني للمؤسسات نسخة من السجل  -4

  عامة حول املشارك تبطاقة إرشادا -5

نسخة من وصل إلايداع تحمل رقم التسجيل وتثبت ترخيص وزارة إلاشراف املعنية ملكتب التكوين في ممارسة  -6

 .  املهنة

 ) طبقا للنموذج املصاحب لهذا(.  دم التاثير في إجراءات ابرام الاستشارةتصريح على الشرف بع -7

 طبقا للنموذج املصاحب لهذا(.)قضائية تصريح على الشرف في عدم إلافالس أو بعدم الوجود في تسوية  -8

احب )طبقا للنموذج املص الانتماء إلى املشتري العمومي خالل الخمس سنوات لاخيرة تصريح على الشرف في عدم  -9

 لهذا(.
 

 



 
 
 

  
 

 يحتوي العرض الفني على:

حديثة العهد، يتم تعميرها بكل بدقة حسب امللحق املصاحب ) مع إمكانية تقديم  ينالسيرة الذاتية للمكون .1

 نموذج آخر مع ضرورة تقديم جميع املعطيات املطلوبة في النموذج املقترح(. 

ويقدم العارض  يناملقترح ينص بالنسبة للمكوننسخ من الشهائد الجامعية تثبت املستوى التعليمي والاختصا .2

 . ينكل وثيقة أخرى من شانها تقييم املكون

وثائق تثبت الخبرة املطلوبة للمكون املقترح حسب امللحق املصاحب مع شهادة ممضاة تبين أن املكون نشط  .3

 دورات تكوينية في املحور املطلوب. 

  

 يحتوي العرض املالي على: 

 .ة وممضاة من طرف العارض مع وضع التاريخ وختم املؤسسة وثيقة التعهد معّمر  -1

 العارض طرف من ومختوم ممض ىجدول لاثمان محررا مع اعتبار جميع لاداءات  -2

 :الاستشارة تخّص  توضيحات :   8 الفصل

أن  ينالخاصّ  والفنية إلادارية الشروط كراس ي حول  والاستفسارات التوضيحات من املزيد في يرغب عارض كل على يتعين

 العروض. لقبول  املحدد لاقص ى ايام من التاريخ 5يتقدم بمطلب كتابي في الغرض قبل 

البحث في الرقميات بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت،  مركز :التالي العنوان يرسل املطلب إلى

 اريخ الاقص ى املحدد لقبول العروض.من الت ساعة 48قبل هذه الاستفسارات  على كتابيا الّرد ويتّم . 272، ص ب 1220

 

غييرات:  9 الفصل
ّ
عديالت الت

ّ
 :الاستشارة ئقثاو على إدخالها يتم التي والت

 الاستشارة ملف تعّدل أن العارضين، أحد عن يصدر توضيح لطلب تلبية أو منها وببادرة كان سبب ألّي  لإلدارة، يمكن

 أن املركز إلدارة يمكن لذلك وتبعا العروض لقبول  املحدد لاقص ى خالتاري قبل وذلك لتعديالتبا العارضين كافة وتعلم

 ضمن الاعتبار بعين الجديدة الّتعديالت أخذ من العارضين لتمكين العروض لقبول  املحّدد لاقص ى التاريخ في تمّدد

 .عروضهم

 

 :العروض صالحية مّدة : 02الفصل 

( بداية من اليوم املوالي آلخر أجل لقبول العروض. وتعتبر لاسعار يوما  66يوما )  ستينيبقى العارض ملزما بعرضه ملدة 

 املقدمة ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 

 :العروض لقبول  املحدد : ألاجل00 الفصل

 املركزي  الضبط بمكتب ختم اعتماد ويتّم  قص ى لقبول العروضأكأجل    2222مارس  26 الجمعةيوم تم تحديد 

 .املذكور  التاريخ بعد يصل عرض كل ويلغى العروض، وصول  ريختا من للتأكد صفاقسالبحث في الرقميات ب ملركز

 

 

 



 
 
 

  
 

 : العروض : فتح  02الفصل

 يتم فتح العروض خالل الاربع والعشرين ساعة املوالية للتاريخ الاقص ى لقبول العروض.

