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- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنــــة 2011 الــــذي يــــحــــدد �ــــاذج

رســــالـــة الـــتــــعـــهـــد والــــتـــصـــريـح بـــاالكـــتــــتـــاب والـــتــــصـــريح
sبالنزاهة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

s14367 و YـــادتــHــــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHــــادة األولى :اHا
اHـطـة 1 من اHـرســوم الــرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ في 2
ذي احلــــجــــة عـــام 1436 اHــــوافق 16 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2015
واHــــــذكـــــور أعـالهs حتـــــدد �ــــــاذج الـــــتــــــصـــــريـح بـــــالــــــنـــــزاهـــــة
والـــتــصــريح بــالــتــرشح والـــتــصــريح بــاالكــتــتــاب ورســالــة
الـتـعـهـد والـتـصـريح بــاHـنـاول كـمـا هـو مـبـY في اHالحق 1

و2 و3 و4 و5 اHرفقة بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــلـغـى الـقــرار اHـؤرخ في 23 ربــيع الــثـاني
عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة s2015 يــــحـــــدد �ــــاذج الـــــتــــصـــــريحs يــــحـــــدد �ــــاذج الـــــتــــصـــــريح
بــــالــــنــــزاهـــــة والــــتــــصــــريـح بــــالــــتــــرشـح والــــتــــصــــريحبــــالــــنــــزاهـــــة والــــتــــصــــريـح بــــالــــتــــرشـح والــــتــــصــــريح

باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح باHناول.باالكتتاب ورسالة التعهد والتصريح باHناول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بـمـقـتـضى اHـرسـوم الرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ
في 2 ذي احلـجة عام 1436 اHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــفــويــضـات

sطة 1 منهHا s143ادتان 67 وHالسيما ا sرفق العامHا

- وبـــــمـــقــــتـــضـى الــــمـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yوالـمتضمن تعي

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق األولاHلحق األول

�وذج التصريــــــح بالنزاهة�وذج التصريــــــح بالنزاهة

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................

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

2/ موضوع الصفقة العمومية/ موضوع الصفقة العمومية :........................................................................................................... 

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

3/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................s يتصرف :

 باسمه وحلسابه 

 باسم و حلساب الشركة التي �ثلها 

تسمية الشركة :..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :.................................................................................................................

4/ تصريح اHرشح أو اHتعهد :/ تصريح اHرشح أو اHتعهد :

أصــرح بـأنـه لم أكن أنـا شــخــصـيــاs وال أحـد من مــسـتــخــدمي أو ®ـثــلـY عــنيs مــحل مـتــابـعــات قــضـائــيـة بــسـبب
.Yالرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

 ال             نعم
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في حالة اإليجاب (وضح طبيعة هذه اHتابعاتs و القرار اHتخذ و ارفق نسخة من احلكم) : .........................

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

ألـتزم بـعدم اللـجوء إلى أي فـعل أو منـاورة ترمي إلى تـسهيل أو تـفضـيل دراسة عـرضي على حسـاب اHنـافسة
النزيهة.

sألـتــزم بــعـدم الــلـجــوء إلى أي أفــعـال أو مــنــاورات تـرمي إلى تـــقـــد  وعــد لــعــون عــمــومي �ــنـح أو تـخــصـيص
sمـكــافــأة أو امـتــيــاز مــهـمـا كـانت طـبـيـعـته sإما لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـر sبصفة مباشرة أو غير مبـاشرة

�ـنـاسـبـة حتـضـير صفقة عمومية أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه أو مراقبته.

أصــرح أنـي علـى عــلم أن اكـتــشـاف أدلــة خــطـيــرة ومـطــابـقــة النـحــيـاز أو فـسـادs قــبـل أو أثـنــاء أو بـعــد إجراء
إبـــرام صــفــقــة عــمـومــيــة أو  مـلــحقs يــشــكلs دون اHـســاس بــاHــتـابــعــات الـقــضــائـيــةs ســبـبــا كــافــيــا التـــــخـــاذ أي
تـــدبــيـــر ردعيs ال سـيـمـا فـسخ أو إلـغـاء الـصـفـقـة الـعمـومـيـة أو الــمـلــحق الــمـعـني وتـــســـجـــيل اHـؤسسـة فـي

قــائــمــة الـــمــتــعــامــلY االقــتــصــاديــY اHــمــنــوعــيY من الـمشاركة في الصفقات العمومية. 

