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 تعيين المدقق الخارجي لإلنتربول
 دعوة إلى إبداء االهتمام

 

 االول الفصل

 إبداء االهتمامالغرض من الدعوة إلى  .1
للمنظمة  2024و 2023و 2022تعيني مدقق خارجي للسنوات املالية إىل م هتمااالإبداء إىل الدعوة هذه  هتدف

ق اخلارجي لتفويض أويل مدته ثالث قوسيعنين املد .‘‘(املنظمة’، ‘‘اإلنرتبول( )’’اإلنرتبول) الدولية للشرطة اجلنائية
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مدققني خارجيني إلجراء تدقيق ’’ تعيني لإلنرتبول على لنظام املايلمن االسابع فصل اجلزء الثاين من الينصن و 
 .‘‘املاليةكشوفها حسابات املنظمة و خارجي يف 

د نطاق هذا التدقيق يف امللحق   للنظام املايل. 2وقد ُحدِّ

 معلومات عامة .2

 لمحة عامة عن المنظمة 1.2

لتيسري التعاون  1923أُنشئ يف عام وقد  .، هو أكرب منظمة عاملية للشرطة194اإلنرتبول، ببلدانه األعضاء الـ 
بإنفاذ ميع املنظمات والسلطات واألجهزة املعنية الفين وامليداين جلعرب احلدود وتقدمي الدعم  الدويل الشرطي
اإللكرتوين: ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع ) .ااجلرمية الدولية ومكافحته واملكلفة مبنع القانون

www.interpol.int.) 

قانوهنا األساسي حكام خيضع اشتغاهلا ألو د. يحولية مؤسسة يف شكل كيان قانوين و واملنظمة هي منظمة د
 .العام واألنظمة ذات الصلة اونظامه

ع جمم   يف ليون )فرنسا(. وللمنظمة أيضا Quai Charles de Gaulle, 69006 200ويقع مقر األمانة العامة يف 
يف األرجنتني، والكامريون، وكوت  –مكاتب إقليمية  ستةيف سنغافورة. وهلا  Napier Road 18لالبتكار يف عاملي 

لدى كل من األمم املتحدة يف نيويورك، واالحتاد األورويب ومكاتب متثيل  ،-ديفوار، والسلفادور، وكينيا، وزمبابوي
 املدقق اخلارجي. واليةبا. وقد حُتَد ث هذه القائمة خالل يف بروكسل، واالحتاد األفريقي يف أديس أبا

بلد  100من أكثر من  افموظ 997العاملني بدوام كامل  اإلنرتبول بلغ عدد موظفي، 2020أيلول/سبتمرب  30 ويف
ن و من ضمنهم متخصص ،-التمثيلومكاتب  يف املكاتب اإلقليمية 123، ويف سنغافورة 157من بينهم - خمتلف

دليل إىل اإلنرتبول. وتسري على مجيع املوظفني أحكام  هتم الوطنيةاإدار  أعارهتمت إنفاذ القانون كافة يف جماال
 موظفي املنظمة.

 .اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسيةوتعمل املنظمة بأربع لغات عمل هي 

http://www.interpol.int/
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 والمعلومات واإلدارة المالية، الميزانية 2.2
 النظام.هذا ول إىل نصوصه القانونية، ال سيما نظامه املايل وقواعد تطبيق ختضع اإلدارة املالية لإلنرتب

 كانون األول/ديسمرب.  31كانون الثاين/يناير إىل   1ومتتد السنة املالية وسنة امليزانية من 

انيات امليز  خمتلفهذه امليزانية تضم إىل أعضائها للموافقة عليها. و موحدة سنوية قدمي ميزانية واملنظمة ملزمة بت
إىل امليزانية املعتمدة. وتقد م بيانات  تستندبيانات مالية مدققة املنظمة وتقدنم  .اليت تديرها املنظمة صناديقوال

 .(IPSAS) املنظمة املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ملدة ثالث  اجلمعية العامة قبل ي املعتمد مناالسرتاتيج هار اطلمنظمة وفقاً إلالسنوية املوحدة ل يزانيةاملإعداد  ريجيو 
خمتلف برامج العمل أيضا وحيدد اإلطار االسرتاتيجي األهداف واألولويات االسرتاتيجية للمنظمة و سنوات. 