لفنية واملالية. ويمكن أن وتتولى لجنة فتح العروض، فتح الظروف الخارجية والظروف الداخلية الخاصة بالعروض ا

تدعو اللجنة املشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق املطلوبة، بما في ذلك الوثائق إلادارية، إلى استيفاء وثائقهم في أجل 

 محدد، ويستثنى من هذا إلاجراء وثيقة التعهد والعرض املالي. 

 
 

 :لعروضبا تتعلق إضافية توضيحات : طلب  01 الفصل

التغيير  دون  بعروضهم تتعلق إضافية توضيحات تقديم العارضين من تطلب أن العروض، فرز  مرحلة خالل ، ارةلإلد يمكن 

مّدة  وخالل كتابيا التوضيحات تقديم ويكون  ومقارنتها وتقييمها العروض دراسة عملية تيسير دفبه وذلك محتواها في

جنة تحّددها
ّ
 .تجاوزها ينبغي ال الل

 وكل الوصول، مضمونة رسائل بواسطة أو السريع البريد طريق عن ترسل أو الّضبط، بمكتب شرةمبا الّتوضيحات تودع -

 أو فني طابع ذا كان سواء تغيير يبأ يسمح ال كما ،العرض إلغاء إلى ويؤّدي الاعتبار بعين يؤخذ ال املّدة هذه خارج يرد جواب

 .العرض استبعاد إلى ذلك أّدى وإال لعرضبا يتعلق مالي

 

 :إلاجراءات : سّرّية01 للفصا

 آخر شخص أي أو العارضين إطالع يمكن ال لعرض،با الفائز اسم عن إلاعالن وقبل والفنية املالية العروض فتح بعد

 بتقييمها أو العروض بفرز  تعلقت سواء معلومات أّي  على ودراستها، العروض فرز  إجراءات في للمساهمة الصفة له ليست

 .العرض إسناد بقرار أو

صال عارض ألي يمكن وال ذا،ه
ّ
 فتح ريختا بين املتراوحة الفترة خالل وذلك عرضه يهم موضوع ألي املركز بمصالح الات

 بخصوص لإلدارة املعنية املصالح على وكل محاولة من أي عارض للتأثير العرض، إسناد عن إلاعالن ريختاو  العروض

 عرضه. تؤدي الى استبعاداو أي شكل اخر  العروض مقارنة أو العرض مجرى تقييم

 

 فرز العروض : 02 لفصلا

 الفرز املالي   :املرحلة ألاولى  

تتولى لجنة الفرز ترتيب العروض املالية تصاعديا ) تعتمد العروض املالية  باعتبار لاداء على القيمة املضافة( ويتم 

ا ومطابقتها للمالحق املرفقة وتتم مراسلة قبل ذلك الاطالع على الوثائق إلادارية والفنية املقدمة للتثبت من صحته

مكاتب التكوين الستيفاء  كل وثيقة ناقصة كما تتولى التثبت من صحة الوثائق املكونة للعرض املالي وتصحيح لاخطاء 

 الحسابية واملادية عند الاقتضاء. 

  الشروط.بالعرض املالي لاقل ثمنا واملستوفي لكامل  ظيتم الاحتفا

 الفرز الفني   :ية  املرحلة الثان

 تتولى اللجنة فرز العرض بناء على املعطيات التالية : 

 نقطة  كما يلي :  26و  6يسند للعارض  عدد يتراوح بين 

 



 
 
 

  
 

  : أقدمية مكتب التكوين في املجال 

  1من سنة إلى ثالث سنوات :  -

  2من ثالث إلى خمس سنوات :  -

  4أكثر من خمس سنوات :  -

 

 ون   : الشهادة العلمية للمك 

  3لاستاذية  :  -

  5الشهادة الوطنية ملهندس او املاجستير  :  -

  7الدكتوراه  :  -

 

  :  الخبرة العامة للمكون 

  6من سنة إلى ثالث سنوات :  -

  1من ثالث إلى خمس سنوات :  -

  3أكثر من خمس سنوات :  -

 

   :  نقاط   06 برنامج الدورة 

 

 .  26من  15اوي أو يفوق ويتم قبول العرض في صورة حصوله على عدد يس

 وعند التعذر يتم اعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعرض املوالي. 

