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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة n2011 يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرضn يــــحــــدد �ـــاذج رســــالــــة الــــعـــرض

والتصريح باالكتتاب والتصريح بالنزاهة.والتصريح باالكتتاب والتصريح بالنزاهة.
ـــــــــــــــــــــــ

nاليةJإن وزير ا
- بــــمـــقــــتـــضى الـــــمـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1431 الـــمــوافق28

nأعضاء احلكومة Xمايو سنة   2010 والـمتضمن تعي
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 236
الـــــــمــــــؤرخ في28 شــــــوال عــــــام 1431 اJــــــوافق 7 أكــــــتــــــوبــــــر
nــتــضـــمن تــنــظـــيم الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةJســنــة 2010 و ا

nادة 51 منهJال سيما ا nالـمعدل والـمتمم
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

nالذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 51 من اJـرسوم
الــرئـــاسي رقم 10 - 236  الـــمــؤرخ في28 شــوال عــام1431
اJـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 واJـذكــور أعالهn حتـدد �ـاذج
رســــالـــة الــــعـــرض والــــتــــصـــريح بــــاالكـــتــــتــــاب والـــتــــصـــريح
بـالنـزاهة كـمـا هو مـبX في اJالحق 1 و2 و3 اJرفـقة بـهذا

القرار.

اJـادة اJـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 28 مارس سنة 2011.

كر¥ جوديكر¥ جودي
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق األولاJلحق األول
�وذج رسالة العرض�وذج رسالة العرض

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

اللقب  واالسم : .............................................................................................................................. 

اJهنة : .........................................................................................................................................

الساكن بــ  : ..................................................................................................................................

اJـتصـرف باسم وحلـساب................................................................................n اJـقـيد بـالسـجل التـجاري أو
سجل احلرف واJهن أو غير ذلك (يوضح) : ......................................................................................................

 بـعـد االطالع عـلى وثـائـق مـشـروع الـصـفـقـةn وبــعـد تـقـديـر نـوع اخلـدمــات الـواجب الـقـيـام بـهــا ومـدى صـعـوبـتـهـا من
وجهة نظري و حتت مسؤوليتي :

Xمـوقــعـ nأسـلّـم جـدوال بــاألسـعــار وبـيــانـا تــقـديــريـا مــفـصال طــبـقــا لإلطـاريـن الـواردين في مــلف مـشــروع الـصــفـقــة
باسمي.

ألـتــزم وأتـعـهــد جتـاه (يـذكــر اسم اJـصــلـحـة اJــتـعـاقــدة) .......................... بـتـنــفـيـذ اخلــدمـات طـبــقـا لـشــروط دفـتـر
التـعـلـيـمـات اخلاصـة مـقـابل مـبـلغ ( يـذكر مـبـلغ الـصـفـقة بـالـديـنـارn وعـند االقـتـضـاء بـالعـمـلـة الـصـعبـة ويـحـرر بـاحلروف

واألرقامn خارج الرسوم وبكل الرسوم ) .................................................

ألتزم بتنفيذ الصفقة في آجال (تذكر آجال تنفيذ الصفقة باحلروف وباألرقام) ...........................................

تـبـر³ اJـصلـحـة اJـتـعـاقـدة ذمـتـهـا من اJـبـالغ اJـسـتـحـقـة مـنـهـا بـدفـعـهـا في احلـسـاب اJـصـرفي أو احلـسـاب الـبـريدي
رقم......................................... لدى ...........................................................................................................

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

أؤكدn حتت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اJـباشر لإلدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة ال تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

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

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

مالحظة هامة / فـي حالة جتمع يبــيّن رئيس التـجــمّع أنه يتصرف بـاسم التجمّع مع تـوضيح طـبـيــعــة الـتجمّع
( بالشراكة أو بالتضامن ).
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثانياJلحق الثاني
�وذج التصريــــــح باالكتتــــاب�وذج التصريــــــح باالكتتــــاب

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

أو عنوان الشركة : ............................................................................................................................. 
عنوان اJقر الرئيسي للشركة : ......................................................................................................... 
الشكل القانوني للشركة : .................................................................................................................

مبلغ رأسمال الشركة : ..................................................................................................................... 
رقـم وتـــــــاريـخ الــــــــتـــــــســــــــجــــــــيـل في الــــــــســــــــجل الــــــــتــــــــجـــــــاري أو ســــــــجـل احلــــــــرف و اJـــــــهـن أو غــــــــيـــــــر ذلـك (يــــــــوضح) :
................................................................................................................................................................
الوالية ( أو الواليات ) التي يتم فيها تنفيذ األعمال موضوع الصفقة : .....................................................