. ويف عددا من امليزانيات املختلفةالتنفيذ العملي إلطارها االسرتاتيجي،  تيسريتدير املنظمة، هبدف وامليزانيات. و 
 .مليون يورو  141,9بلغ جمموع إيراداهتا، 2019عام 

 جدولمبوجب تسب متو ل املنظمة، بشكل رئيسي، من بلداهنا األعضاء الذين يدفعون مسامهات نظامية سنوية حتُ و 
، ومن املسامهات معينة( االستخدام اجملاين خلدماتأو )عينية السامهات املمن يصادق عليه األعضاء، وأيضا 

. ويف عام 2009دول املذكور كل ثالث سنوات، مبوجب قرار اختذته اجلمعية العامة يف عام الطوعية. وحيد ث اجل
تلك املعتمدة  دول إىلهذا اجل. وترتكز آلية إعداد 2022، و2021، و2020ألعوام ، اعُتمد جدول جديد ل2018

، بلغت املسامهات 2020اإلنرتبول. ويف عام يف عضاء صوصية البلدان األمع تكييفها وخدول األمم املتحدة، جل
 مليون يورو. 58,8 النظامية )املوارد النقدية اليت ُدعيت البلدان إىل تقدميها(

تقدنمها البلدان األعضاء يف اإلنرتبول  )يف شكل تربعات نقدية وعينية( ويضاف إىل ذلك مسامهات طوعية
إدارة املسامهات الطوعية، تدير راض ألغومنظمات أخرى. واإلنرتبول قادر أيضا على حتقيق جزء من إيراداته. و 

لتلقي التربعات من اجلهات املاحنة من القطاعني العام  ومتعدد املاحننيضخما براجميا املنظمة صندوقا ائتمانيا 
اصة اخلشروط ال ،‘‘صندوق اإلنرتبول للتعاون الشرطي الدويل’’الذي حيمل اسم  ،وحيدد هذا الصندوق .واخلاص

 .ل املاحننياليت حتكم إدارة أموا

 (ERP) اتاملؤسسيف لتخطيط املوارد  متكامال امنظاوتستخدم املنظمة، إلدارة ميزانياهتا وإعداد تقاريرها املالية، 
نظام التطبيقات واملنتجات( ) SAP ةيبرجميستند إىل تطبيق اإلنرتبول لتدبر املوارد( و ‘‘ )IRMA’’اسم يطلق عليه 

وارد ملوا لمشرتياتوللوظائف املالية واحملاسبية لربجمية منظومات متكاملة لوتتضمن هذه ااملتوفرة يف األسواق. 
التسيري اإلداري ’’وُيستكمل النظام املذكور بربجميات ووظائف إضافية حمددة كـ  (.FI; CO; MM; HRالبشرية )

 .‘‘لنقديةادارة حتسني اإل’’و ‘‘للعقود
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 الهدف من التدقيق الخارجي ونطاقه .3

املادتني املنصوص عليها يف ، ال سيما تلك نرتبولإىل تلبية متطلبات النظام املايل لإلايل اخلارجي امليهدف التدقيق 
 من هذا النظام. 2لحق املوتلك الواردة يف  همن 8.7و 4.7

إجراء يف  تمثلامل ‘‘(نياخلارجي نيدققملل تفويض إضايف)’’اخلارجي نطاق التدقيق  للنظام املايل 2دند امللحق حيو 
 .للمنظمة كشوف املاليةالو  ساباتاحلخارجي يف  تدقيق

 التدقيق تقاريروصف مهمة التدقيق وإعداد  .4
للمعايري الدولية حساباهتا، وفقًا  ال سيمايتوىل املدقق اخلارجي التدقيق يف البيانات املالية السنوية للمنظمة، 

ما إذا كانت البيانات املالية  ييمقت يتعني عليه أيضاكما عطاء رأي تدقيق يف هذا الشأن.  ، وإ(ISAs) لتدقيقل
وميكن  .ولنظام املنظمة املايل،  (IPSAS)للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالسنوية للمنظمة قد أُعدنت وفقا 

 للمدقق أن يصدر توصيات بإدخال حتسينات، ومتابعة تنفيذ توصياته خالل السنوات املالية التالية.

