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  I pledge I'm the participant  
  

  Representative and authorized 
by a company  

  

Participation in the tender that during its participation in it and when it implements the contract and at all times 

will comply with all local and national laws, regulations, and decisions applicable in Libya and include (without 

limitation) laws and regulations against bribery, administrative corruption, transparency laws and compliance with 

the Unified Regulations for contracting oil companies of the National Oil Corporation, which states : 

 Implementation tools are committed, at all times, to implementing the laws and procedures in force to 

combat administrative corruption for the participant or any other person related to the contract and to 

prevent him from engaging in any activity that may constitute a violation of Libya’s anti-bribery and 

corruption laws and regulations. And/or any activity that may constitute a violation of the anti-bribery 

and corruption laws and regulations in the contractor's country and the contractor undertakes that no 

financial benefits, gifts, or other bribery or grant will be granted to any person (whether they are 

employees of the company, working for it or any third party) by or on behalf of the contractor or 

associated persons. 

 Give, offer or promise to grant any commission, secret profit, advantage, present, gift, or bribe by or on 

behalf of the contractor or agent or a worker who has or any other person on their behalf to any 

employee, worker, representative of the company, a third party, any person on their behalf or on behalf 

of any of them in connection with obtaining, executing the contract or any other contract with the 

Company, In addition to any criminal liability that may result in the cancellation of the contract and all 

other contracts that the contractor may have entered into with the Company, the contractor will be 

subject to any loss or damage that may result from the cancellation of the contract. 

 The company has the right to cover this loss or damage resulting from cancellation by deducting the 

amounts due to the contractor under the contract or any other contract between him and the Company 

or recovering the amount mentioned as debt owed to it. 

 

  

  

  Project Number  
  

  Project Name  
  

  Job title  
  

  Name of the 
authorized  

  

  Signature  
  

  Date  
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      المشارك أتعهد أنا 
  

كة      ممثل ومخول من 
  

أنه خالل مشاركتها   ذه للعقد و جميع األوقات سالمشاركة  العطاء  ه وعند تنف متثل لجميع القوان واللوائح ف

شمل ا و قة  لي ة المط ة والوطن ) قوان ولوائح  ال(دون   والقرارات المحل افحة الرشوة والفساد اإلداري ح م

الالئحـــــــــــ والإلل  ةــــــــــ الشفافــــوقوان كـــــــــــ دة للتعــــــــة الموحـــــــــام  ال عـــــات النفطــــــــاقد  ة للنفط ــــــــــة التا                       ة للمؤسسة الوطن

: و    ال تنص ع
  

o   م ذ تل التنف األوقات  ،أدوات  جميع  ة   ،  س ال اإلداري  الفساد  ة  محار المتعلقة  النافذة  واإلجراءات  القوان  ذ  نف ب

افحة    للمشارك ا لقوان ولوائح م إنتها ل  ش شاط قد  الدخول  أي  العقد ومنعه من  أو ألي شخص آخر ذي صلة 

إ  ل  ش قد  شاط  أو أي  ا و لي لقوان الرشوة والفساد   ا  تعهد    نتها المقاول و لد  الرشوة والفساد   افحة  م ولوائح 

كة   انوا موظف لدى ال ها تمثل رشوة أو منحة ألي شخص ( سواء  ا أو غ ة أو هدا ا مال أنه لن يتم منح أي مزا المقاول 

ة عن المقاول أو األشخاص ال ا عملون لصالحها أو أي طرف ثالث ) بواسطة أو ن ه. أو  ط   مرت
 

o   ة عن المقاول أو ا ة أو رشوة بواسطة أو ن ة أو ه ة أو هد ي أو م ــح  ة عمولة أو ر منح أ إن اعطاء أو عرض أو الوعد 

كة أو إ طرف ثالث أو ألي شخص   ة عنهم إ أي موظف أو عامل أو ممثل ال ا ه أو أي شخص آخر ن له أو عامل لد وك

ة عن أي ا ة عنهم أو ن ا خضع المقاول    ن كة س م مع ال ذه أو أي عقد آخر م الحصول ع العقد أو تنف ما يتعلق  منهم ف

كون المقاول قد أبرمها   مكن أن  تج عن ذلك إلغاء العقد وجميع العقود األخرى ال  ة قد ت ة جنائ ة مسئول اإلضافة إ أ

ت ر قد ي اإلضافة إ تحمله ألي خسارة أو  كة،   ج عن إلغاء العقد. مع ال
 

o   للمقاول المستحقة  الغ  الم ق خصم  اإللغاء عن ط الناجم عن  ر  ال أو  الخسارة  ة هذه  تغط الحق   كة  لل كون 

لغ المذكور كدين مستحق لها.  جاع الم كة أو اس نه و ال م ب   موجب العقد أو أي عقد آخر م

 

  

  

    روع ـاسم المش
  

ــــــــــــــه     رقمـــــ
  

    المخـــولاسم 
  

    صفتـــــــــــــه 
  

ـــــــــــــخ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ     التار
  

    التوقيع 

  

  

 


