تعيين المدقق الخارجي لإلنتربول

للسنوات المالية  ،2022و 2023و2024

دعوة إلى إبداء االهتمام
المرجع5683 :

المهلة القصوى لتقديم

العروض 25:شباط/فبراير 2021

تُرسل العروض إلى العنوان التالي:

ICPO-INTERPOL
Procurement and Contract Management Unit
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France

البريد اإللكترونيpcm-ao@interpol.int :

دعوة إىل إبداء االهتمام لتعيني مدقق خارجي لإلنرتبول
للسنوات املالية  ،2022و 2023و2024

تعيين المدقق الخارجي لإلنتربول
دعوة إلى إبداء االهتمام
الفصل االول
.1

الغرض من الدعوة إلى إبداء االهتمام

هتدف هذه الدعوة إىل إبداء االهتمام إىل تعيني مدقق خارجي للسنوات املالية  2022و 2023و 2024للمنظمة
وسيعني املدقق اخلارجي لتفويض أويل مدته ثالث
الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) (’’اإلنرتبول‘‘’ ،املنظمة‘‘).
ن
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ينص اجلزء الثاين من الفصل السابع من النظام املايل لإلنرتبول على تعيني ’’مدققني خارجيني إلجراء تدقيق
و ن
خارجي يف حسابات املنظمة وكشوفها املالية‘‘.
وقد ُحدِّد نطاق هذا التدقيق يف امللحق  2للنظام املايل.
.2

معلومات عامة

1.2

لمحة عامة عن المنظمة

اإلنرتبول ،ببلدانه األعضاء الـ  ،194هو أكرب منظمة عاملية للشرطة .وقد أُنشئ يف عام  1923لتيسري التعاون
الشرطي الدويل عرب احلدود وتقدمي الدعم الفين وامليداين جلميع املنظمات والسلطات واألجهزة املعنية بإنفاذ
القانون واملكلفة مبنع اجلرمية الدولية ومكافحتها( .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
.)www.interpol.int
واملنظمة هي منظمة دولية مؤسسة يف شكل كيان قانوين وحيد .وخيضع اشتغاهلا ألحكام قانوهنا األساسي
ونظامها العام واألنظمة ذات الصلة.
ويقع مقر األمانة العامة يف  200 Quai Charles de Gaulle, 69006يف ليون (فرنسا) .وللمنظمة أيضا جممع
عاملي لالبتكار يف  18 Napier Roadيف سنغافورة .وهلا ستة مكاتب إقليمية – يف األرجنتني ،والكامريون ،وكوت
ديفوار ،والسلفادور ،وكينيا ،وزمبابوي ،-ومكاتب متثيل لدى كل من األمم املتحدة يف نيويورك ،واالحتاد األورويب
يف بروكسل ،واالحتاد األفريقي يف أديس أبابا .وقد ُحتَدث هذه القائمة خالل والية املدقق اخلارجي.
ويف  30أيلول/سبتمرب  ،2020بلغ عدد موظفي اإلنرتبول العاملني بدوام كامل  997موظفا من أكثر من  100بلد
خمتلف -من بينهم  157يف سنغافورة ،و 123يف املكاتب اإلقليمية ومكاتب التمثيل ،-من ضمنهم متخصصون
يف جماالت إنفاذ القانون كافة أعارهتم إداراهتم الوطنية إىل اإلنرتبول .وتسري على مجيع املوظفني أحكام دليل
موظفي املنظمة.
وتعمل املنظمة بأربع لغات عمل هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.
الصفحة
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2.2

