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 ةّالتونسيةالجمهوري ّ            

 وزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ

 جـامعة منّوبة                 

 المعهد العالي للتوثيق             
ّ

ّةـــبــاحـصـةّمــــالـرس
 

ّ.........................................................................................................................يد:ّإلىّالسّ 
 

 .استشارة تسويغ محل نسخ وثائق بيداغوجية لفائدة الطلبةحول :ّالموضوع

 ملّف االستشارة.: المرفقات
 بةفائدة الطلليسعدني أن أطلب منكم مدّنا بأحسن عروضكم لتسويغ محل نسخ وثائق بيداغوجية          

باشرة طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع ميجب أن ترسل العروض وجوبا عن 

غلقة معلى الساعة منتصف النهار في ظروف   2022ّنوفمبر29ّ : بمكتب الّضبط في أجل أقصاه يوم
 على العنوان التالي:

 المعهدّالعاليّللتوثيق

 المدينةّالجامعيةّبمن وبةّ–2010ّّمن وبة 

دات إلرشاابط المركزي للمعهد لتحديد اآلجال و لمزيد ويقع االعتماد على ختم مكتب الضّ 

 حول هذه االستشارة، يمكنكم االتصال بـ:

ّّّّّّّّّّّّّّ
71ّ 600 200الفاكس:71601550ّّّّ:ّالهاتفّّالكتابةّالعامةّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

 

ّلتوثيقلعاليّلهدّامديرّالمعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

 

 محمد الصالح قادري                                                 
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 التونسية الجمهورية         

ّّالعلميالتعليمّالعاليّوالبحثّّوزارةّّّّّّّّ

 منوبة جامعة          
 بتونسّللتوثيقّالعاليّالمعهدّّّّّّ

 

 2010منوبة : المركب الجامعي ب العنوان

 71 601 050/  71 601 550:   الهاتف
 71 600 200:   الفاكس

 

 
ّاإلداريةّشروطالكراسّ

لنسخّوثائقّبيداغوجيةّللطلبةّمحلتسويغّل05ّّّ/2022ّّعددّّّّّّاستشارة  

 
 

 :الفصل األول     
لنسخ وثائق  محلسويغ تمنوبة،  2010 - بمنوبة بالمدينة الجامعية الكائن مقرهبتونس  للتوثيق العالييعتزم المعهد     

فله ألحسن عارض قصد التصرف فيه تصرفا مباشرا طبقا لمقتضيات الفصول المذكورة أسبيداغوجية للطلبة 
 والتراتيب الجاري بها العمل.

 
 الفصل الثاني :    

 الشاروط بقاا لكاراسفي ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق المصاحبة طباسم مدير المعهد العالي للتوثيق ، ترسل العروض 
لاات ىعاان طريااق البريااد مضاامون الوصااول أو البريااد السااري   للتوثيااق أو العاااليمباشاارة ىلاات مكتااب الضاابط بالمعهااد 

 العنوان التالي :
 
 

 بتونس للتوثيق العاليالمعهد 
 منوبة 2010 –المدينة الجامعية بمنوبة 

 
لات ع 2022 ناوفمبر 29في أجال أقصااه ياوم  ونسبت للتوثيق العالييجب أن تصل العروض ىلت مكتب الضبط للمعهد 

 تب الضبط.ويعتمد في ذلك على ختم مك الساعة منتصف النهار، وال يمكن قبول العروض التي تصل بعد هذا التاريخ

األجال  فايبتاونس للتوثياق  العااليلذا يتعين علت المشاركين أن يأخذوا احتياطااتهم حتات تصال عروضاهم ىلات المعهاد 
 المحدد.
ظاارفين : ظاارف يأي يتعلااق بااالعرض الفنااي وظاارف يبي يتعلااق بااالعرض المااالي ويوضااعان فااي لعااروض فااي تقاادم ا

عاالي المعهاد الخال من أية عالمة تدل علت العارض )الختم، الرمز ...( وال يكتاب علياه ساون عناوان ظرف خارجي 
 ىلت جانب عبارة :للتوثيق بتونس 