لـقب  واسم وجـنسـيـة وتاريخ ومـكـان ميالد اJـسـؤول أو اJسـؤولـX القـانونـيـX األساسـيـX للـشـركة أو األشـخاص
الذين لهم الصفة لاللتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة :..............................................................................
يشـهد اJـصرح بـأن الشـركة مـؤهلة و/أو مـعتـمدة من هـيئـة متـخصـصة لـهذا الـغرضn إذا كـان ذلك منـصوصـا عليه
�وجب نصوص تنظيمية : ..........................................................................................................................
في حـــالــة اإليـــجــاب : ( أذكـــر الــهــيـــئــة الـــتي أصــدرت الـــوثــيــقـــة ورقـــمــــهـــا وتـــاريخ إصـــدارهــــا و تـــاريـخ انــــتـــهـــاء
صالحيتها ).................................................................................................................................................
يشهـد اJصرح بـأن الشركـة حققـت خالل السنـوات الثالث اJاضـية متـوسط رقم أعمال سـنوي : (يذكـر رقم أعمال

باحلروف وباألرقام) ..................................................... ......................................................................
هل توجد امتيازات و رهون مسجلة ضد الشركة بكتابة ضبط احملكمةn الفرع التجاري?.............................

في حالة اإليجاب : (أذكر طبيعة هذه االمتيازات والرهون و عيّن احملكمة) ..................................................
يـــــــــــــشــــــــــــهـــــــــــــد اJـــــــــــــصــــــــــــرح أن الـــــــــــــشـــــــــــــركــــــــــــة لـــــــــــــيـــــــــــــسـت فـي حـــــــــــــالــــــــــــة إفــالس  أو تــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــيــــــــــــة أو تـــــــــــــوقـف عـن
النشاط......................................................................................................................................................
يــــــــشــــــــهــــــــد اJــــــــصــــــــرح أن الــــــــشــــــــركــــــــة لــــــــيــــــــسـت مــــــــحـل إجــــــــراء عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة إفـالس أو تــــــــصــــــــفــــــــيــــــــة أو تــــــــوقـف عن
النشاط......................................................................................................................................................

هل الشركة في حالة تسوية قضائية أو صلح?.......................................................................................
في حالة اإليجـاب : (عيّن احملكمةn أذكـر تاريخ احلكم أو األمرn الشـروط التي رخّص فيها للـشركة �تابـعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية) .......................................................................................................

هل الشركة محل إجراء عملية تسوية قضائية أو صلح?..........................................................................
في حالة اإليجاب : ( عيّن احملكمةn أذكـر تاريخ احلكم أو األمرn الشروط التي رخّص فيها للشركة �تابعة نشاطها
و اسم و عنوان وكيل التسوية القضائية )......................................................................................................
هل حـكـم عـلى الــشـركـة الرتــكـابــهـا مــخـالــفـة ألحـكــام األمـر رقم  03 - 03  اJـؤرخ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJــتـعـلق
باJنافسةn الـمعدل والـمتمم?........................................................................................................................
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في حالة اإليجاب : (وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم ).................................................................

يـــــشـــــهــــــد اJـــــصـــــرح أن الـــــشــــــركـــــة اســـــتــــــوفت واجــــــبـــــاتـــــهـــــا اجلــــــبـــــائـــــيــــــة وشـــــبـه اجلـــــبـــــائـــــيــــــة واإليـــــداع الـــــقــــــانـــــوني
حلساباتها................................................................................................................................................... 

هل قامت الشركة بتصريح كاذب?.......................................................................................................

في حالة اإليجاب : ( وضّح في أي مناسبة والعقوبة اJفروضة و تاريخها )....................................................

هل أدينت الشركة بحكم قضائي حاز قوة الشيء الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمسّ بنزاهته الـمهنية? ......

في حالة اإليجاب : (وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم) ................................................................

هل كانت الشركة محل قرارات فسخ حتت مسؤوليتهn من أصحاب اJشاريع?...................... ....................

في حـالـة اإليـجـاب : ( أذكـر أصـحـاب اJـشـاريع اJـعـنـيـnX أســبـاب قـراراتـهمn وهل كـانت مـحل طـعـون أمـام الـلـجـنـة
الوطنية للصفقات اخملتصة أو العدالةn وأذكر القرارات أو األحكام وتاريخها ) ...................................................

nمن الــمـشـاركة في الـصـفقـات الـعمـومـية Xالــممـنـوع Xاالقـتـصاديـ Xهل الـشركـة مـسـجلـة في قـائمـة الــمتـعـامـل
الـــمـــنــصــوص عـــلــيــهـــا في الـــمــادة 61 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 10 - 236  الــــمــؤرخ في 28 شــوال عــام 1431 اJــوافق7
أكتوبر سنة 2010 واJتضمن تنظيم الصفقات العموميةn الـمعدل والـمتمم ?.......................................................