الميزانية ،والمعلومات واإلدارة المالية

ختضع اإلدارة املالية لإلنرتبول إىل نصوصه القانونية ،ال سيما نظامه املايل وقواعد تطبيق هذا النظام.
ومتتد السنة املالية وسنة امليزانية من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب.
واملنظمة ملزمة بتقدمي ميزانية سنوية موحدة إىل أعضائها للموافقة عليها .وتضم هذه امليزانية خمتلف امليزانيات
والصناديق اليت تديرها املنظمة .وتق ندم املنظمة بيانات مالية مدققة تستند إىل امليزانية املعتمدة .وتقدم بيانات
املنظمة املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (.)IPSAS
وجيري إعداد امليزانية السنوية املوحدة للمنظمة وفقاً إلطارها االسرتاتيجي املعتمد من قبل اجلمعية العامة ملدة ثالث
سنوات .وحيدد اإلطار االسرتاتيجي األهداف واألولويات االسرتاتيجية للمنظمة وأيضا خمتلف برامج العمل
وامليزانيات .وتدير املنظمة ،هبدف تيسري التنفيذ العملي إلطارها االسرتاتيجي ،عددا من امليزانيات املختلفة .ويف
عام  ،2019بلغ جمموع إيراداهتا  141,9مليون يورو.
ومتول املنظمة ،بشكل رئيسي ،من بلداهنا األعضاء الذين يدفعون مسامهات نظامية سنوية ُحتتسب مبوجب جدول
يصادق عليه األعضاء ،وأيضا من املسامهات العينية (أو االستخدام اجملاين خلدمات معينة) ،ومن املسامهات
الطوعية .وحيدث اجلدول املذكور كل ثالث سنوات ،مبوجب قرار اختذته اجلمعية العامة يف عام  .2009ويف عام
 ،2018اعتُمد جدول جديد لألعوام  ،2020و ،2021و .2022وترتكز آلية إعداد هذا اجلدول إىل تلك املعتمدة
جلدول األمم املتحدة ،مع تكييفها وخصوصية البلدان األعضاء يف اإلنرتبول .ويف عام  ،2020بلغت املسامهات
النظامية (املوارد النقدية اليت ُدعيت البلدان إىل تقدميها)  58,8مليون يورو.
ويضاف إىل ذلك مسامهات طوعية (يف شكل تربعات نقدية وعينية) تق ندمها البلدان األعضاء يف اإلنرتبول
ومنظمات أخرى .واإلنرتبول قادر أيضا على حتقيق جزء من إيراداته .وألغراض إدارة املسامهات الطوعية ،تدير
املنظمة صندوقا ائتمانيا براجميا ضخما ومتعدد املاحنني لتلقي التربعات من اجلهات املاحنة من القطاعني العام
واخلاص .وحيدد هذا الصندوق ،الذي حيمل اسم ’’صندوق اإلنرتبول للتعاون الشرطي الدويل‘‘ ،الشروط اخلاصة
اليت حتكم إدارة أموال املاحنني.
وتستخدم املنظمة ،إلدارة ميزانياهتا وإعداد تقاريرها املالية ،نظاما متكامال لتخطيط املوارد يف املؤسسات ()ERP
يطلق عليه اسم ’’( ‘‘IRMAتطبيق اإلنرتبول لتدبر املوارد) ويستند إىل برجمية ( SAPنظام التطبيقات واملنتجات)
املتوفرة يف األسواق .وتتضمن هذه الربجمية منظومات متكاملة للوظائف املالية واحملاسبية وللمشرتيات واملوارد
البشرية ( .)FI; CO; MM; HRويُستكمل النظام املذكور بربجميات ووظائف إضافية حمددة كـ ’’التسيري اإلداري
للعقود‘‘ و’’حتسني اإلدارة النقدية‘‘.
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.3

الهدف من التدقيق الخارجي ونطاقه

يهدف التدقيق املايل اخلارجي إىل تلبية متطلبات النظام املايل لإلنرتبول ،ال سيما تلك املنصوص عليها يف املادتني
 4.7و 8.7منه وتلك الواردة يف امللحق  2من هذا النظام.
وحي ندد امللحق  2للنظام املايل نطاق التدقيق اخلارجي (’’تفويض إضايف للمدققني اخلارجيني‘‘) املتمثل يف إجراء
تدقيق خارجي يف احلسابات والكشوف املالية للمنظمة.
.4