 العام نيألمياات املنظمة التنفيذية واإلدارية: انرتبول هلاملالية السنوية لإل البياناتعن  هتقرير  يصدر املدقق اخلارجيو 
 .واللجنة التنفيذية واجلمعية العامة

وحتديد ما إذا   ،تدقيقات أداء أو إدارة بغية دراسة ممارسات ونظم إدارة املنظمة أن جيري لمدقق اخلارجيميكن لو 
ا رتبول ومبردودية أنشطته وفعاليتهاإلنعلى أصول ظ افاحلة للبلدان األعضاء يف ما يتعلق بم ضمانة معقولكانت تقدن 

 .وكفاءهتا

لسنة جمايَل إدارة كحد أقصى ، ويغطي لتشاور مع األمني العام أو ممثلهد نطاق تدقيقات األداء واإلدارة باحيد  و 
 2الفقرة  تنص عليها ملوفقا جنة التنفيذية واجلمعية العامة اللباستثناء الطلبات اخلاصة اليت قد ترِد من معيننة، مالية 

 .من النظام املايل 5.7ملادة ا من

ات األداء واإلدارة اليت املدقق اخلارجي تقريرًا منفصاًل يتضمنن جمموع استنتاجاته ومالحظاته املتعلقة بتدقيق ويعدن 
 .عية العامةإىل اجلم حييالنه كامالاللذين  جنة التنفيذيةاللألمني العام و ويرسله إىل ا ،أجراها

على  ،قدر اإلمكان ،أن يعتمد أدائها،يف لمنظمة و البيانات املالية ليف  تدقيقالأثناء  ،ميكن للمدقق اخلارجيو 
جية غري زدوااالرئيس املكتب املذكور لتفادي بانتظام مع  واصلتة، وأن يالداخليخدمات الرقابة أعمال مكتب 

 .اجلهودالضرورية يف 

 الجدول الزمني للتدقيق .5

املالية للمنظمة للفرتة املنتهية يف بيانات لمدقق اخلارجي بانتهاء التدقيق يف الاحلالية ل واليةالتنتهي 
للجمعية العامة اليت سُتعقد يف  90الدورة الـ تقدمي البيانات املالية إىل ، أي بعد 2021األول/ديسمرب  كانون 31

 .2022تشرين الثاين/نوفمرب 
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. وسيكون مثة 2024، و2023، و2022يعني  املدقق اخلارجي اجلديد للتدقيق يف البيانات املالية للسنوات املالية وس
، وبدء الوالية اجلديدة للتدقيق، ما سيتيح للمدقق اجلديد 2021استكمال التدقيق للسنة املالية فرتة تداخل بني 

 .تواملدقق املنتهية واليته تبادل ما يلزم من معلوما

من  هلتدقيق متكنلأن يضع كل عام خطة  قمن النظام املايل للمنظمة، يتعنين على املدق 7.7أحكام املادة ب وعمال
 حبلول هناية نيسان/أبريل من العام التايل.النهائي إىل الرئيس واألمني العام  التدقيق تقدمي تقرير

 مواصفات المدقق الخارجي .6

 )املادة  املنظمةيف وضعبلد سة دولية للتدقيق أو هياة تدقيق حكومية من اخلارجي إما مؤس جيب أن يكون املدقق
 .من النظام املايل( 4.7

أن يربهن عن معرفة مبعايري التدقيق  املعنيةخالل الوالية   للتدقيق يف حسابات املنظمةوينبغي للفريق الذي يعني  
ا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وجيب أن وعن القدرة على التدقيق يف بيانات مالية أُعدنت وفق ،الدولية

 يتضمن فريق التدقيق مدققا رئيسيا واحدا على األقل.
 

 الثاني الفصل

 هتماماال إبداءإلى المشاركة في الدعوة  إجراءات .1

 إعداد العرض 1.1

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

 التي يتعّين تقديمها الوثائق 2.1

 مقدنمه: تقدميها دعما للعرض ولتبيان خربات يف ما يلي الوثائق اليت يتعنين 

 ؛ةالوطني اتالتشريعيف إطار  ولصفتهالبنيتها و  للمؤسسةدليل توصيفي  (أ)

م العرض،  (ب) ات واملمارسيف ضوء سياسات اإلنرتبول احملاسبية وصف ملعايري التدقيق اليت يطبنقها مقدِّ
 املعتمدة عموما؛احملاسبية 