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

حرر بـ ................ في ...............................

إمضاء اHرشح أو اHتعهد
(اسم وصفة اHوقع وختم اHرشح أو اHتعهد) 

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 
- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.
- في حالة جتمعs يقدم كل عضو التصريح اخلاص به.

- في حالة تعهد فرعيs يجب على كل متعهد تقد  التصريح اخلاص به.
- في حــالـة الـتحـصـيصs يـقـدم تـصـريح واحـد لكـل احلصص. ويـجب ذكـر رقم احلـصـة أو أرقـام احلـصص في الـفـقرة

رقم 2 من هذا التصريح.
- عنـدما يكون اHرشح أو اHتعهد شخـصا طبيعياs يجب علـيه تكييف الفقرات اHتعـلقة بالشركاتs مع اHؤسسات

الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الثانياHلحق الثاني

�وذج التصريــــــح بالترشح�وذج التصريــــــح بالترشح

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية/ موضوع الصفقة العمومية :........................................................................................................... 

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

3/ موضوع الترشح/ موضوع الترشح :

يقدم هذا التصريـــح بالترشح في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال             نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص اHعنية و كذا تسمياتها : ......................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :/ تقد  اHرشح أو اHتعهد :

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................s يتصرف :

باسمه وحلسابه

 باسم وحلساب الشركة التي �ثلها

4 -  - 1/ مرشح أو متعهد �فرده       : / مرشح أو متعهد �فرده       : 

: ���������������������������������تسمية الشركة 

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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الشكل القانوني للشركة :..................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة :.....................................................................................................................

4 -  - 2/ مرشح أو متعهد عضو جتمع مؤقت Hؤسسات       :  / مرشح أو متعهد عضو جتمع مؤقت Hؤسسات       :  

جتمع  بالتشارك          بالتضامن

عدد أعضاء التجمع (باألعداد وباحلروف) :............................................................................................

تسمية التجمع :............................................................................................................................. 

تقد  كل عضو من  أعضاء التجمع :

اسم الشركة :..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني للشركة :..................................................................................................................
......................................................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة :.....................................................................................................................

هل الشركة وكيل للتجمع ? :    ال             نعم

عضو التجمع : (يقوم كل أعضاء التجمع بنفس االختيار) .

- �ضي الـتـصريح بـاالكـتتـاب ورسـالة الـتـعهـد وعـرض التـجـمع بصـفـة منـفـردة وكل التـعـديالت التـي قد تـطرأ
 sعلى الصفقة العمومية بعد ذلك        أو

- يـعـطي تـوكـيال ألحــد أعـضـاء الـتـجـمعs طـبـقـا التـفـاق الـتـجـمعs إلمــضـاء بـاسـمه وحلـسـابه الـتـصـريح بـاالكـتـتـاب
ورسالة التعهد وعرض التجمع وكل التعديالت التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك       . 

في إطـار جتـمع بـالـشـراكـةs توضح اخلـدمـات الـتي تـنـفذ مـن طرف كل عـضـوs مع حتـديـد رقم احلـصـة أو احلصص
اHعنيةs عند االقتضاء :.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5 / تصريح اHرشح أو اHتعهد : / تصريح اHرشح أو اHتعهد :

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنه غير مقصى أو ®نوع من اHشاركة في الصفقات العمومية :
sلرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية -
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- لـــكـــونـه في حـــالـــة إفالس أو تـــصـــفـــيـــة أو تـــوقف عـن الـــنـــشـــاطs أو لـــكـــونه مـــحل إجـــراء يـــتـــعـــلـق بـــإحـــدى هــذه
sالوضعيات

sهنيةHقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته اHلكونه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء ا -

sلقيامه بتصريح كاذب -

sؤسسات اخمللّة بالتزاماتهاHلكونه مسجال في قائمة ا -

 sشاركة في الصفقات العموميةHمن ا YمنوعHا Yاالقتصادي YتعاملHلكونه مسجال في قائمة ا -