 
 "لطلبةلمحل نسخ وثائق بيداغوجية "تسويغ  2022/ 05عدد    استشارة  –ال يفتح 

 
I  : العرض الفني ) 

 يأي الذي يحمل اسم الشركة علت الوثائق والمعلومات التالية :  يحتوي الظرف
عااروض تكااون سااارية المفعااول عنااد لخاار أجاال لتسااليم الءات ألداة ادارىمساالمة ماان الوضااعية الجبائيااة ي ة فااداشااه (1

 )األصال نقضايةما يثبت  قيام العارض بالتصريح الجباائي للسانة المالياة المأو  (لألصل قةأصلية أو نسخة مطاب)وثيقة 
 .أو نسخة مطابقة لألصل(
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ىباراء  أو شاهادة فايي اعماجتالّضامان الوق الاوطني لدّصانلاب راطادة االنخاهن شم لصلأل قةبامط ةنسخاألصل أو ( 2
 م العروض.لخر أجل لتسلي ل عندومفعلا ةاريس( Attestation de soldeذّمة)

  .يف الوطنية لوكيل الشركة العارضةنسخة من بطاقة التعر (3

علات أن  3تخص وكيل الشركة العارضاة أو وصال ىياداط مطلاب الساتخراق بطاقاة عادد  3ة عدد بطاقاألصل من  (4

 يقدم العارض الفائز األصل من هذه البطاقة قبل ىمضاء العقد.

 .3ة وجود سوابق عدلية ببطاقة عدد يحق للمعهد العالي للتوثيق ىقصاء العارض في صور
لنشااط اوثيقاة الساجل التجااري أو بطاقاة التعرياف الجبائياة. ويجاب أن يطاابق  األصل أو نسخة مطابقة لألصل مان (5

 .المذكور بإحدن هاتين الوثيقتين للنشاط موضوط هذه االستشارة )نسخ الوثائق والخدمات المشابهة لذلك(

 ما  ألخيارةاته وتوقيا  العاارض وختماه فاي الصافحة احفصاميا  جما  تأشاير  صايغته األصاليّة يشروط فلااس كرّ  (6
 بيان التاريخ.

 .بمحل النسخق  استغالله عدات واألثاث الذي سيفي الم تفصيليةقائمة   (7

كاال المدياادات الضاارورية ماان فااواتير اقتناااء معاادات، شااهادات مهنيااة، شااهادات عماال، عقااود ماا  مدسسااات أخاارن  (8
 ىلخ...

حالاة ىفاالس أو تساوية قضاائية )حساب المثاال المصااحب(. غيار  س فايلاي ضعارلن اأثبت ي فلشرا تعل يحرتص (9
ه العمال، ىرفااق المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضاائية، طبقاا للتشاري  الجااري با أنّه يتعين، وجوبا، بالنسبة ىلت

 عروضهم بتصريح لإلعالم في الغرض.

و أ يم وعاوددبتقا غيارالق رياأو عان ط ةرشااماه مبايم قدعاب هاماتزال ضراالع يدكن تأضمتيتصريح علت الشرف  (10
 .(بمصاحال لمثالب اسحزها )ىنجااحل راءات ىبرام الّصفقة ومرىجمختلف ت و هدايا قصد التأثير علأ عطايا

أو  ماان أعااوان الدولااة أو الجماعااات المحليااةتصااريح علاات الشاارف يثباات أّن المشااارك لاام يكاان عونااا عموميّااا  (11
خاالل الخماس س ن المعهد العالي للتوثيق بتاونلديكن عونا عموميا لم ة أو المنشآت العمومية و أنه المدسسات العمومي

  (.بمصاحال لمثالب اسح) سنوات التي سبقت تاريخ تقديمه هذا العرض

نّاه مساتعد وأ التاسا  لالمذكور بالفص نسخ الوثائقتصريح علت الشرف يدّكد فيه العارض أنه قام بمعاينة محل  (12
 لثااااملب اساااح)أو كلهاااا  التزاماتاااهاء بتعهداتاااه وأنّاااه سااايتحمل مسااادولياته كاملاااة فاااي صاااورة ا خاااالل بإحااادن لإليفااا