ألعضاء السري الذاتية احملتملة للفريق الذي سيتوىل إجراء التدقيق، مبا يف ذلك اخلربة و/أو  املواصفات (ج)
يف بنظم ختطيط املوارد مستوى معرفتهم ، مع اإلشارة إىل مهام التدقيقذون الفريق الذين سينفن 

 يف تدقيق احلسابات يف منظمات دولية أخرى؛وخربهتم ، (مثال SAP ربجميةك)( ERP) املؤسسات

 طرائق العمل املستخدمة إلجراء التدقيق، كالتدقيق املرحلي مثال والتدقيق يف النظم؛ (د)

م العرض للحفاظ على سرنية الوثائق اليت قد سإشارة إىل التدابري واألدوات اليت  (ه) يسمح يستخدمها مقدِّ
 ة؛لصاحل املنظمجيريها  اليتألغراض أعمال التدقيق له باالطالع عليها 
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إشارة إىل التدابري واألدوات اليت سيستخدمها مقدنم العرض لضمان استمرارية أعمال التدقيق واليت  (و)
 كوالت مراقبة الوصول الضرورية؛ينبغي أن تشمل إمكانية العمل/الوصول عن بعد، وتوفر بروتو 

ألعمال التدقيق يف حصرا  يت ستخصصجملموع أيام العمل ال اتقدير يشمل الذي ايل املعرض ال (ز)
مبا يف أتعاب التدقيق املقرتحة، جمموع بدالت ، باإلضافة إىل 2024و 2023و 2022السنوات املالية 

وترِد أدناه توضيحات بشأن الشروط املتعلقة بالعرض  .اإلضافيةتكاليف سائر الو  سفرال ذلك تكاليف
 املايل؛

 ن قبل مقدنم العرض.محسب األصول هذه الوثيقة، بعد ملاها وتوقيعها  (ح)

 التكاليف المترتبة على إعداد العرض 3.1
 ه.العرض وتقدمي عدادإاملرتتبة على التكاليف مجيع يتحمل مقدِّم العرض 

 مدة صالحية العرض 4.1

 .العروض لتقدميملهلة القصوى اعتبارا من ايوماً  180دة مل ةاحلمجيع العروض املقدنمة صبقى ت

 اإلجراءات ذات الصلة بالعرض وتوقيعه 5.1

 :العنوان التايل إىلخمتوم  يُرسل العرض يف ظرف
 

ICPO-INTERPOL 
Procurement and Contract Management Unit 

200 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 

France 

 أو بالربيد اإللكرتوين املأمون إىل:

cfiaudit@interpol.int. 
إبداء إىل  الدعوةلى أصلي ع رد’’ أهنا بوضوح إىليشري فيها عرضه  مننسخة إحالة  قدنم العرضتعنين على ميو 

شخص آخر  مقدِّمه أو أين توقيع العرض  ملجيب أن حيو ‘‘. 2024-2022لتعيني مدقق خارجي للفرتة  هتماماال
 .عديلأو ت إغفالتصحيح أو  أين العرض يشوب عنين أال كما يت  .التعاقد بالنيابة عنهخمونل 

 تاريخ تقديم العروض 6.1

 .2021 فرباير/شباط 25ُحددت املهلة القصوى لتقدمي العروض بـ 

يُبل غ ، يف هذه احلالةو  .متديد املهلة القصوى لتقدمي العروض وجيوز لإلنرتبول، حبسب ما يرتايه وحده دون سواه،
 .الربيد اإللكرتوينبمقدنمو العروض بذلك 

mailto:cfiaudit@interpol.int
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 المالي المذكور في العرض المقترح 7.1
م العرض أو الشخص املخونل قبل من ويوقنع املايل املقرتح خ ؤر  أن يينبغي   التعاقد بالنيابة عنه.مقدِّ

ن يكون خارج منطقة اليورو، ل لدان  بأما يف ما يتعلق مبقدنمي العروض من  .السعر باليورود د جيب أن حيو 
 .ر الصرفاسعأتقلبات يف يف حال حدوث  املبلغ ان مراجعةباإلمك

م العرض اختيار أسعار الصرف،  من كذلك تقلباهتا ويستفيد  النامجة عن املخاطر  بالتايل يتحمنلفويعود ملقدن
 مزاياها.