- لـكونـه مسـجال في الـبطـاقـية الـوطنـيـة Hرتـكـبي الغشs مـرتـكبي اخملـالـفات اخلـطـيرة لـلتـشـريع والتـنـظيم في
sمجال اجلباية واجلمارك والتجارة

- لـكـونه كـان مـحل إدانـة مـن طرف الـعـدالـة بـصـفـة نـهـائـيـة بـسـبب مـخـالـفـة خـطـيـرة لـتـشـريع الـعـمل والـضـمان
sاالجتماعي

  sلكونه مؤسسة أجنبية أخلّت بالتزامها باالستثمار -

- لكونه ال يـستوفي واجبـاته اجلبائيـة وشبه اجلبـائيةs و جتاه الـهيئة اHـكلفـة بالعطل اHـدفوعة األجر والـبطالة
الناجمة عن األحوال اجلـوية لقطاعـات البناء واألشغـال العمومية والـريs عند االقتضـاءs بالنسبـة للمؤسسات

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHاخلاضعة للقانون اجلزائري وا

- لكونه ال يستوفي اإليداع القانوني حلسابات شركتهs فيما يخص الشركات اخلاضعة للقانون اجلزائري.

ال            نعم

في حالة النفي (وضح ذلك) ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................

يصرح اHـرشح أو اHتـعهـد أنه ليس في حالـة تسـوية قـضائيـة وأن صحـيفته لـلسـوابق القـضائيـة الصـادرة منذ
أقل من ثالثة أشهرs حتتوي عـلى اإلشارة "ال شيء". وفي خالف ذلكs يرفق العرض بنسخة من احلكم القضائي
وصحـيفـة الـسوابق الـقضـائيـة. في حالـة مـا إذا كانت اHـؤســسـة محل تـسويـة قـضائـية أو صـلحs يصـرح اHرشح

أو اHتعهد أنه مسموح له �واصلة نشاطه.

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنّه :

sمسجل في السجل التجاري        أو -

sأو        Yالفني Yمسجل في سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما يخص احلرفي -

sهنية للحرفي       أوHيحوز على البطاقة ا -

- في وضعية أخرى        (وضح ذلك) : ................................................................................................

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

التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ..................................................................

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

s................................................... : تعهد أنه حاصل على رقم التعريف اجلبائي اآلتيHرشح أو اHيصرح ا
sبالنسبة s..................................... الصادر عن ...................................................................... بـتاريخ

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHللمؤسسات اجلزائرية وا
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يصـرح اHرشح أو اHـتعهد أنّـه ال توجد امـتيازات و/أو رهـون حيازيـة و/أو رهون منـقولة و/أو رهـون عقارية
مسجلة ضد الشركة.

ال            نعم

في حالة اإليجاب (أذكر طبيعتها وارفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها الصادرة عن سلطة مختصة : .....
.....................................................................................................................................................

يصرح اHرشح أو اHتعهد  أنه لم يحـكم على الشركة الرتكابها مخـالفةs تطبيقا ألحكام األمر رقم 03-03 اHؤرخ
في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003 واHــتـعـلق بـاHـنـافـسـة أو تــطـبـيـقـا لـكل إجـراء آخـر

®اثل. 

ال            نعم

فـي حـالــة اإليـجـاب : (وضـح سـبب اإلدانــة والـعــقـوبــة وتـاريخ احلــكم وارفق هـذا الــتـصــريح بـنــسـخــة من احلـكم) :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

يصـرح اHرشح أو اHـتعهـد وحده أو في جتـمع أنّه �تلك الـقدرات الـضرورية لـتنفـيذ الـصفقـة العـموميـة ويقدم
مـن أجل ذلك الـوثــائق اHـطــلـوبــة من طـرف اHــصـلــحـة اHــتـعــاقـدة في دفــتـر الــشـروط (أذكـر فــيـمــا يـأتي الــوثـائق

اHرفقة).