 

 جداول ألاسعار : 06الفصل 

للنموذج املصاحب(، ويتعين تحرير الاسعار  )طبقااستعمال جداول لاسعار املقدمة من قبل إلادارة  العارضيتعين على 

 باعتبار جميع لاداءات.  و  اعتبار لاداءاتالفردية والجملية بدون 

 وتعتبر لاسعار املقدمة ثابتة وغير قابلة للتغيير طيلة فترة التنفيذ. 

  تبليغ مكتب التكوين : 07الفصل 

يتم تبليغ مكتب التكوين الذي تم اختياره لتنفيذ الدورة التكوينية عن طريق مكتوب يحرر في الغرض ويكون مرفقا  

  بطلب تزود وبقائمة املتكونين.

  : التزامات مكتب التكوين   01الفصل  

 التكوين عند إعالمه بإسناده الدورة التكوينية ب:  يلتزم مكتب

 إعداد قائمة حضور يومية ممضاة من قبل املشاركين ومتضمنة اسم املكون وإمضاءه  -

 إعداد وإرسال البطاقات التقييمية طبقا للملحق املصاحب  -

 لضمان حسن سير التكوين املكون املعين للغرض واتخاذ التدابير الالزمة تأمين حسن إنجاز الخدمات من قبل  -



 
 
 

  
 

عدم تغيير املكون إال في الحاالت القاهرة ويتعين إعالم إلادارة قبل أسبوع من انطالق الدورة التكوينية، ويحق  -

رة على التعويض إلدارة رفض إجراء الدورة التكوينية دون مطالبة املكتب باي حقوق . وفي صورة موافقة إلادال

 يتعين على املكون الحصول على عدد من النقاط يساوي أو يفوق العدد املسند للمكون السابق. 

يلتزم مكتب التكوين باحترام التراتيب الجاري بها العمل في مجال تشغيل املكونين وخاصة في ما يتعلق بتوفير  -

 التراخيص إلادارية ذات الصلة. 

 

 : د املتكونينعدالتغيير في :  09الفصل 

في  26حدود  في لإلدارة تعديل عدد املتكونين يمكن شخصا( و  26املتكونين في هذه الدورة بعشرين شخصا )  دحدد عد

 بجداول لاسعار.  العرض املالي املنصوص عليه دون أن يكون للعارض الحق في الاعتراض أو طلب تغيير  (%26)املائة 

 

  :الخالص: 22الفصل 

فواتير الصادرة عن مكتب التكوين إثر إنجاز كل ما هو مطلوب، ويتعهد املكتب بإرسال الفواتير في أجل يتم خالص ال

عشرة أيام  من انتهاء الدورة التكوينية وتكون محررة في أربع نظائر مؤرخة وممضاة وتحمل ختم املؤسسة ويبقى 

 خالص الفواتير رهين توفر الوثائق التالية: 

 طلب التزود لاصلى  -

 بطاقات التقييم الخاصة باملتكونين  -

 نسخ من شهائدة املشاركة املسلمة للمتكونين  -

 قائمة الحضور اليومي ممضاة من قبل املكون وتحمل ختم مكتب التكوين  -

ال يتم منح أي تسبقة ملكتب التكوين ويتم خالصه في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديم الفاتورة وإيداعها 

 املركز. بمكتب الضبط ب

 

  :: آجال التنفيذ20الفصل 

التي تختارها إدارة  املركز من بين التواريخ املقترحة، وان اقتض ى لامر يلتزم املكتب بتنفيذ الدورة التكوينية في آلاجال 

 تعديال في التواريخ، فإن إلادارة ملزمة بتبليغه ملكتب التكوين أسبوعا على لاقل من انطالق الدورة . 

 كوين خالل التوقيت إلاداري فقط. يكون الت

 

 

 

 

 :  النزاعات 22الفصل 

دارة مكتوبا في حالة حدوث خالف مرتبط بتأويل مقتضيات كراس الشروط أو بالتنفيذ، يقدم املعني باألمر إلى إلا 

بوع مضمون الوصول يتضمن تقريرا حول موضوع الخالف واسبابه ومطالبه عند الاقتضاء. وتتولى إلادارة في أجل أس

 إلاجابة كتابيا قصد تقديم مقترحات لحل الخالف. 