في حالة اإليجاب : ( أذكر سبب اإلدانة و تاريخ التسجيل في القائمة ).......................................................

هل الشركـة مسجـلة في البـطاقيـة الوطنـية لـمـرتكبـي الغشn مرتـكبي الـمـخالفـات اخلطيـرة للتـشريع والتـنظيم
في مجال اجلباية واجلمارك والتجارة ?

في حالة اإليجاب : ( أذكر سبب اإلدانة و تاريخ التسجيل في القائمة )........................................................

هل حكم على الشركة خملالفتها تشريع العمل والضمان االجتماعي?...........................................................

في حالة اإليجاب : ( وضّح سبب اإلدانة والعقوبة و تاريخ احلكم )................................................................

هل أخلت الشـركةn في حالة اJتعـهد األجنبيn بالـتزامها باالستـثمار الـمنـصوص عليه في الـمادة 24 من اJرسوم
الـرئـاسي رقم 10 - 236  الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 اJـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واJــتـضــمن تـنــظـيم الــصـفــقـات

العموميةn اJعدّل واJتمّم ?

في حالة اإليجاب : ( أذكر صاحب اJشروع اJعنيn موضوع الصفقة و تاريخ توقيعها وتبليغها والعقوبة اJسلّطة
عليها ) .......................................................................................................................................................

أذكر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميالده وجنسيته : ................................................

أؤكدn حتت طائلة فـسخ الصفقـة بقوة القانـون أو وضعها حتت التـسيير اJـباشر لإلدارة على حسـاب الشركةn بأن
الشركة اJذكورة ال تنطبق عليها اJمنوعات اJنصوص عليها في التشريع و التنظيم اJعمول بهما.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

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

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)                       

مالحـظــة هــامـة / في حــالــة جتـمعn يــقــدم كل عـضــو الــتـصــريح بــاالكـتــتـاب اخلــاص به. و يــبـيّـن رئـيس الــتــجـمّع أنه
يتصرف باسم التجمّع مع توضيح طبيعة التجمّع ( بالشراكة أو بالتضامن ).
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اJصلحة اJتعاقدةاJصلحة اJتعاقدة

اJلحق الثالثاJلحق الثالث

�وذج التصريــــــح بالنزاهة�وذج التصريــــــح بالنزاهة

nوقع (ة) أسفلهJأنا ا

- اللقب  واالسم : ..................................................................................

- اJتصرف باسم وحلساب........................................................................

أصرح بـشـرفي بأنـه لم أكن أنا شـخـصيـاn وال أحـد من مسـتـخدميn أو ¦ثـلX عـني أو معـامـلX ثـانويـX ليn محل
.Xمتابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عمومي

ألـتـزم بـعـدم الـلـجـوء إلى أي فـعل أو مـنـاورة تـرمي إلى تــسـهـيل أو تـفـضـيل دراسـة عـرضي عـلى حـسـاب اJـنـافـسـة
النزيهة.

ألـتـزم بـعـدم الــلـجـوء إلى أي أفـعـال أو مـنــاورات تـرمي إلى تـقـد¥ وعـد لــعـون عـمـومي �ـنح أو تــخـصـيصn بـصـفـة
مــبــاشـرة أو غــيـر مـبـاشـرةn إمـا لـنـفـسه أو لـكـيـان آخـرn مـكــافــأة أو امـتــيــاز مــهـمـا كـانت طـبـيـعـتهn �ـنـاسـبـة حتـضـير

صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه. 

أصـرح أني على عـلم أن اكتـشاف أدلـة خـطيـرة ومطـابقـة النحـياز أوفـسادn قـبل أوأثنـاء أو بعـد إجراء إبـرام صفـقة
أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافـيا إللغاء الصفقة أو العقد أو الـملـحق الـمعني. ومن شأنه كذلك أن يكون سببا كافيا
التـــخــاذ أي تــدبــيــر ردعي آخــرn �ــكن أن يـــصل حــدّ الــتــســجــيل فـي قــائــمــة الـــمــتــعــامــلـــX االقــتــصــاديــX اJــمــنــوعــX من

الـمشاركة في الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد و/ أو اJتابعات القضائية.

أشـهــد بـأن اJـعـلــومـات اJـذكــورة أعاله صـحـيــحـة حتت طـائــلـة الـتــعـرض لـتـطــبـيق الـعــقـوبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في
اJادة 216 من األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون العقوباتn الـمعدل والـمتمم.

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

اJتعهد

(اسم وصفة اJوقع وختم اJتعهد)

مالحظة هـامة/ في حـالة جتـمعn يقـدم كل عضـو التصـريح بالـنزاهـة اخلاص به.  وفي حـالة اJـعاملـة الثـانويـة يقدم
كل متعامل ثانوي التصريح بالنزاهة اخلاص به.