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

s............................................................................................................................................... -

................................................................................................................................................ -

يصرح اHرشح أو اHتعهد أنّ :

- الـشـركـة مـؤهلـة و/أو مـعـتـمدة مـن إدارة عمـومـيـة أو هـيئـة مـتـخـصصـة لـهـذا الـغرضs إذا كـان ذلك مـنـصـوصا
عليه �وجب نص تنظيمي : 

ال            نعم

في حــالـة اإليـجـاب : (أذكــر اإلدارة الـعـمـومــيـة أو الـهـيـئــة اHـتـخـصــصـة الـتي أصـدرت الــوثـيـقـة ورقــمـهـا وتـاريخ
إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها) : ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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حققت الشركة خالل ......................................... (أذكر الـفترة اHعتبرة اHنصـوص عليها في دفتر الشروط)
مـتوسط رقم أعمال سـنوي : (يذكر رقم األعـمال باحلروف وبـاألرقام وبدون رسوم) : ..................................
.............................................................................................................................................. الــذي
مـن بـيــنه .......... % له عالقــة �ـــوضــوع الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة أو احلــصـــة أو احلــصص (أشــطب الــعــبــارات غــيــر

اHفيدة).

يقدم اHرشح أو اHتعهد مناوال :

ال            نعم

في حالة اإليجاب �أل التصريح باHناول.

6/ إمضاء اHرشح أو اHتعهد �فرده أو كل عضو في التجمع : / إمضاء اHرشح أو اHتعهد �فرده أو كل عضو في التجمع : 

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHـذكورة ال تـنطـبق عـليـها اHـمنـوعـات اHنـصوص عـليـهـا في التـشريع والـتـنظـيم اHعـمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعــلــــومــات اHـــذكـــورة أعـالهs صــحـــيـــحــة حتـت طــائــــلــة الـــتـــعـــرض لــتــطــــبــيـق الــعــــقــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسم و لقب وصفة اHمضياسم و لقب وصفة اHمضي

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

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 
-  ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.
- في حـالة جتـمعs يقـدم تصـريح عن كل عضو.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل احلصص. 
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسة الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

�وذج التصريــــــح باالكتتاب�وذج التصريــــــح باالكتتاب

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ تقد  اHتعهد وتعيY الوكيلs في حالة التجمع :/ تقد  اHتعهد وتعيY الوكيلs في حالة التجمع :

تعيY اHتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبY في التصريح بالترشح) :

متعهد �فرده

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات        :  بالتشارك         بالتضامن

تسمية كل شركة - عضو في التجمع : ...............................................................................................
................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

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

تعيY وكيل التجمع :

يعY أعضاء التجمع وكيل التجمع اآلتي : ..........................................................................................

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

3/ موضوع التصريح باالكتتاب :/ موضوع التصريح باالكتتاب :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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الوالية أو الواليات التي يتم فيها تنفيذ اخلدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................

يقدم هذا التصريـــح باالكتتاب في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال       نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص اHعنية و كذا تسمياتها : .....................................................................................

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

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

عرض أصلي

 البديل أو البدائل اآلتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغها)       : .........................................................

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

األسعار االختيارية اآلتية (توصف اخلدمات موضوع األسعار االختيارية دون ذكر مبالغها)      : .................