وصف مهمة التدقيق وإعداد تقارير التدقيق

يتوىل املدقق اخلارجي التدقيق يف البيانات املالية السنوية للمنظمة ،ال سيما حساباهتا ،وفقاً للمعايري الدولية
للتدقيق ( ،)ISAsوإعطاء رأي تدقيق يف هذا الشأن .كما يتعني عليه أيضا تقييم ما إذا كانت البيانات املالية
السنوية للمنظمة قد أُع ندت وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ) ،(IPSASولنظام املنظمة املايل .وميكن
للمدقق أن يصدر توصيات بإدخال حتسينات ،ومتابعة تنفيذ توصياته خالل السنوات املالية التالية.
ويصدر املدقق اخلارجي تقريره عن البيانات املالية السنوية لإلنرتبول هلياات املنظمة التنفيذية واإلدارية :األمني العام
واللجنة التنفيذية واجلمعية العامة.
وميكن للمدقق اخلارجي أن جيري تدقيقات أداء أو إدارة بغية دراسة ممارسات ونظم إدارة املنظمة ،وحتديد ما إذا
كانت تق ندم ضمانة معقولة للبلدان األعضاء يف ما يتعلق باحلفاظ على أصول اإلنرتبول ومبردودية أنشطته وفعاليتها
وكفاءهتا.
جمايل إدارة كحد أقصى لسنة
وحيدد نطاق تدقيقات األداء واإلدارة بالتشاور مع األمني العام أو ممثله ،ويغطي َ
مالية معيننة ،باستثناء الطلبات اخلاصة اليت قد ت ِرد من اللجنة التنفيذية واجلمعية العامة وفقا ملا تنص عليه الفقرة 2
من املادة  5.7من النظام املايل.
يتضمن جمموع استنتاجاته ومالحظاته املتعلقة بتدقيقات األداء واإلدارة اليت
ويع ند املدقق اخلارجي تقريراً منفصالً ن
أجراها ،ويرسله إىل األمني العام واللجنة التنفيذية اللذين حييالنه كامال إىل اجلمعية العامة.
وميكن للمدقق اخلارجي ،أثناء التدقيق يف البيانات املالية للمنظمة ويف أدائها ،أن يعتمد ،قدر اإلمكان ،على
أعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،وأن يتواصل بانتظام مع رئيس املكتب املذكور لتفادي االزدواجية غري
الضرورية يف اجلهود.
.5

الجدول الزمني للتدقيق

تنتهي الوالية احلالية للمدقق اخلارجي بانتهاء التدقيق يف البيانات املالية للمنظمة للفرتة املنتهية يف
 31كانون األول/ديسمرب  ،2021أي بعد تقدمي البيانات املالية إىل الدورة الـ  90للجمعية العامة اليت ستُعقد يف
تشرين الثاين/نوفمرب .2022
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وسيعني املدقق اخلارجي اجلديد للتدقيق يف البيانات املالية للسنوات املالية  ،2022و ،2023و .2024وسيكون مثة
فرتة تداخل بني استكمال التدقيق للسنة املالية  ،2021وبدء الوالية اجلديدة للتدقيق ،ما سيتيح للمدقق اجلديد
واملدقق املنتهية واليته تبادل ما يلزم من معلومات.
يتعني على املدقق أن يضع كل عام خطة للتدقيق متكنه من
وعمال بأحكام املادة  7.7من النظام املايل للمنظمة ،ن
تقدمي تقرير التدقيق النهائي إىل الرئيس واألمني العام حبلول هناية نيسان/أبريل من العام التايل.
مواصفات المدقق الخارجي

.6

جيب أن يكون املدقق اخلارجي إما مؤسسة دولية للتدقيق أو هياة تدقيق حكومية من بلد عضو يف املنظمة (املادة
 4.7من النظام املايل).
وينبغي للفريق الذي يعني للتدقيق يف حسابات املنظمة خالل الوالية املعنية أن يربهن عن معرفة مبعايري التدقيق
الدولية ،وعن القدرة على التدقيق يف بيانات مالية أُع ندت وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .وجيب أن
يتضمن فريق التدقيق مدققا رئيسيا واحدا على األقل.