  بتونس. للتوثيق العالي. هذا وتتّم المعاينة بحضور مسدول من المعهد (بمصاحال

 (.بمصاحال لمثالب اسح) االستشارةت عامة حول المشارك في بطاقة ىرشادا (13

II: العرض المالي ) 

 ي الظرف يبي الذي يحمل هوية العارض علت : يحتو
ة ويكون م الممكنوالمعالي المقترح في الشهر وفي السنة بالدينار التونسي وباعتبار كل األداءات  العرض المالي -

 حسبك ض م  بيان التاريخ وذلراعمن طرف ال اممضت ومختومأن يكون مكتوبا باألحرف وبلسان القلم  ويجب 
 .المثال المصاحب

 
 الفصل الثالث:

 ويغ.ال تقبل العروض التي ترد مخالفة لكراس الشروط هذا. ويعتبر كراس الشروط جزءا ال يتجزأ من عقد التس
 

 الفصل الرابع:
فاي  البات ىلغااء طلاب العاروض أو تأجيالرفاض أو قباول أي عارض أو  بحقه في بتونس للتوثيق العالييحتفظ المعهد 

 يكون مطالبا بتبرير ذلك .التسويغ ىلت تاريخ الحق دون أن 
 

 الخامس :الفصل 
للوثاائق  يق  التحري في مرحلة أولت في العروض مان النااحيتين ا دارياة والفنياة وتلغات كال العاروض غيار المطابقاة

 وللمواصفات المطلوبة بكراس الشروط وبالتالي فإن :
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  ملوايساتكح العارضاين الاذين لام مادعم بالوثاائق المطلوباة يعتبار الغياا، ىال أناه يمكان مان غياركل عرض 
 ( أيام الستيفاء هذه الوثائق05وثائقهم ا دارية مهلة تقدر بخمسة )

 

 كل عرض غير مطابق لموضوط االستشارة يتم ىقصاده )يجب أن يطابق النشاط المنصوص علياه بوثيقاة 
 ارة،السجل التجاري أو ببطاقة التعريف الجبائية الخدمات المطلوبة في ىطار هذه االستش

 

  وثيقاة )انظار ال أو ما شاابه ذلاك النسخالوثيقتين صراحة علت خدمات  هاتينىحدن  تنصوبالتالي يجب أن
 ضمن الوثائق المطلوبة( 5رقم 

 

  ن ضاام 7المعاادات الاادنيا لخاادمات النسااخ يعتباار الغيااا )الوثيقااة رقاام  بتااوفيركاال عاارض ال يلتاازم صاااحبه

 لوبة(طالوثائق الم

هااا وىعااادة وذلااك بالتثباات في بتقييمهااانظاار فااي العااروض الماليااة المقدمااة حيااث تقااوم اللجنااة ويااتم فااي مرحلااة مواليااة ال
ن عاوة العارضايدوعند تساوي العروض المالياة تقا   احتسابها، ثم تقوم بترتيبها ويق  االختيار علت العرض األرف  ثمنا

 .لعارضون جلسة علنية يدعت ىليها ا ىلت تقديم عروض مالية جديدة وىن استمر التساوي يتم اللجوء ىلت القرعة في
 وفي كل الحاالت ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم علت األسعار المكتوبة باألرقام.

 
 السادس :الفصل 
ول العروض بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصت لقب ( يوما90) تسعينعرضه المالي لمدة رض بايلتزم الع

طيات ل المعكعاله، وبناء علت ذلك يعتبر العارض قد قام وتحت مسدوليته، بجم  لمنصوص عليه بالفصل الثاني أا

 والبيانات الضرورية لتقديم عرضه ولحسن تنفيذ التزاماته.
وفي  يةلتعاقداكما أن العرض الفائز ال يمكن تغييره أو التراج  فيه ألي سبب من األسباب ىال في ىطار الشروط 

 .ت العارض الموالي في الترتيب يمكن اللجوء ىلذلك صورة حصول 
 

 السابع :الفصل 

في  يةلتعاقدا ا جراءاتيق  عليه االختيار، لدعوته ىلت ىتمام  الذي يوجه استدعاء مضمون الوصول ىلت العارض 
ءات أو عدم ىتمامه لإلجرا وفي صورة عدم حضوره .االستدعاء( من تاريخ تسلم 01أجل أقصاه شهر واحد )

نذاك لي ويعتبر لتفاضليق  االلتجاء لليا ىلت العارض الذي يليه مباشرة في الترتيب ا جال المذكورة،التعاقدية في اآل
 متخليا ضمنيا.

