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 امجلهــورًــة اجلزائًرــة ادلميلــراظيــة امشؼبيــة

 وزارة امتؼويـم امؼامـي وامبحـث امؼومـي

 -امشـوف -جامؼة حسيبة بن بوغـًل

 لكية امؼووم ادلكيلة و الإػالم الآيل 

 امــــــةالامــاهة امؼ

408020000020098 :  (NIF)امرمق اجلـبايئ 

 
 

إعـالن عه استـشارات عه طريق اإلجــراء 

 تتعلق بـ:  المكيـــف
 

  كناا  غتا  اموكاًة و الممن كمامارا  مراكبة تتؼوق اب   20/2018رمق 

ظار جتمع مع احرتام بمحاكم تاظمي امصفلا  امؼمومية امساري املفؼول،-   املشاركة مفنوحة بممام مجيع املؤسسا  منفر ة بمو يف اإ

 كن  ه بمن وحوز حصة واحدة بمو بمكرث.ميكن نومتؼهد املشاركة يف حصة واحدة بمو بمكرث، كٌل مي- 

 : دلى  2018-10-30 و هذا ابتدا  من اتًرــخ  فرت امرشوطحسـب   فؼىل امراغبني يف املشاركة

 امثامثامعابق  امصفلا  امؼمومية  مكنب

 المماهة امؼامة 

 لكية امؼووم ادلكيلة و الإػالم الآيل

 امشوف ، بمول  فارس،جامؼة حســيبة بن بوػًل
 

 ًتضمن امؼرض امواثئق املاصوص ػوهيا يف  فرت امرشوط مامتايل:جيب بمن امواثئق املعووبة يف امؼروض: 

 موف امرتحش وحتوي ػىل: -1 

 ،وسخة من املاهون المسايس ابمنس بة نورشما - 

مزام املؤسسة-   ،امواثئق اميت تتؼوق ابمتفوًضا  اميت تسمح ملمشخاص ابإ

 :وحتوي ػىل  امؼرض امتلين -2 

 ،تربيًرة  مذكرة تلنية- 

آخر صفحته ػىل امؼبارة "كرئ و كبل" مكنوبة خبط اميد-   ، فرت امرشوط وحتوي يف ب

 وحتوي ػوـى: امؼرض املايل-3 

 ،مموو  مميض و خمتوم ابموحدة المسؼار جدول.1 

 وتلديري مموو  مميض و خمتوم  مكّي  تفصيل.2 

حاكم تتضمن غبارة:  ًوضع موف امرتحش و امؼرض امتلين و امؼرض املايل يف بمظرفة منفصةل و ملفةل ابإ
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 )حسب احلاةل( "غرض مايل"بمو  "غرض تلين"بمو  "موف امرتحش"

 تسمية املؤسسة

 20/2018رمق غن ظًرق الإجرا  املكيف استشارة 

 غتا  اموكاًة و الممن كمامارا  مراكبة  ابكناا منؼولة 

آخر  حاكم ملفلو  خاريج جمهول امهوًة توضع المظرفة امثالثة يف ظرف ب  وحمل غبـارة:  ابإ

ل من ظرف جلاة فنح المظرفة و تليمي امؼروض"                                      "ل تفنح اإ

 20/2018 رمق غن ظًرق الإجرا  املكيف استشارة

 غتا  اموكاًة و الممن كمامارا  مراكبة  اكناا بــ: منؼولة 

 ههيـا ثـال  ك   بمشـهر ابتـدا  مـن اتر  03ًبلى املتؼهدون موزمني بؼروضهم ملدة تسـاوي مـدة ريضـار امؼـروض مضـافا اإ

ًداع امؼروض  ،اإ

 ًداع امؼروض يف ـــــد  اتًرــــح آخرخ اإ  ،   صباحاً 10:00ك امؼاشــــرة ةـــمؼروض كبل امساغر اــــوم ملدة ريضيــــً ب

 2018-11--06اتًرــــخ و امــــذي ًصا ف 

  ًداهفس اتر  تكون جوسة فنح المظرفة يف  ،صباحاً   10:00ك امؼارشةع امؼروض ػىل امساػة اإ

جراؤها بلاػة الاجامتػا    . بلكية امؼووم ادلكيلة و الإػالم الآيلامؼارضون املشاركون مدغوون حلضور جوسة فنح المظرفة امللرر اإ

 

 

 2018-10-30حرر ابمشوف يف:                                           

 معيد املكية                                                   

 

 

 
 

 

 