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

4/ التزام اHتعهد :/ التزام اHتعهد :

بـعـد االطالع عـلى الـوثـائق اHـكـونـة لـلـصفـقـة الـعـمـومـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في دفـتـر الـشـروط وطـبـقـا لـشـروطـها
 sوأحكامها

 اHمضي

يلتزمs بناء على عرضه و حلسابه اخلاص        

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

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

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

يلزم الشركةs بناء على عرضها           
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تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

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

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

كل أعضاء التجمع يلتزمون بناء على عرض التجمع       

تقد  أعضـاء التجمع (يـجب على كل عضـو من التجمع أن �أل هـذه الفقـرة. يجب على األعضـاء اآلخرين أن يحرروا
هذه الفقرة في ورقة ترفق باHلحقs مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  :

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

في إطـار جتـمع بـالـشراكـةs تـوضح اخلـدمـات اHـنـفذة مـن طرف كل عـضـو في الـتـجـمعs مع حتـديـد رقم احلـصة أو
احلصص اHعنيةs عند االقتضاء :

طبيعة اخلدماتطبيعة اخلدماتتعيY األعضاءتعيY األعضاء

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

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

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

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

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

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

تـسـلــيم الـلـوازم اHـطــلـوبـة أو تـنــفـيـذ اخلـدمــات اHـطـلـوبــة وبـاألسـعـار اHـذكــورة في رسـالـــــــــة الــتـعـهـد وفي أجل
s..................................................................................................................... : (بـاألعــداد وبـاحلـروف)

ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط احملددة في دفتر الشروط.

ألتزم بهذا التعهد خالل فترة صالحية العروض.
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5 / إمضاء اHتعهد : / إمضاء اHتعهد :

أؤكـدs حتت طـائـلـة فــسخ الـصـفـقـة الـعـمــومـيـة بـقـوة الـقـانـون أو وضــعـهـا حتت الـتـسـيـيــر اHـبـاشـر لإلدارة عـلى حـسـاب
الشركةs أن اHؤسسة اHذكورة ال تنطبق عليها اHمنوعات اHنصوص عليها في التشريع و التنظيم اHعمول بهما.

أشــــهــــد بــــأن اHــــعـــلـــــومــــات اHـــذكـــــورة أعالهs صــــحــــيــــحــــة حتت طــــائــــلــــة الــــتــــعــــرض لــــتـــطـــــبــــيق الــــعــــقــــوبـــات
اHـــــنـــصـــوص عـــلـــــيـــهـــا في اHــادة 216 من األمــر رقم 66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة 1966

واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسم و لقب وصفة اHمضياسم و لقب وصفة اHمضي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :

هذا العرض .....................................................................................................................................

حرر بـ ...................... في ................................

إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.

- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- في حـالة جتـمعs يقـدم تصـريح واحد للتجـمع.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل حصة. 

-  يقدم تصـريح لكل بديل.

- يقدم تصـريح واحد جململ األسعار االختيارية.

- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع
اHؤسسة الفردية.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

�وذج رسالة التعهد�وذج رسالة التعهد

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ تقد  اHتعهد :/ تقد  اHتعهد :

تقد  اHتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبY في التصريح بالترشح) :

اHتعهد �فرده        :

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات متعهد جتمع مؤقت Hؤسسات        :  بالتشارك       بالتضامن

تسمية كل شركة :

................................................................................................................................................. /1

................................................................................................................................................. /2

................................................................................................................................................. /3

.................................................................................................................................................. /

تسمية التجمع : .............................................................................................................................

3/ موضوع رسالة التعهد :/ موضوع رسالة التعهد :

موضوع الصفقة العمومية :...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................

الوالية أو الواليات التي يتم فيها تنفيذ اخلدمات موضوع الصفقة العمومية : .........................................
.....................................................................................................................................................



7 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2817
16 مارس  سنة مارس  سنة 2016 م

تقدم رسالة التعهد هذه في إطار صفقة عمومية محصّصة :

  ال         نعم

في حالة اإليجاب :

أذكر أرقام احلصص وكذا تسمياتها : ................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4/ التزام اHتعهد :/ التزام اHتعهد :

اHمضي

يلتزمs بناء على عرضه و حلسابه اخلاص       

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

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

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

يلزم الشركةs بناء على عرضها       

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

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

......................................................................................................................................................
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قيد اHيزانية : ................................................................................................................................

تـبـر¢ اHـصلـحـة اHـتـعـاقدة ذمـتـهـا من اHـبـالغ اHـستـحـقـة مـنـهـا بدفـعـهـا في احلـسـاب اHصـرفي رقم ...................
اHفتوح لدى ....................................................................................................................................