 
 الثامن :الفصل 

 ديناار ئاةماتحمل مصاريف استهالك الكهرباء علت كاهل المتسوغ ونظرا لتعذر تركيز عداد فردي فقد تم تحدياد مبلاغ 
ويمكان  وان مصاريف استهالك الكهرباء يدفعاه المتساوغ ىضاافة ىلات معاين الكاراءد( دينارا كمعلوم شهري بعن 100)

 .للمعهد العالي للتوثيق مراجعة هذا المعلوم ىذا تبين وجود فارق مشط مقارنة بحجم االستهالك 
 

 التاسع :الفصل 
 كراس الشروط   -2العقد    -1الوثائق التي يتحمل المتسوغ تكاليف تسجيلها تتكون من : 

 العاشر :لفصل ا
 .مقر المعهد العالي للتوثيق بتونسب المحل الخاص بنسخ وثائق بيداغوجية للطلبةيوجد 
 ىعداد العرض المالي. قبلعلت العارض معاينة المحل  يتعين

 
 

 الفصل الحادي عشر:
ساليم ا ما تام التوغ ىذمحضر تسليم المحل للمتس ابتداء من تاريخ حددت مدة التسويغ بسنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة 

 العقد.ىمضاء بعد تاريخ 
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ل قبا ثاة أشاهرذلاك فاي أجال ال يقال عان ثالويمكن أن يتجدد العقد ضمنيا مرة واحدة ما لم يماان  أحاد الطارفين كتابياا و

 انتهاء المدة التعاقدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
 

( يقا  02) نشاهريلمادة بيداغوجياة للطلباة ال الوثاائقساخ ( أشهر ويغلق محل ن10) عشرةالمدة الفعلية للعمل تتمثل في 

 ا ىبان ىعداد العقد وبالتنسيق م  ىدارة المعهد العالي للتوثيق بتونس.متحديده
 

 الفصل الثاني عشر :
 ال يمكن للمتسوغ أن يطالب بأي وجه من الوجوه باألصل التجاري.

 
 الفصل الثالث عشر:

 .مانا ماليا قيمته شهران من معين الكراء وذلك قبل تسلم المحلض للمعهديتعين علت المتسوغ أن يدف  
 ىخالل في ذلك بسبب عهدمان  الميويرج  الضمان المالي ىلت المتسوغ ىثر انتهاء المدة التعاقدية ما لم 

 المتسوغ بإحدن التزاماته التعاقدية.
 

 الفصل الرابع عشر:

ت تقادير ا في بداية كل شهر وفي اليوم الخامس مناه علات أقصايجب أن تدف  معينات الكراء ومصاريف الكهرباء مسبق
لجااري وبصافة منتظماة وذلاك ىماا نقادا لادن محاساب المعهاد العاالي للتوثياق أو بواساطة تحويال بريادي ىلات الحسااب ا

م وعادم ساابق ىعاال البريدي للمعهد العالي للتوثيق، وكل ىخالل بهذا المبدأ ينتج عنه ا لغاء الفوري لمفعول العقاد دون
 ىرجاط الضمان المالي، بقط  النظر عن التتبعات القضائية التي يمكن ىجرادها تجاه المتسوغ. 