ت مقدنم العرض ما إذا كان حيددويتعنين حتديد األسعار املقرتحة يف العرض باليورو دون احتساب الضرائب. و 
 األسعار مع احتساب الضرائب. أيضا حتديد، ويف هذه احلالة، يتعنين على السعر تطبنقضريبة القيمة املضافة 

توفري خدماته على ل ، دون أين استثناء،وتغطي األسعار اليت يشري إليها مقدنم العرض مجيع التكاليف الضرورية
 .أكمل وجه، بصرف النظر عن القيود اخلاصة املتصلة بتنفيذها

 اجلدول التايل: العرض ملء ويتعنين على مقدنم
 
 2024العام  2023العام  2022العام   

 األتعاب باليورو
 تفاصيل تكاليف السفر   
   

 اللغات 8.1

 الفرنسية.بالعروض باإلنكليزية أو  تصاغ

 لحصول على معلوماتاطلبات  9.1
 :بالربيد اإللكرتوين إىل إضافية ترسل أين استفسارات

ICPO-INTERPOL 
PCM Unit 

ao@interpol.int-pcm 

 إجراءات تقييم العروض ومنح العقود .2
 الشروط األخالقية 1.2

ما من ، وبأن صاحلحمتمل يف املتضارب أن يصرنح بعدم وجود أين ، تقدمي عرضهعند يتعنين على مقدنم العرض، 
عَهد إليه بصفته يف املهمات اليت قد تُ  أطراف آخرينبخرين أو اآلعروض القدنمي ه مبربطت ددةحمأو عالقة صلة 

 .املدقق الفائز بالعرض
 

mailto:pcm-ao@interpol.int
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 معايير التقييم 2.2

 ).‘‘تقدميها اليت يتعنين الوثائق ’’) 2.1العروض اليت تتضمن الوثائق املدرجة يف الفقرة سوى تُدرس لن 

 معايير منح العقود 3.2

 عقد التدقيق اخلارجي:عايري التالية ملنح سُيستند إىل امل

 ةفنياملعايري ال
 يف املائة؛ 10)اخلربات، واملصداقية واالستقاللية(:  للمؤسسةالقدرات العامة  -

السرية، وصون املعلومات ضمان املقاربة واالسرتاتيجية املتبعة يف التدقيق )االمتثال للمعايري املهنية، و  -
 يف املائة؛ 30احلساسة(: 

لفريق املكلف )خربة يف العمل مع املنظمات الدولية، واملهارات اللغوية والفنية(: ل ات املهنيةاخلرب  -
 يف املائة. 30

 املعايري املالية
ساعات العمل،  )اعتماد وسيلة صحيحة ومعقولة الحتساب احتساب تكاليفهاتصميم املهمة و  -

 يف املائة. 30أتعاب تنافسي وواقعي(: بدل واقرتاح 

 ف العروضتصني 4.2

سيعدن قائمة تصفية تتضمن ثالثة عروض  و  ،العقودمعايري منح إىل تقييم العروض باالستناد إىل  اإلنرتبول يعمدس
 كحد أقصى.

 العروض اليت ال تستويف معايري االختيار كافة.ب حُيتفظولن 

يله إىل اجلمعية العامة وحت تصفيةقائمة الالعروض املدرجة يف عرضًا من  لإلنرتبولستختار اللجنة التنفيذية و 
 عليه. ةلموافقللإلنرتبول 

 للمتابعة غياب أّي ملزم قانوني 5.2

 .وضطلبات مقدنمي العر اإلنرتبول مبتابعة بأي شكل من األشكال،  ،هتمامإبداء االإىل الدعوة  عمليةم تُلزِ ال 

 الغيهيأن أو العملية تخلى عن ين ربر، أتقدمي أين م اجة إىلدون احلإلنرتبول، حىت تاريخ توقيع العقد و لجيوز و 
 ضات.مي العروض املطالبة بأي تعويدون أن حيق ملقدن 

 .االختيارعليهم قع ي الذين ملقدنمي العروض ملتعويض شكل من أشكال النح أين مب يكون اإلنرتبول ملزما نول

 إبالغ مقدمي العروض 6.2
 .عروضهم تقييم نتيجةخطيا بغ مقدنمو العروض يبلن 
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 اوىالشك 7.2

أيام اعتباراً من تاريخ تبلنغهم  8ضمن مهلة ختيار اال يقع عليهمالذين مل مي العروض الشكاوى احملتملة ملقدن  حتال
 .قرار رفض عرضهم

 السرية 8.2

مي الطلبات االطالع عليها يف إطار هذه ميكن ملقدن  اليت مي الطلبات أومجيع املعلومات اليت أُحيلت إىل مقدن 
، تتسم بالسرية وال ميكن إلحالتهاالوسيلة اليت اسُتخدمت  بصرف النظر عن االهتمام،الدعوة إىل إبداء 

لية يف استعادة هذه املعلومات يف هناية عم عرض. وحتتفظ املنظمة باحلقاستخدامها ألين غرض آخر غري تقدمي 
 الدعوة إىل إبداء االهتمام.