 
 
 

  
 

وفي صورة التعذر يعرض الخالف على أنظار اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى صلب رئاسة الحكومة 

وجميع  2614مارس  13املؤرخ في  2614لسنة  1639من لامر عدد  196إلى  185املنصوص عليها بالفصول من 

 ، وإذا لم يتيسر لها فض النزاع ، يرفع النزاع أمام املحاكم املختصة بصفاقس. النصوص التي تممته

 

 املراجع الترتيبية: :  21الفصل 

 كل ما لم يتم التعرض له ضمن كراسات الشروط الحالي يبقى خاضعا ملقتضيات: 

 املجلة التجارية  -

 ء العمومي وكافة النصوص التي تممته.  واملتعلق بالشرا 2614مارس  13املؤرخ في  2614لسنة  1639لامر عدد  -

 

 ووافقت عليه اطلعت ووافقت عليه اطلعت

 العارض 

 ……………………………في..............

 بصفاقسالرقميات البحث في  مركز

 ………………………في.............

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

  
 

  2222لسنة     22استشارة عدد 

   2222برنامج التكوين للسداس ي ألاول لسنة تأمين 

 كراس الشروط الفنية الخاصة 

 

 :ألاهداف العامة للتكوين  :  1 الفصل

في املجاالت املتعلقة  إلى تحسين املهارات الخاصة باعوانه وإطاراته وباحثيه بصفاقس الرقميات مركز البحث في  يهدف

  مركز. برنامج التكوين السنوي لل . وقد تم ضبط أهداف التكوين ضمن بالتصرف إلاداري واملالي 

 

 املنتفعون    :2 الفصل

ينتفع بهذا التكوين الاعوان الباحثون وإلاداريون والفنيون باملركز ملركز البحث في الرقميات بصفاقس وتتولى إدارة املركز  

 توجيه قائمة إسمية للمشاركين إلى مكتب التكوين. 

 شخصا.  25ال يتجاوز العدد لاقص ى للمتكونين في الدورة الواحدة 

 

 :دورة التكوين   :1 الفصل

 ينطلق التكوين على الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

تدوم دورة التكوين الواحدة ست ساعات في اليوم توزع إلى حصتين تدوم كل واحدة ثالث ساعات تتخللهما استراحة 

 قهوة ويمكن تغيير مدة الدورة  تماشيا مع مصلحة إلادارة من حيث النسق العادي للعمل. 

تم التكوين بالقاعة املخصصة للغرض باملركز واملستوفية للشروط البيداغوجية الالزمة من حيث املساحة والوسائل ي

 البيداغوجية 

 يجب على مكتب التكوين توفير كافة العوامل التي تساعد املتكونين على متابعة التكوين في افضل الظروف.

 :  الطرق البيداغوجية    :1 الفصل

 ن إلى الهدف املحدد ويعتمد خالل الدورة التكوينية على : يستند املكو 

استخدام الوسائل السمعية والبصرية لتقديم النماذج والتجارب املماثلة أو التطبيقات املستعملة واملرتبطة  -

 بمحور التكوين. 

 مقاربة املشاركة والاشغال التطبيقية والعمل على برمجة تمارين مع العمل على إصالحها  -

 محتوى التكوين في وثائق مكتوبة ورقمية.  تقديم -

 برمجة اختبارات التقدم وإلاتقان لقياس مدى استيعاب املشاركين للمهارات املكتسبة.  -

 التركيز على خصوصيات العمل ومقتضياته عند تكوين لاعوان باالستناد إلى متطلبات مواقع عملهم -

ص الذاتي وتفعيل الكفاءات الشخصية والتركيز على الجانب الابتعاد على التنظير بغية تحسين القدرة على التشخي -

 التطبيقي في التكوين  

 

 :تقييم التنظيم املادي للدورة التكوينية  : 2 الفصل



 
 
 

  
 

تحدد درجة رضا املشاركين عن جودة الخدمات وقاعة التكوين والطرق البيداغوجية املعتمدة في التكوين من خالل 

 للملحق املصاحب.  تعمير البطاقات التقييمية طبقا

 :البرامج املفصلة للتكوين   : 6 الفصل

يلتزم مكتب التكوين بتنفيذ الدورات التكوينية حسب املحاور املحددة للتكوين واملدرجة بامللحق املصاحب مع تحقيق 

 الهدف املطلوب من الدورة. 