العنوان : .......................................................................................................................................

مبلغ اخلدمات بدون رسوممبلغ اخلدمات بدون رسومطبيعة اخلدماتطبيعة اخلدماتتعيY األعضاءتعيY األعضاء

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

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

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

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

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

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

كل أعضاء التجمع يلتزمونs بناء على عرض التجمع        

تـقــد  أعـضـاء الـتـجـمع (يـجب عـلى كل عـضـو من الـتــجـمع أن �أل هـذه الـفـقـرة. يـجب عـلى األعـضـاء اآلخـرين أن
يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق باHلحقs مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو)  :

1/ تسمية الشركة : .........................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية  :

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

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

بـعـد االطالع عـلى وثـائق مـشـروع الـصفـقـة الـعـمـومـيـة وبـعـد تـقـدير نـوع اخلـدمـات الـواجب الـقـيـام بـهـا وتـعـقـدها
وحتت مسؤوليتي :

Yموقـع sأسلّم جـدوال بـاألسعـار وبيـانا تـقديـريـا مفـصال طبـقا لـإلطارين الـواردين في ملف مـشـروع الصـفقـة -
باسمي.

- أخضع وألتزم إزاء (يـذكر اسم اHصلحـة اHتعاقدة) : ............................................................................
بتنفيذ اخلدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات اخلاصةs ولقاء مبلغ ........................................................
......................................................................................................................................................

(يذكـر مبلغ الصفـقة العمـومية بالديـنار وعند االقـتضاء بالعـملة الصـعبةs وباحلروف وبـاألرقام بدون الرسوم
وبكل الرسوم).

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

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

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

في إطـار جتـمع بـالـشراكـةs تـوضح اخلـدمـات اHـنـفذة مـن طرف كل عـضـو في الـتـجـمعs مع حتـديـد رقم احلـصة أو
احلصص اHعنيةs عند االقتضاء :

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

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

.................................................
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6/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :/ قرار اHصلحة اHتعاقدة :

هذا العرض .....................................................................................................................................

حرر بـ ...................... في ................................

إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

-  ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.
- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- في حـالة جتـمعs يـقـدم تصـريح واحـدs في حالة جتمـع بالشراكـة يوضحs عند االقـتضاءs رقم احلسـاب البنكي
لكل عضو في التجمع.

- في حـالة التحصيصs يقـدم تصـريح لكل حصة. 
- يقدم تصـريح لكل بديل.

- يقدم تصـريح واحد جململ األسعار االختيارية.
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسة الفردية.

5/ إمضاء اHتعهد :/ إمضاء اHتعهد :

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHذكورة ال تـنطـبق علـيهـا اHمـنوعـات اHنصـوص علـيهـا في التـشريع و الـتنـظيم اHـعمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

اإلمضاءاإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءمكان وتاريخ اإلمضاءاسمs لقب وصفة اHمضياسمs لقب وصفة اHمضي

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

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

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

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

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

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

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

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

................................
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

�وذج التصريح باHناول�وذج التصريح باHناول

1/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :/ حتديد اHصلحة اHتعاقدة :

تعيY اHصلحة اHتعاقدة :..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

اسم ولقب وصفة اHمضي على الصفقة العمومية : ................................................................................
.....................................................................................................................................................

2/ موضوع الصفقة العمومية :/ موضوع الصفقة العمومية :

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

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

3/ تقد  اHتعهد :/ تقد  اHتعهد : (في حالة جتمع مؤقت Hؤسساتs توضح اHعلومات اHتعلقة بوكيل التجمع) :

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

لـقب واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اHـمـضي الذي له الـصـفة لاللـتـزام باسم الـشركـة عـند إبـرام الـصفـقة
العمومية :

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

4/ تقد  اHناول :/ تقد  اHناول :

تسمية الشركة : ..............................................................................................................................