 

 
 

 :تمت قراءته والموافقة عليه

 
 

 :التاريخ

 
 

 خص المخول:توقيع الش
 
 
 
 
 

 
 



إبداء االهتمام لتعيني مدقق خارجي لإلنرتبول إىل دعوة   
 2024و 2023و ،2022للسنوات املالية 

 
 

 

  10/16 الصفحة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذييالتال

 
 

 معلومات إدارية .1

 
 

 تصريح مقّدم الطلب .2
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 إدارية معلومات

 

 
 اسم الشركة

 

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

 
 عنوان املقر

 
 
 

 
 
 

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

 
 عنوان املؤسسة اليت تقدنم العرض

 
 

 
 

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

 
 الشكل القانوين

 

 
 

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

 رأس املال
 

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

 
 نيعني املخول/أمساء املوقن ع املخولاملوقن  اسم
 
 
 

 
 
 

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

 
 تفاصيل احلساب املصريف

 
 اسم املصرف
 رمز املصرف

 رمز الفرع
 عنوان الفرع
 برقم احلسا

 املفتاح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..........................................................  
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 معلومات أخرى

 
 اسم الشخص الذي يتعني االتصال به

 
 رقم اهلاتف

 الفاكس
 الربيد االلكرتوين

 العنوان
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- - - - - - 
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 مقّدم العرض إعالن

 

 قة من الوثائق األصلية:وأن الوثائق املرفقة هي نسخ مصدن  صحيحة املعلومات التاليةأن مقدنم العرض  يؤكد
 
 

 مقرها وعنوان أو تسميتها التجارية اسم الشركة .1
 
 
 
 
 

 المكتب الرئيسي في فرنسا )للشركات األجنبية(عنوان  .2
 
 
 
 
 

 الوضع الضريبي .3

1.   نفسها هذه الضريبة.بدفع ختضع للضريبة على الشركات وت مجعيةشركة أو 
2.  على الشركات. ةضريبالالشركة األم دفع  فيها شركة تنتمي إىل جمموعة تتوىل 

 امسها التجاري:اسم الشركة األم أو  
3.    األشخاص االعتباريني يضم األشخاص الطبيعيني أو  ع مصاحل اقتصاديةشركة أشخاص أو جتم

 نسبةً لضريبة على الشركات لريبة على الدخل أو الذين خيضعون هم أنفسهم للض ة أمساؤهمالتالي
 حصصهم يف األرباح:إىل 

 

 التسجيل .4

 ........................................ :رقم التسجيل 
 
 السجل التجاري، رقم ومدينة التسجيل 

؛ وينبغي أن تحمل نسخة من وثيقة التسجيل الرسمية للشركة تبّين تفاصيل الشركة تُرفق)
 ‘‘(4البند -مقّدم العرض إعالن’’ة التالية: لعبار النسخة ا
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  ،رقم ومدينة التسجيل:فهرس املهن 
 

 رقم السجل التجاري أو فهرس املهن ذكرالسبب يف عدم 

 ( مقدنم العرض ليس ملزما بالتسجيل يف السجل التجاري للشركاتRCS أو يف ).فهرس املهن 
 

 :مقدنم العرض هو شركة تأسست يف 
………………………………………………………………………… 

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

 :مقدنم الطلب هو مجعية تأسست يف 

……………………………………………………………. 
وثيقة رسمية صادرة عن السلطة الوطنية المختصة تبرر فيها هذا الوضع؛  مننسخة  )تُرفق

 ‘‘(4البند -مقّدم العرض إعالن’’لتالية: النسخة العبارة اوينبغي أن تحمل 
 

 نيابة عن الشركةبالاألشخاص المخولون التعاقد  .5

 
 