 

 
 

 

 ووافقت عليه اطلعت ووافقت عليه اطلعت

 العارض 

 ……………………………في..............

 بصفاقسالرقميات البحث في  مركز

 ………………………في.............
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Thème n° 1 : التواصل الناجع داخل اإلدارة   

 

cible  
les agents du centre de recherche en numérique de Sfax  

Durée de la formation :  
20 jours  

Contexte de la formation  
Cette formation permettra aux participants du CRNS de développer leurs compétences 

opérationnelles en matière de communication efficace  et contribuera à développer des relations 

harmonieuses entre les intervenants.  

 

Objectifs  

L’action projetée a pour objectif de : 

* La formation permet de créer des collaborations plus efficaces et des relations plus 
harmonieuses en : 

 Evitant les pièges de la communication. 

 Développant une communication plus constructive. 

 En étant plus ouvert à l'autre et plus dans l'écoute 

Résultats Escomptés  

Comprendre : 

 Les deux dimensions d'une communication inter-personnelle efficace. 

 Les raisons pour lesquelles on a tendance à mal communiquer. 

 Les règles de base pour bien communiquer. 

  

Communiquer de façon efficace : 

 Adopter une attitude positive et constructive. 

 Parler sur base d'observations, de faits. 

 Utiliser le « je ». 

 Utiliser un questionnement ouvert. 

 Reformuler. 

 Faciliter la collaboration : 

 faire comprendre, faire passer les  messages. 

 S’ assurer de comprendre l’interlocuteur. 

 Sortir des "noeuds d'incompréhension". 

 Améliorer le processus de communication pour faciliter la compréhension. 



 
 
 

  
 

  

Développer des relations harmonieuses : 

 Être disponible et ouvert à l'autre. 

 Avoir la bonne dose d'empathie. 

 Favoriser une relation d'égal à égal. 

 Développer une écoute proactive - basée sur l'observation. 

 Être attentif au non verbal (le votre, celui de votre interlocuteur). 

  

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances de 

formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour permettre à 

l’administration d’évaluer son dossier.  

 

(À remplir par le soumissionnaire) 

 

 

Programme de formation 

 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 
Cachet et signature  

 

 
Thème n° 2 : التصرف في املخاطر وإدارة الازمات   

 

 



 
 
 

  
 

cible  
les agents du centre de recherche en numérique de Sfax  

Durée de la formation :  
3 jours  

Contexte de la formation  
Cette formation permettra aux participants du CRNS de développer leurs compétences 

opérationnelles en matière de gestion des risques et des crises afin d’assurer la continuité de 

l’activité du Centre.  

 

Objectifs  

 assurer le développement des systèmes de prévention des risques dans 

l’entreprise (sécurité des biens, des personnes, de l’information, sauvegarde du 

savoir-faire, risques environnementaux, sociaux, financiers, image…), 

 mettre en œuvre les plans d’actions d’amélioration de la performance, 

 développer une démarche globale de développement durable pour l’entreprise, 

 déployer la stratégie de l’entreprise sur les aspects de la maîtrise des risques, 

 préparer l’entreprise à la gestion des situations de crise. 

 Les étapes à maitriser :  

Identification des risques 

- recenser toutes les parties exposées au risque.  

- établir une liste contenant tous les risques potentiels.   

- distinguer les risques les plus importants d’un côté et les moins importants d’un autre 

côté. 

- analyser leur corrélation.  

 

– Évaluation des risques 

- évaluer les risques en fonction de leur gravité,  

- déterminer leur impact potentiel et l’étendue des préjudices y afférents. 

-  mesurer les coûts associés aux risques identifiés.  

- procéder à une collecte de données et à des analyses statistiques. 

 

– Définition des solutions 

- définir la solution en fonction du risque lui-même en étudiant la possibilité d’une 

élimination ou d’une limitation de ses effets. 



 
 
 

  
 

- tenir compte des caractéristiques du projet et y appliquer quelques modifications afin 

d’esquiver les risques. 