الفصل الثاني
.1

إجراءات المشاركة في الدعوة إلى إبداء االهتمام

1.1

إعداد العرض

جيب أن يتضمن العرض جمموعة الوثائق اإلدارية والفنية املدرجة يف الفقرة  2.1أدناه.
الوثائق التي يتعيّن تقديمها

2.1

يتعني تقدميها دعما للعرض ولتبيان خربات مق ندمه:
يف ما يلي الوثائق اليت ن
(أ)

دليل توصيفي للمؤسسة ولبنيتها ولصفتها يف إطار التشريعات الوطنية؛

(ب) وصف ملعايري التدقيق اليت يطبنقها مقدِّم العرض ،يف ضوء سياسات اإلنرتبول احملاسبية واملمارسات
احملاسبية املعتمدة عموما؛
(ج) املواصفات احملتملة للفريق الذي سيتوىل إجراء التدقيق ،مبا يف ذلك اخلربة و/أو السري الذاتية ألعضاء
الفريق الذين سين نفذون مهام التدقيق ،مع اإلشارة إىل مستوى معرفتهم بنظم ختطيط املوارد يف
املؤسسات (( )ERPكربجمية  SAPمثال) ،وخربهتم يف تدقيق احلسابات يف منظمات دولية أخرى؛
(د) طرائق العمل املستخدمة إلجراء التدقيق ،كالتدقيق املرحلي مثال والتدقيق يف النظم؛
سرية الوثائق اليت قد يسمح
(ه) إشارة إىل التدابري واألدوات اليت سيستخدمها مقدِّم العرض للحفاظ على ن
له باالطالع عليها ألغراض أعمال التدقيق اليت جيريها لصاحل املنظمة؛
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(و) إشارة إىل التدابري واألدوات اليت سيستخدمها مق ندم العرض لضمان استمرارية أعمال التدقيق واليت
ينبغي أن تشمل إمكانية العمل/الوصول عن بعد ،وتوفر بروتوكوالت مراقبة الوصول الضرورية؛
(ز) العرض املايل الذي يشمل تقديرا جملموع أيام العمل اليت ستخصص حصرا ألعمال التدقيق يف
السنوات املالية  2022و 2023و ،2024باإلضافة إىل جمموع بدالت أتعاب التدقيق املقرتحة ،مبا يف
ذلك تكاليف السفر وسائر التكاليف اإلضافية .وت ِرد أدناه توضيحات بشأن الشروط املتعلقة بالعرض
املايل؛
(ح) هذه الوثيقة ،بعد ملاها وتوقيعها حسب األصول من قبل مق ندم العرض.
3.1

التكاليف المترتبة على إعداد العرض

يتحمل مقدِّم العرض مجيع التكاليف املرتتبة على إعداد العرض وتقدميه.
4.1

مدة صالحية العرض

تبقى مجيع العروض املق ندمة صاحلة ملدة  180يوماً اعتبارا من املهلة القصوى لتقدمي
5.1

العروض.

اإلجراءات ذات الصلة بالعرض وتوقيعه

يُرسل العرض يف ظرف خمتوم إىل العنوان

التايل:

ICPO-INTERPOL
Procurement and Contract Management Unit
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France

أو بالربيد اإللكرتوين املأمون إىل:
.cfiaudit@interpol.int

تعني على مق ندم العرض إحالة نسخة من عرضه يشري فيها بوضوح إىل أهنا ’’رد أصلي على الدعوة إىل إبداء
وي ن
أي شخص آخر
االهتمام لتعيني مدقق خارجي للفرتة  .‘‘2024-2022وجيب أن حيمل العرض توقيع مقدِّمه أو ن

أي تصحيح أو إغفال أو
خمول التعاقد بالنيابة عنه .كما يت ن
عني أال يشوب العرض ن
ن
6.1

تعديل.