 
 
 

 معلومات مالية .6

 

 مال الشركة )إذا وجد( باليورو: رأس 1.6
 
 

 )باليورو(: المنتهية األخيرةللسنوات الثالث احتساب الضرائب  بعدرقم المبيعات  2.6
 
 



إبداء االهتمام لتعيني مدقق خارجي لإلنرتبول  إىلدعوة   
 2024و 2023و ،2022للسنوات املالية 

 2 التذييل  
 
 

 

  15/16 الصفحة 

 

 و أي عملية أجنبية مشابهة(؟)أ لتقويم قضائيالشركة تخضع هل  .7

 ال   نعم 

مقّدم  إعالن’’تضاف إليه العبارة التالية: و الصلة،  القرار القضائي ذي رفقيُ إذا كانت اإلجابة نعم: 
 .(عنه برتمجة مصدنقةيُرفق بالفرنسية،  قرار القضائين ال يك)وإذا مل .‘‘2.7البند -العرض

 
 

 مقّدم العرض موارد .8

لتنفيذ  واملوارد البشرية واملادية اليت ميكن أن ختصص والقدرات يف جمال البحوث، وصف املعدات الفنية
 .يف حال الفوز به العقد

 ‘‘(.8البند -مقّدم العرض إعالن’’العبارة التالية إليه:  ضافتُ فق التفاصيل في شكل تذييل، و )تُر 
 
 

 المراجع .9

املنفنذة يف السنوات  أو األعمال املوفرة اتتشمل املراجع املفيدة اإلمدادات الرئيسية باللوازم واخلدم -
 وتاريخاليت ُدفعت لتنفيذها املبالغ . ويرجى ذكر ى مع الغرض من العرضتماشالثالث املاضية مما ي

 )من القطاع العام أو اخلاص(. ستفيد منهاواملالتنفيذ 
 مكان تواجد الفريق املسؤول عن دفرت الشروط.  -
 لصيانة.مكان تواجد الفريق املسؤول عن ا -

 
 الوثائق األخرى التي يتعين إرفاقها .10

-مقّدم العرض إعالن’’الوثائق التالية في شكل تذييل وإضافة العبارة التالية إليه:  )يرجى إرفاق
 ‘‘(.10 البند

مجيع أقساط  توثيقة رمسية صادرة عن السلطة الوطنية املختصة تفيد بأن الشركة قد سدد 1.10
 تبة عليها.املرت اشرتاكات الضمان الصحي 

املسؤولية املدنية )تغطية عشر سنوات، عند االقتضاء، وفقا لنوع املعاملة( تغطي شهادة تأمني  2.10
 التأمني لكل نوع من أنواع األضرار. وخلوصضمن تفاصيل بشأن نوع التغطية واملبالغ املكفولة وتت

دالوثائق األخرى اليت يتعني إرفاقها وفقا ملا  3.10  الشروط.دفرت  يف ُحدِّ
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 الشهادات .11

 شهادة كفاءة 1.11

وال  ،وال الشركة ،هو نفسهنيابة عن مقدنم العرض أنه ال خيضع بال التعاقديؤكد الشخص املخول 
إجراءات مماثلة )إذا  أو أين أو إفالس شخصي  أصولتصفية إلجراءات املسؤولني فيها أين من 

نع من مزاولة نشاطها يف إطار منافسة حرة يف اخلارج(، وأن الشركة مل متُ  امقيمالعرض  مكان مقدن 
 الضريبية واالجتماعية.التزاماهتا بوفت أقد ونزيهة مبوجب القوانني والقواعد الوطنية والدولية، وأهنا 

نيابة عن مقّدم العرض أن األعمال ستنّفذ مع إيالء بال عاقديؤكد الشخص المخول الت 2.11
 ولية.االعتبار الواجب للتشريعات الوطنية والد

عن مقّدم العرض أن الشركة تعتزم تعيين موظفين التعاقد بالنيابة يؤكد الشخص المخول  3.11
 وأنه سيؤذن لهؤالء الموظفين ممارسة نشاط مهني في فرنسا. ،أجانب

 

 نيابة عن الشركةالتعاقد بالتوقيع شخص مخول 
 

 :وصفتهاسم الموقع 
 

 ........ُحّرر في ...........، بتاريخ .............

 
 :التوقيع

 
- - - - - - 