 

– Mise en œuvre des solutions 

-   procéder à le  mise en application de la solution  

-  définir le coût de mise en œuvre de la solution en fonction des moyens dont dispose 

l’entreprise. 

- réduire les coûts y afférents,  

 

– Le contrôle 

- effectuer les controles nécessaires moyennant  un suivi régulier afin de  garantir la 

fiabilité de chaque étape.  

- mettre en place des solutions à moyen et à long terme.  

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances de 

formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour permettre à 

l’administration d’évaluer son dossier.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

  
 

(À remplir par le soumissionnaire) 

 

 

Programme de formation 

 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 
Cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

  
 

Thème n° 3 : موميةباملصالح العواملراقبة الداخلية  إرساء نظام التدقيق الداخلي    

 

 

cible  
les agents du centre de recherche en numérique de Sfax  

Durée de la formation :  
20 jours  

Contexte de la formation  
Dans le contexte de modernisation de l’administration publique, la nécessité de plus 

de traçabilité, de transparence et de sécurité s’impose. De nouveaux outils doivent être 

développés pour renforcer la maîtrise des risques, l’efficacité et la performance, et le 

suivi des résultats. Le contrôle interne, en synergie avec l’audit interne, sont les 

instruments au service de la performance et de la responsabilité managériale.  

Objectifs  

 Comprendre les enjeux de la nouvelle gestion publique 

 La synergie du contrôle interne et de l’audit interne 

 Comprendre les outils du contrôle interne et de l'audit interne 

  Savoir définir des indicateurs, et le suivi des écarts et analyse 

 Accepter le passage d’une culture de moyens à une culture de résultat 

 Identifier les nouveaux acteurs de l’évaluation et du contrôle à toutes les phases,  

 Ne pas confondre le rôle et les missions des acteurs 

Le contrôle interne 

L’audit interne 

L’inspection 

La certification 

 

 
Remarque : Le candidat doit fournir à l’administration le contenu des séances de 

formation dans un support numérique ou un support papier, et ce pour permettre à 

l’administration d’évaluer son dossier.  

 

 

 



 
 
 

  
 

 
(À remplir par le soumissionnaire) 

 

 

Programme de formation 

 

Jours Contenu 
Méthode et moyens 

pédagogiques 

Durée 

Théorique Pratique 

     

 
Cachet et signature  
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 وثيقة التعّهد
قب( .....................................................

ّ
 .....................................إنّي املمض ي )ة( أسفله )الاسم والل

 ...............................................بصفتي)املهنة( ...................................................................................

 .......................................عن )الاسم الاجتما ي( ..............................................................................

 .............تحت عدد...................................لّسجّل الّتجاري بتاريخ .................................بااملرّسم)ة( 

 .....................................واملوجود مقّرها ب ......................................................................................

ال ي على كّل الو
ّ
قة   2626/  22الستشارة رقم بائق الخاّصة ثابعد اط

ّ
برنامج التكوين للسداس ي لاول بتأمين املتعل

لفائدة لاعوان الباحثين وإلادارّيين والفّنّيين ملركز البحث في الرقميات بصفاقس في محاور مختلفة من    2626لسنة 

 ئق من:ثاالاختصاصات، وتتكّون هذه الو

روط إلادارّية الخاّصة، -
ّ

 كّراس الش

روط الفّنّية ا -
ّ

 لخاّصة،كّراس الش

 املالحق، -

روط الواردة بجميع هذه الو
ّ

ئق املبّينة أعاله وأتعّهد بتنفيذ الخدمات املطلوبة مّني طبقا لإلجراءات ثاأقبل كّل الش

ئق الاستشارة وحسب لاثمان التي ضبطتها شخصّيا آخذا بعين الاعتبار جميع لاداءات والّضرائب ثاالواردة ضمن و

 املباشرة وغير املباشرة.