تاريخ تقديم العروض

ُحددت املهلة القصوى لتقدمي العروض بـ  25شباط/فرباير .2021
وجيوز لإلنرتبول ،حبسب ما يرتايه وحده دون سواه ،متديد املهلة القصوى لتقدمي العروض .ويف هذه احلالة ،يُبلغ
مق ندمو العروض بذلك بالربيد اإللكرتوين.
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7.1

المقترح المالي المذكور في العرض

املخول التعاقد بالنيابة عنه.
ينبغي أن يؤرخ املقرتح املايل ويوقنع من قبل مقدِّم العرض أو الشخص ن
وجيب أن حيدد السعر باليورو .أما يف ما يتعلق مبق ندمي العروض من بلدان خارج منطقة اليورو ،لن يكون
باإلمكان مراجعة املبلغ يف حال حدوث تقلبات يف أسعار الصرف.
يتحمل بالتايل املخاطر النامجة عن تقلباهتا ويستفيد كذلك من
ويعود ملق ندم العرض اختيار أسعار الصرف ،ف ن
مزاياها.
ويتعني حتديد األسعار املقرتحة يف العرض باليورو دون احتساب الضرائب .وحيدد مق ندم العرض ما إذا كانت
ن
يتعني أيضا حتديد األسعار مع احتساب الضرائب.
ضريبة القيمة املضافة تطبنق على السعر ،ويف هذه احلالة ،ن
أي استثناء ،لتوفري خدماته على
وتغطي األسعار اليت يشري إليها مق ندم العرض مجيع التكاليف الضرورية ،دون ن
أكمل وجه ،بصرف النظر عن القيود اخلاصة املتصلة بتنفيذها.
ويتعني على مق ندم العرض ملء اجلدول التايل:
ن
األتعاب باليورو
تفاصيل تكاليف السفر
8.1

العام

العام

2022

2023

العام

2024

اللغات

تصاغ العروض باإلنكليزية أو بالفرنسية.
9.1

طلبات الحصول على معلومات

أي استفسارات إضافية بالربيد اإللكرتوين إىل:
ترسل ن
ICPO-INTERPOL
PCM Unit
pcm-ao@interpol.int
.2

إجراءات تقييم العروض ومنح العقود

1.2

الشروط األخالقية

أي تضارب حمتمل يف املصاحل ،وبأن ما من
ن
يصرح بعدم وجود ن
يتعني على مق ندم العرض ،عند تقدمي عرضه ،أن ن
عهد إليه بصفته
صلة أو عالقة حمددة تربطه مبق ندمي العروض اآلخرين أو بأطراف آخرين يف املهمات اليت قد تُ َ
املدقق الفائز بالعرض.
الصفحة
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2.2

معايير التقييم

يتعني
لن تُدرس سوى العروض اليت تتضمن الوثائق املدرجة يف الفقرة ’’( 2.1الوثائق اليت ن
3.2

تقدميها‘‘(.

معايير منح العقود

سيُستند إىل املعايري التالية ملنح عقد التدقيق اخلارجي:
املعايري الفنية
 القدرات العامة للمؤسسة (اخلربات ،واملصداقية واالستقاللية) 10 :يف املائة؛ املقاربة واالسرتاتيجية املتبعة يف التدقيق (االمتثال للمعايري املهنية ،وضمان السرية ،وصون املعلوماتاحلساسة) 30 :يف املائة؛
 اخلربات املهنية للفريق املكلف (خربة يف العمل مع املنظمات الدولية ،واملهارات اللغوية والفنية): 30يف املائة.
املعايري املالية
 تصميم املهمة واحتساب تكاليفها (اعتماد وسيلة صحيحة ومعقولة الحتساب ساعات العمل،واقرتاح بدل أتعاب تنافسي وواقعي) 30 :يف املائة.
4.2

تصنيف العروض

سيعمد اإلنرتبول إىل تقييم العروض باالستناد إىل معايري منح العقود ،وسيع ند قائمة تصفية تتضمن ثالثة عروض
كحد أقصى.
ولن ُحيتفظ بالعروض اليت ال تستويف معايري االختيار كافة.
وستختار اللجنة التنفيذية لإلنرتبول عرضاً من العروض املدرجة يف قائمة التصفية وحتيله إىل اجلمعية العامة
لإلنرتبول للموافقة عليه.
5.2

أي ملزم قانوني للمتابعة
غياب ّ

ال تُل ِزم عملية الدعوة إىل إبداء االهتمام ،بأي شكل من األشكال ،اإلنرتبول مبتابعة طلبات مق ندمي

العروض.