العـنـوان ورقم الهـاتف ورقم الـفاكس والـبـريد اإللـكـتروني ورقم الـتـعريف اإلحـصائـي للـمؤسـسـات اجلزائـرية
ورقم D-U-N-S للمؤسسات األجنبية : ................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

الشكل القانوني : .............................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ......................................................................................................................
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لـقـب واسم وجـنــســيــة وتـاريخ ومــكــان مـيـالد اHـمــضي الــذي له الــصـفــة لاللــتــزام بـاسـم الـشــركــة عـنــد إبــرام الـصــفــقـة
العمومية :

......................................................................................................................................................
5/ طبيعة اخلدمات موضوع اHناولة :/ طبيعة اخلدمات موضوع اHناولة : .................................................................................................

......................................................................................................................................................
6/ مجموع اHبالغ التي تصرف بالدفع اHباشر للمناول :/ مجموع اHبالغ التي تصرف بالدفع اHباشر للمناول :

أ/ اHبلغ األقصى بدون الرسوم (باحلروف واألرقام) : ............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ب/اHبلغ األقصى بالرسوم (باحلروف واألرقام) : ..................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

7/ كيفيات حتيY ومراجعة أسعار اخلدمات التي تكون موضوع مناولة / كيفيات حتيY ومراجعة أسعار اخلدمات التي تكون موضوع مناولة : ................................................

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

8/ رقم احلساب الذي يدفع له : / رقم احلساب الذي يدفع له : 

اسم وعنوان اHؤسسة البنكية : .........................................................................................................
رقم احلساب : ..................................................................................................................................

9/ شروط الدفع اHنصوص عليها في عقد اHناولة :/ شروط الدفع اHنصوص عليها في عقد اHناولة : ...............................................................................

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

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

اHناول طلب االستفادة من تسبيق :

ال          نعم

10/ تصريح اHناولتصريح اHناول : : 

يــصـرح اHــنــاول أنه �ــتــلك الـقــدرات الــضــروريـة لــتــنــفـيــذ الــصــفـقــة الــعــمـومــيــةs ويــقـدم من أجـل ذلك الــوثـائق
اHطلوبة من طرف اHصلحة اHتعاقدة في دفتر الشروط (أذكر فيما يأتي الوثائق اHرفقة).

s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-
s...............................................................................................................................................-

يـصـرح اHـنـاول أنه غـيـر ®ـنــوع أو مـقـصى من اHـشـاركـة في الـصـفـقــات الـعـمـومـيـة حـسب الـشـروط اHـنـصـوص
عليها في �وذج التصريح بالترشح :

ال          نعم 
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............................................................................................................ : في حالة النفي (وضح ذلك) 

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

يـصرح اHـنـاول أنه لـيس في حـالـة تـسـويـة قـضـائـيـة وأن صـحيـفـته لـلـسـوابق الـقـضـائـيـة الـصـادرة منـذ أقل من
ثالثـــة أشــهـــرs حتــتـــوي عــلـى اإلشــارة "ال شيء". وفـي خالف ذلكs يـــرفق الــعـــرض بــنـــســخـــة من احلـــكم الــقـــضــائي
وصـحيـفة الـسوابق الـقضـائيـة. في حالـة ما إذا كـانت اHؤسـسة مـحل تسـوية قـضائيـة أو صلـحs يصرح اHـترشح

أو اHتعهد أنه مسموح له �واصلة نشاطه.

يصرح اHناول أنه :
sمسجل  في السجل التجاري         أو -

sأو         Yالفني Yمسجل في سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما يخص احلرفي -
- له البطاقة الـمهنية للحرفي        أو

- في وضعية أخرى        (وضح ذلك) : ................................................................................................

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

التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ..................................................................

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

يصـرح اHنـاول أنه حاصل عـلى رقم التـعريف اجلـبائي اآلتي : .....................................................s الـصادر
عن ............................................................................ بتـاريخ ...........................................s بالنـسبة

sؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائرHللمؤسسات اجلزائرية وا

يـصـرح اHـنـاول أنه ال تـوجد امـتـيـازات و/أو رهـون حـيـازية و/أو رهـون مـنـقـولـة و/أو رهـون عقـاريـة مـسـجـلة
ضد الشركة.