  
 الخامس عشر :الفصل 

 ىن توقيت العمل اليومي بالفضاء المذكور أعاله يكون كالتالي :
 من يوم ا ثنين ىلت يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا ىلت الساعة السادسة مساء. (1
 م السبت : من الساعة الثامنة صباحا ىلت الساعة الواحدة بعد الظهر.يو (2

 يوم األحد هو يوم راحة. (3

 يتعين علت المتسوغ تعليق أوقات العمل داخل المحل وخارجه. (4

 

 الفصل السادس عشر:
 ممضاة من قبل الطرفين المتعاقدين. المعتمدة عارسيتعين علت المتسوغ تعليق قائمة األ

 .بتونس ار باالتفاق بين المتسوغ والمعهد العالي للتوثيقيق  تحديد األسع
 .من طرف المتسوغ يقدم بناءا علت تبريربتونس األسعار بعد موافقة المعهد العالي للتوثيق  يمكن تعديل

 
 عشر: السابعالفصل 

ئق وثااالنساخ محال بللعمال يعيانهم  في العملة الذين اسميةبقائمة المعهد العالي للتوثيق بتونس يتعهد المتسوغ بمد ىدارة 
عهاد العاالي المبالصندوق الوطني للضمان ا جتماعي. كما أنه مطالاب بماد  بانخراطهم وبالتصريح للطلبة البيداغوجية

األعاوان  هاذا ويجاب أن يكاون بها عند الطلاب االستظهارمسدوليته يتم  ترخص لهم العمل تحتبوثيقة للتوثيق بتونس 
 .محترم ونظيف العاملين بالمحل مرتدين لزي

  .ظام العام ويجب علت المتسوغ احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ويتفادن كل ما من شأنه أن يخل بالن
 

 عشر: الثامنالفصل 
 االنضباطمطالبة المتسوغ بتعويض أي عامل ثبت عليه عدم  بتونس للتوثيق العالييحق  دارة المعهد 

 
 

 فادح. خطأ ارتكابا نجاز أو  للتعليمات أو نقص فادح في
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 عشر: التاسعالفصل 

بغاياة  ك، وذلايتعهد المتسوغ بوجوب توفير أجهزة ىطفاء حرائاق صاالحة لالساتعمال طبقاا لمواصافات الحماياة المدنياة
 وقاية المحل ورواده من الحرائق وكل األخطار الممكنة.

 
دخل علياه ياوأن ال من ذلك القيام بأعمال الادهن الضارورية المحافظة علت نظافة المحل ومحيطه كما يتعهد المتسوغ ب

ر يلحاق أي تغيير ىال بإذن كتابي مسبق من المعهد ويلتزم بإرجاعه فاي حالاة حسانة كماا وجاده ويتعهاد بجبار كال ضار
 يام بذلك ..هذا ويمكن  دارة المعهد أن تقوم بتفقد دوري للمحل وعلت المتسوغ أن يقدم كل التسهيالت للق المحل

 
 :العشرونالفصل 

 الية :االت التبحقه في فسخ عقد التسويغ كلما اقتضت الضرورة ذلك وفي الحالمعهد العالي للتوثيق بتونس حتفظ ي
لي لمعهد العاار عن ىخالل المتسوغ بالتزاماته التعاقدية وببنود كراس الشروط وعدم استجابته للطلب الكتابي الصاد -

لوصول م  أيام من اليوم الموالي لتاريخ تسلمه لمراسلة في الغرض مضمونة ا 04للتوثيق لتالفي ذلك في ظرف 
 .ا عالم بالبلوغ. وبانقضاء هذا األجل يمكن للمعهد العالي للتوثيق فسخ العقد دون أي ىجراء لخر

 لكراس الشروط. (14عشر ) عدم دف  معينات الكراء والكهرباء حسبما يقتضيه الفصل الراب  -

لمتوفي ا تسوغ وغ أو حل شركته أو ىفالسه أو وقوعه في حالة تصفية قضائية ولكن ىذا تقدم ورثة الموفاة المتس -
 سب الشروط( يوما الموالية للوفاة،  تمام التزامات المتسوغ األصلي وتنفيذها ح15بعرض خالل الخمسة عشر )

 التعاقدية يمكن لمدير المعهد العالي للتوثيق الموافقة علت ذلك.