أي مربر ،أن يتخلى عن العملية أو أن يلغيها
وجيوز لإلنرتبول ،حىت تاريخ توقيع العقد ودون احلاجة إىل تقدمي ن
دون أن حيق ملق ندمي العروض املطالبة بأي تعويضات.
أي شكل من أشكال التعويض ملق ندمي العروض الذين مل يقع عليهم
ولن يكون اإلنرتبول ملزما مبنح ن
6.2

إبالغ مقدمي العروض

يبلنغ مق ندمو العروض خطيا بنتيجة تقييم

عروضهم.

الصفحة
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7.2

الشكاوى

حتال الشكاوى احملتملة ملق ندمي العروض الذين مل يقع عليهم االختيار ضمن مهلة  8أيام اعتباراً من تاريخ تبلنغهم
قرار رفض عرضهم.
8.2

السرية

مجيع املعلومات اليت أُحيلت إىل مق ندمي الطلبات أو اليت ميكن ملق ندمي الطلبات االطالع عليها يف إطار هذه
الدعوة إىل إبداء االهتمام ،بصرف النظر عن الوسيلة اليت استُخدمت إلحالتها ،تتسم بالسرية وال ميكن
ألي غرض آخر غري تقدمي عرض .وحتتفظ املنظمة باحلق يف استعادة هذه املعلومات يف هناية عملية
استخدامها ن
الدعوة إىل إبداء االهتمام.

تمت قراءته والموافقة

عليه:

التاريخ:

توقيع الشخص المخول:
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التذييالت
 .1معلومات إدارية
 .2تصريح مق ّدم الطلب
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التذييل 1

معلومات إدارية
اسم الشركة

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

عنوان املقر
..........................................................
عنوان املؤسسة اليت تق ندم العرض

الشكل القانوين
رأس املال

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

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

اسم املوقنع املخول/أمساء املوقنعني املخولني
..........................................................
تفاصيل احلساب املصريف
اسم املصرف
رمز املصرف
رمز الفرع
عنوان الفرع
رقم احلساب
املفتاح

..........................................................
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التذييل 1

معلومات أخرى
اسم الشخص الذي يتعني االتصال به
رقم اهلاتف
الفاكس
الربيد االلكرتوين
العنوان

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

------
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التذييل 2

إعالن مق ّدم العرض
يؤكد مق ندم العرض أن املعلومات التالية صحيحة وأن الوثائق املرفقة هي نسخ مص ندقة من الوثائق األصلية:

.1

اسم الشركة أو تسميتها التجارية وعنوان مقرها

.2

عنوان المكتب الرئيسي في فرنسا (للشركات األجنبية)

.3

الوضع الضريبي
 .1
 .2
 .3

.4

شركة أو مجعية ختضع للضريبة على الشركات وتدفع بنفسها هذه الضريبة.
شركة تنتمي إىل جمموعة تتوىل فيها الشركة األم دفع الضريبة على الشركات.
اسم الشركة األم أو امسها التجاري:
شركة أشخاص أو جتمع مصاحل اقتصادية يضم األشخاص الطبيعيني أو األشخاص االعتباريني
التالية أمساؤهم الذين خيضعون هم أنفسهم للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات نسبةً
إىل حصصهم يف األرباح:

التسجيل


رقم التسجيل........................................ :



السجل التجاري ،رقم ومدينة التسجيل
(تُرفق نسخة من وثيقة التسجيل الرسمية للشركة تبيّن تفاصيل الشركة؛ وينبغي أن تحمل
النسخة العبارة التالية’’ :إعالن مق ّدم العرض-البند )‘‘4
الصفحة
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التذييل 2



فهرس املهن ،رقم ومدينة التسجيل:

السبب يف عدم ذكر رقم السجل التجاري أو فهرس املهن


مق ندم العرض ليس ملزما بالتسجيل يف السجل التجاري للشركات ( )RCSأو يف فهرس املهن.



مق ندم العرض هو شركة تأسست يف:
…………………………………………………………………………

أحيل طلب التسجيل إىل اهلياة التالية (التسمية التجارية والعنوان):


مق ندم الطلب هو مجعية تأسست يف:
…………………………………………………………….