ال          نعم

في حالة اإليجاب : (أذكر طبيعتها وارفق التصريح بقائمتها الصادرة عن سلطة مختصة) : ......................

.....................................................................................................................................................
يـصـرح اHـنـاول أنه لم يـحـكم عـلى الـشـركـة الرتـكـابـهـا مـخـالـفـةs تـطـبـيـقـا ألحـكـام األمـر رقم 03-03 اHـؤرخ في 19

جمادى األولى عام 1424 اHوافق 19 يوليو سنة 2003 واHتعلق باHنافسةs أو تطبيقا لكل إجراء آخر ®اثل.

ال          نعم

في حالة اإليجاب : (وضح سبب اإلدانة والعقوبة وتاريخ احلكم ) وارفق هذا التصريح بنسخة من احلكم :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

يصرح اHناول أنّ :
- الـشـركـة مـؤهلـة و/أو مـعـتـمدة مـن إدارة عمـومـيـة أو هـيئـة مـتـخـصصـة لـهـذا الـغرضs إذا كـان ذلك مـنـصـوصا

عليه �وجب نص تنظيمي : 

ال          نعم
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في حــالـة اإليـجـاب : (أذكــر اإلدارة الـعـمـومــيـة أو الـهـيـئــة اHـتـخـصــصـة الـتي أصـدرت الــوثـيـقـة ورقــمـهـا وتـاريخ
إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها) : .................................................................................................
.....................................................................................................................................................

حققت الشركة خالل ......................................... (أذكر الـفترة اHعتبرة اHنصـوص عليها في دفتر الشروط)
متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم األعمال باحلروف واألرقام وبدون رسوم) : ....................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... والــــــــذي

من بينه ............... % له عالقة �وضوع الصفقة العمومية أو احلصة (أشطب العبارات غير اHفيدة).

11/ قبول اHناول واHوافقة على شروطه للدفع : / قبول اHناول واHوافقة على شروطه للدفع : 

أؤكدs حتت طائلة فـسخ الصفقة الـعمومية بـقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اHبـاشر لإلدارة على حساب
الشـركةs أن اHـؤسسـة اHذكورة ال تـنطـبق علـيهـا اHمـنوعـات اHنصـوص علـيهـا في التـشريع و الـتنـظيم اHـعمول

بهما.

أشـــهـــد بـــأن اHــعـــلــــومــات اHـــذكــــورة أعاله صــحـــيــــحــة حتت طـــائــــلــة الـــتــــعــرض لـــتـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبــات
اHـــنـصــوص عـلـــيـهــا في اHادة 216 من األمـر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1366 اHوافق 8 يونـيو سـنة

1966 واHتضمن قانون العقوباتs اHعدّل واHتمّم.

حرر بـ ................ في ..........................                حرر بـ ................ في ..........................
إمضاء اHناول :                                                      إمضاء اHتعهد :                                          

®ثل اHصلحـة اHتعاقدةs مـختص إلمضاء الصـفقة العمـوميةs يقبل اHـناول ويوافق على شروطه لـلدفع ويشهد
أنه لـيس هـنـاك رهن حيـازي ألي مـسـتحـقـات تمـنع الـدفع اHـبـاشر لـلـمنـاولs حـسب الـشروط اHـنـصـوص علـيـها
في اHـادة 143 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15 - 247 اHـؤرخ في 2 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 16 سـبـتمـبـر سـنة

2015 واHتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق العام.

حرر بـ ................ في ..........................
إمضاء ®ثل اHصلحة اHتعاقدة

مالحظات هـامة : مالحظات هـامة : 

- ضع العالمة (x) في اخلانة اHناسبة.
- يجب ملء كل اخلانات اHناسبة.

- يقدم تصـريح لكل مناول.
- عـنـدمــا يـكــون اHـرشح أو اHــتـعــهـد شــخـصــا طـبـيــعـيــاs يـجب عــلـيه تــكـيــيف الـفــقـرات اHــتـعــلـقــة بـالـشــركـات مع

اHؤسسات الفردية.