 ……………………………………………………………………………………………………ويقّدر عرض ي املالي مقابل ما سبق ب:

من 1
ّ
 لحروف(.باألرقام وبا. ثمن فردي خال من كّل لاداءات لكّل يوم تكوين ولكّل قسط على حدة )يكتب الث

 ………………………………………………………………………………………………………. مبلغ لاداء على القيمة املضافة،2

من ا3
ّ
من بالجملي . الث

ّ
 لحروف(.باألرقام وباحتساب جميع لاداءات لكّل يوم تكوين ولكّل قسط على حدة )يكتب الث

كما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل الخدمات بداية من دخول الاستشارة حّيز الّتنفيذ وأطلب من مركز البحث في الرقميات 

يدي/البنكي الجاري رقم: بصفاقس تنزيل املبالغ الّراجعة لي، مقابل ذلك، بحسابي البر 

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

 حّرر ب........................في..........................

لعت ووافقت
ّ
 اط

 مكتب الّتكوين )الّصفة وإلامضاء وختم املؤّسسة(
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 العرض المالي 
 

 ور اسم املح ع/ر

العرض املالي في اليوم 

لاداء  % دون اعتبار لاداء

 على القيمة

 املضافة*

عتبار باالعرض املالي في اليوم 

 لاداء
عدد أيام 

التكوين 

الخاصة 

 باملحور 

العرض املالي الجملي 

 عتبار لاداءبا

 ألرقامبا
بلسان 

 القلم
 ألرقامبا بلسان القلم ألرقامبا

بلسان 

 القلم

For/1 

اصل الناجع التو 

  داخل إلادارة 

 

     62   

For/3 
التصرف في املخاطر 

 وإدارة الازمات 
     63   

For/3 

إرساء نظام التدقيق 

قبة الداخلي واملرا

الداخلية باملصالح 

 العمومية 

     62   

 

 

 

 ................في ......................................

 الختم وإلامضاء
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 تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام االستشارة
 

 

 ..............................................................................إني املمض ي)ة( أسفله )الاسم واللقب والصفة( ...............

ممثل)ة( مكتب الّتكوين )الاسم الاجتما ي والعنوان( 

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

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

 ..................................... تحت عدد ................................................لسجل التجاري ب ....................بااملرسم 

 لكامل( .....................................................................................................بااملعّين محل مخابرته ب )العنوان 

مى فيما يلي ........................................................................................................................ املس...................

 "العارض".

 

أصّرح على شرفي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود او هدايا قصد التأثير على 

 إبرام الاستشارة ومراحل إنجازها.مختلف إجراءات 
 

 

 

 حرر ب .................. في......................

 (إمضاء املشارك وختمه)
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 تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية

 

 .. .............................................................إني املمض ي)ة( أسفله )الاسم واللقب والخطة( .....................

ممثل)ة( مكتب الّتكوين )الاسم الاجتما ي والعنوان( 

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

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

 ..................................تحت عدد .......................................لسجل التجاري ب .................................بااملرسم 

لكامل( ..................................................................................................... بااملعّين محل مخابرته ب )العنوان 

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

 يلي " العارض". فيمااملسمى 

 

 أصّرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أو في وضعية تسوية قضائية.

 

 

 في......................حرر ب .................. 

)إمضاء املشارك وختمه(
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  ملركز باستعمال القاعة املخصصة للتكوين بإالتزام 

كوين
ّ
 وتوفير الوسائل البيداغوجّية إلاضافية للت

 

 

 

 ......................................................................................( .......................................................................1إني املمض ي اسفله )

 ........................( ...........................................................................................................................2وكيل مكتب التكوين )

 وصاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم:

 الّصادرة ب..............................................بتاريخ................................ ،............................

زمة والوسباستعمال القاعة املخصصة للتكوين بإألتزم 
ّ
روط البيداغوجّية الال

ّ
ائل البيداغوجية ملركز وأتعهد بتوفير الش

ستثناء املحاور التي سيتم تنظيمها باالّتكوين الخاّصة بكّل محور  للّتكوين الغير املتوفرة أو وسائل أخرى حسب طبيعة

ذا الالتزام يعّرضني إلى بهكما ألتزم بتوفير كّل ما يطلبه املركز ببرامج الّتكوين املفّصلة وكّل إخالل  ملركزبابقاعة التكوين 

 ة الّتكوين املعنّية.إلغاء دور 

 

 

 حرر ب .................. في......................

 (إمضاء املشارك وختمه)
 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

قب والّصفة )مدير عام/مسؤول عن الّتكوين/وكيل/............( 1
ّ
 ( الاسم والل

 ( الاسم الكامل لهيكل الّتكوين. 2
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 ئمة املشاركيننموذج لقا
 

 .............................................في الّدورة الّتكوينّية حول: .................................................................................................