(تُرفق نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن السلطة الوطنية المختصة تبرر فيها هذا الوضع؛
وينبغي أن تحمل النسخة العبارة التالية’’ :إعالن مق ّدم العرض-البند )‘‘4
.5

األشخاص المخولون التعاقد بالنيابة عن الشركة

.6

معلومات مالية
1.6

رأس مال الشركة (إذا وجد) باليورو:

2.6

رقم المبيعات بعد احتساب الضرائب للسنوات الثالث المنتهية األخيرة (باليورو):
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التذييل 2

.7

هل تخضع الشركة لتقويم قضائي (أو أي عملية أجنبية مشابهة)؟


ال



نعم

إذا كانت اإلجابة نعم :يُرفق القرار القضائي ذي الصلة ،وتضاف إليه العبارة التالية’’ :إعالن مق ّدم
العرض-البند ( .‘‘2.7وإذا مل يكن القرار القضائي بالفرنسية ،يُرفق برتمجة مص ندقة عنه).
.8

موارد مق ّدم العرض
وصف املعدات الفنية والقدرات يف جمال البحوث ،واملوارد البشرية واملادية اليت ميكن أن ختصص لتنفيذ
العقد يف حال الفوز به.
(تُرفق التفاصيل في شكل تذييل ،وتُضاف العبارة التالية إليه’’ :إعالن مق ّدم العرض-البند .)‘‘8

.9

المراجع
 تشمل املراجع املفيدة اإلمدادات الرئيسية باللوازم واخلدمات املوفرة أو األعمال املن نفذة يف السنواتالثالث املاضية مما يتماشى مع الغرض من العرض .ويرجى ذكر املبالغ اليت ُدفعت لتنفيذها وتاريخ
التنفيذ واملستفيد منها (من القطاع العام أو اخلاص).
 مكان تواجد الفريق املسؤول عن دفرت الشروط. -مكان تواجد الفريق املسؤول عن الصيانة.

.10

الوثائق األخرى التي يتعين إرفاقها
(يرجى إرفاق الوثائق التالية في شكل تذييل وإضافة العبارة التالية إليه’’ :إعالن مق ّدم العرض-
البند .)‘‘10
1.10

2.10

3.10

وثيقة رمسية صادرة عن السلطة الوطنية املختصة تفيد بأن الشركة قد سددت مجيع أقساط
اشرتاكات الضمان الصحي املرتتبة عليها.
شهادة تأمني تغطي املسؤولية املدنية (تغطية عشر سنوات ،عند االقتضاء ،وفقا لنوع املعاملة)
وتتضمن تفاصيل بشأن نوع التغطية واملبالغ املكفولة وخلوص التأمني لكل نوع من أنواع األضرار.
الوثائق األخرى اليت يتعني إرفاقها وفقا ملا ُحدِّد يف دفرت الشروط.
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.11

الشهادات
1.11

شهادة كفاءة
يؤكد الشخص املخول التعاقد بالنيابة عن مق ندم العرض أنه ال خيضع هو نفسه ،وال الشركة ،وال
أي إجراءات مماثلة (إذا
أي من املسؤولني فيها إلجراءات تصفية أصول أو إفالس شخصي أو ن
ن
كان مق ندم العرض مقيما يف اخلارج) ،وأن الشركة مل ُمتنع من مزاولة نشاطها يف إطار منافسة حرة
ونزيهة مبوجب القوانني والقواعد الوطنية والدولية ،وأهنا قد أوفت بالتزاماهتا الضريبية واالجتماعية.

2.11

3.11

يؤكد الشخص المخول التعاقد بالنيابة عن مق ّدم العرض أن األعمال ستن ّفذ مع إيالء
االعتبار الواجب للتشريعات الوطنية والدولية.
يؤكد الشخص المخول التعاقد بالنيابة عن مق ّدم العرض أن الشركة تعتزم تعيين موظفين
أجانب ،وأنه سيؤذن لهؤالء الموظفين ممارسة نشاط مهني في فرنسا.

توقيع شخص مخول التعاقد بالنيابة عن الشركة
اسم الموقع وصفته:
ُح ّرر في  ،...........بتاريخ .....................
التوقيع:
------
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