ذا خ تقديمه هتاري ثبت أن المتسوغ كان عونا عموميا لدن المعهد العالي للتوثيق خالل الخمس سنوات التي سبقت ىذا -
 العرض.

 لتىي صورة تعذر ذلك، يق  اللجوء وكل خالف قد يطرأ بين الطرفين المتعاقدين يتم فضه بالتراضي. وف
 .بوالية منوبةالمحاكم المختصة 

 
 الفصل الحادي والعشرون :

 2014مارس  13المدرخ في  2014لسنة  1039لألمر عدد كل ما لم يشر ىليه كراس الشروط هذا يبقت خاضعا 
  المتعلق بالصفقات العمومية و علت جمي  النصوص التي تممته أو نقحته.

 : العشرونو الثاني الفصل

ن طاارف دين والمصااادقة علياه مااالمتعاقاان عقاد التسااويغ ال يكااون سااري المفعااول ىال بعااد ىمضاائه ماان قباال الطارفين ى
 جامعة منوبة وبعد تسجيله لدن ىحدن قباضات المالية. رئاسة

 
 .............................. منوبة في      ..................                         ........... التاريخ    

 
 ليه وصادقتعاطلعت                                 اطلعت عليه ووافقت                           

 بتونس للتوثيق العاليد مدير المعه                                العارض                                 

 

 حمد الصالح قادري م                                                                                   
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ّارةاستش

ّتسويغّمحلّنسخّوثائقّبيداغوجية

ّبالمعهدّالعاليّللتوثيق
 

ّتصريحّعلىّالشرف

 )حولّالمعاينة(
 

 
 ىني الممضي أسفله ، 

 ..............االسم : .......................................................................

 .........................................اللقب : .......................................... 

 ........صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد : ..............................................

 ............المسلمة بـ : ................................... بتاريخ .......................

 ........................................................بصفتي ............................

أشهد أني قمت بمعاينة محل نسخ وثاائق بيداغوجياة الماذكور بالفصال امول مان كاراو الشاروط وألتازم 

 باإليفاء بكل تعهداتي كاملة وأن أتحمل مسؤوليتي كاملة في صورة اإلخالل بإحدى التعهدات أو كلها.

 .................التاريخ ...........
 والختم واسم وصفة الممضي ا مضاء
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ّ  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ّوبةنّ ة معامجـ

 المعهد العالي للتوثيق 

ّ

 بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 استشارة لتسويغ محل نسخ وثائق بيداغوجية للطلبة

 

 

ّ ............................................................................................................................................... :االجتماعيواللقب أو االسم  االسم

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

ّ...... .. ...................................................................................................................................................................... :العنوان بالكامل

ّ ..................................................................... :الفاكس  ........................................................................................................ :لهاتفا

ّ............... ...................................................................................................................................................................... :رأو المال

ّ ............................................................................................................................................ مرّسمة بالسجل التجاري تحت عدد:

ّ ...................................................................................................................................................................... :المعّرف الجبائيرقم 

  ...............................................................................................................اعي: جتمن االلضمال الوطنيط بالصندوق نخراعدد ا 

ّ................................................................................................ والخطة(:االسم واللقب ) إلمضاء وثائق العرضشخص المفّوض ال

ّ .......................................................................................................................................................................... رقم الهاتف الجّوال:
ّ

ّ...........................................................: في ....................................... :ر بـحرّ                                          

 العارض                                                    
 م( مضاء والختريخ، ااالت)                                                                                                    
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ّاستشارة

ّتسويغّمحلّنسخّوثائقّبيداغوجية

ّبالمعهدّالعاليّللتوثيق
 

ّتصريحّعلىّالشرف

ّ(االستشارةإبرامّّت)حولّعدمّالتأثيرّعلىّإجراءا

 
 ىني الممضي أسفله ، 

 ..................................................................االسم : ...................

 .............اللقب : ...................................................................... 

 ........صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد : ..............................................

 ............بـ : ................................... بتاريخ .......................المسلمة 

 ...........بصفتي .........................................................................

د التأثير أصرح على شرفي بعدم قيامي مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قص

 على مختلف إجراءات إبرام االستشارة.