 .....................................................................................................املنعقدة في يوم.............................إلى يوم...................

 .................................................مكتب الّتكوين: ..............................................................................................................

 ................................اسم املكّون: .................................رقم بطاقة الّتعريف الوطنّية....................................................

 .....................................................................................................مقّر الّتكوين: ..............................................................

 

 االمضاء الرتبة االسم واللقب ع/ر

0 
   

0 
   

0 
   

0 
   

0 
   

-- 
   

-- 
   

 

 

 ..............، في..........................

 إمضاء املكّون  

 كوينختم مكتب التّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 مالحظة: يجب إرسال قائمة حضور املشاركين يومّيا إلى مركز البحث في الرقميات بصفاقس
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 تصريح على الشرف بعدم الانتماء إلى املشتري العمومي
 

 

 ..............................................إني املمض ي)ة( أسفله )الاسم واللقب والخطة( ....................... ...............

 .ممثل)ة( مكتب الّتكوين )الاسم الاجتما ي والعنوان( ........................... ................................................

 .........تحت عدد ................... ...........لسجل التجاري ب ..........................................................بااملرسم 

 لكامل( ................................................................................. ..............بااملعّين محل مخابرته ب )العنوان 

 املسمى فيما يلي " العارض".

لّنظر باوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو املؤّسسات الّراجعة إليها  أصّرح على شرفي أنّي لم أكن عونا عمومّيا لدى

ريخ تقديمي هذا العرض الخاّص بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان تاخالل الخمس سنوات التي سبقت 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 

 

 حرر ب .................. في..................

 (إمضاء املشارك وختمه)
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 انموذج من السيرة الذاتية للمكون 

 التعريف -0

 الجنسية: .............................................................. إلاسم: .......................................................................

قب: ...
ّ
 الحالة املدنية: ..................................................... ...................................................................الل

 تاريخ الوالدة: ...................................................... بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم

لة 
ّ
 ..حالّيا.......................................................................................................................املؤّسسة املشغ

 الشهائد الجامعية املتحصل عليها  -2

 الشهائد املحرز عليها الاختصاص املؤسسة الجامعية الفترة
تاريخ معادلة الشهائد ألاجنبية او 

 عليها من مؤسسات خاصةاملتحصل 

     

     

 شهائد تكوينية أخرى متحصل عليها  -1

 الشهائد املحرز عليها  الاختصاص املؤسسة التكوينية الفترة
    

    

 الخبرة املهنية للمكون املقترح  -1

 الوظائف املوكلة  املؤسسة املشغلة  الفترة 
   

   

 التكوين املنجز في الاختصاصات املطلوبة  -2

 املؤسسة املنتفعة بالتكوين  املؤسسة املكونة  فترة ال
   

   

 

 إني املمض ي اسفله اشهد بصحة هذه البيانات.
 

 (به المكّون )معّرف إمضاء التّكوين                             هيكل وختم شيرةتأ

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

 .معادلة بدون خاّصة عالي تعليم مؤّسسات من مةمسلّ  أو أجنبيّة جامعيّة شهادات تقبل ال

 .المذكورة للمعطيات الالّزمة المؤيّدات إرفاق يجب : مالحظة **
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 بطاقة تقييم 

 
  الاسم واللقب 

  الرتبة 

  محور التكوين 

  فضاء التكوين 

 من                                        الى  فترة التكوين 

  سم املكون ا

  مكتب التكوين 

 

 

 

 رديء دون المتوسط متوسط حسن جيد عناصر التقييم 

      شكل الّسند البيداغوجي ومضمونه

      احترام هدف محور التكوين 

      وضوح لغة املكون وأمثلته

نشيط يتالءم مع مستوى 
ّ
نمط ونسق الت

 املشاركين

     

رق البيداغوجّية متالئمة مع
ّ
موضوع  الط

 الّدورة

     

طبيقّية والعمل 
ّ
مارين الت

ّ
قاش والت

ّ
اعتماد الن

 في مجموعات 

     

      قاعة التكوين 

      نوعية الخدمات 

 
 
 