 التاريخ ............................
 والختم واسم وصفة الممضي ا مضاء
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 استشارة

 يةتسويغّمحلّنسخّوثائقّبيداغوج

ّبالمعهدّالعاليّللتوثيق

ّ

ّتصريحّعلىّالشرف

ّ)فيّعدمّاكتسابّصفةّالعونّالعمومي

ّوفيّعدمّاالنتماءّللمشتريّالعمومي(

 
 ىني الممضي أسفله ، 

 ..............االسم : .......................................................................

 .............................................................اللقب : ...................... 

 ........صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد : ..............................................

 ............المسلمة بـ : ................................... بتاريخ .......................

 ............................................................................بصفتي ........

الل خ وثيقالمعهد العالي لت لم أكن عونا عموميّا لدن لست عونا عموميا و أصّرح علت الشرف أنّي
ئق خ وثاتسويغ محل نسب ةالمتعلق االستشارةالخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديمي هذا العرض في 

 داغوجية.بي

 التاريخ ............................
 والختم واسم وصفة الممضي ا مضاء
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 استشارة

 تسويغّمحلّنسخّوثائقّبيداغوجية

ّبالمعهدّالعاليّللتوثيق

ّ

 تصريحّعلىّالشرف

ّ)حولّعدمّاإلفالس(

 
 ىني الممضي أسفله ، 

 ............................................االسم : .........................................

 .............اللقب : ...................................................................... 

 ........صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد : ..............................................

 .............................. بتاريخ .......................المسلمة بـ : .................

 ...........بصفتي .........................................................................

 أصرح على شرفي بأني لست في حالة إفالو أو تسوية قضائية.

 التاريخ ............................
 تم واسم وصفة الممضيوالخ ا مضاء
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 وزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلمي

ّ  امعةّمن وبةجّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالمعهدّالعاليّلتوثيقّّّّّّّّّّ

دّالمالـي ّوثيقةّالتعه 

 

ّاستشارةّتسويغّمحلّنسخّوثائقّبيداغوجيةّلفائدةّالطلبةّ

ّ

ّ
 .........................................................................................................................وان(:إنّي الممضي أسفله )االسم واللقب بالكامل والعن

.................................................................................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………....………..........................................الصفة:

 ..…..................................………………………………………................................................…….........االسم االجتماعي للمؤّسسة:

 ...........................................................................................................................................................................................عنوانها: 

 ...................................................الفاكس:  ……...................................رقم الهاتف الجّوال: …….................…..... ………رقم الهاتف:

 ......................................................................................................................................................................رقم السجل التجاري: 
بمقر   ئدة الطلبةة لفابعد اإلطالع على كّل الوثائق المكّونة لملف االستشارة الخاّصة بتسويغ محل نسخ وثائق بيداغوجي

يعتها ومن ن طبملتثبت مليّا المعهد العالي للتوثيق وبعد معاينة المحل واالطالع شخصيا على الخدمات المطلوبة وا

 االستشارة بملف الّصعوبات التي يمكن أن تنجّر عنها، أتقدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم كل الوثائق الواردة

وأتعّهد بالقيام بالخدمات المطلوبة مقابل دفع معين كراء شهري يقدر 

 .....................بـ..........................................................

 الذي عرضته بنفسي ووفقا للّشروط المطلوبة، كما:

 ص عليه لمنصوأتعهد بالبدء في تنفيذ الخدمات في اآلجال المنصوص عليها بملف االستشارة ووفقا للتاريخ ا

 بمحضر تسليم المحل

  لعروض.اأجل لتسليم يوما ابتداء من آخر  90أتعهد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدم به لمدّة 

 .أتعهد بعدم المطالبة بأّي نوع من أنواع التعويض أو جبر امضرار في حالة عدم قبول عرضي 

 وأتعهد ..... ..................................................أصّرح بانخراطي بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت رقم

 بإثباته.

        

 :.............................ّّفي:................................................ 

ّاطلعتّعليهّووافقتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                                                                                                   ّ

اإلمضاءّوالختمّوالتاريخ(-)اإلسمّواللقبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
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