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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

 

  رضاتكاػة احملا تأ جيثتتؼوق ب    19/2018رمق 

ظار جتمع مع احرتام ب حاكم تنظمي امصفلات امؼمومية امساري املفؼول،-   املشاركة مفتوحة ب مام مجيع املؤسسات منفردة ب و يف اإ

 ميكن نومتؼهد املشاركة يف حصة واحدة ب و ب كرث، كٌل ميكن هل ب ن حيوز حصة واحدة ب و ب كرث.- 

 : دلى  2018-10-30 و هذا ابتداء من اتًرــخ دفرت امرشوطحسـب   فؼىل امراغبني يف املشاركة

 امثامثامعابق  امصفلات امؼمومية  مكتب

 ال ماهة امؼامة 

 لكية امؼووم ادلكيلة و الإػالم الآيل

 امشوف ، ب ولد فارس،جامؼة حســيبة بن بوػًل
 

 ًتضمن امؼرض امواثئق املنصوص ػوهيا يف دفرت امرشوط اكمتايل:جيب ب ن اثئق املعووبة يف امؼروض: امو

 موف امرتحش حيتوي ػىل: -1 

 ،وسخة من املاهون ال سايس ابمنس بة نورشاكت- 

مزام املؤسسة-   ،امواثئق اميت تتؼوق ابمتفوًضات اميت تسمح مل شخاص ابإ

 :حيتوي ػىل  امؼرض امتلين -2 

 ،تربيًرة  مذكرة تلنية- 

آخر صفحته ػىل امؼبارة "كرئ و كبل" مكتوبة خبط اميد-   ،دفرت امرشوط حيتوي يف ب

 حيتوي ػوـى: امؼرض املايل-3 

 ،ممووء مميض و خمتوم ابموحدة ال سؼار جدول.1 

 وتلديري ممووء مميض و خمتوم  مكّي  تفصيل.2 

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

 تسمية املؤسسة

 19/2018رمق غن ظًرق الإجراء املكيف استشارة 

 بتأ جيث كاػة احملارضاتمتؼولة 

آخر  حاكم ملفلو  خاريج جمهول امهوًة توضع ال ظرفة امثالجة يف ظرف ب  ـارة: حيمل غب ابإ

ل من                                       ظرف جلنة فتح ال ظرفة و تليمي امؼروض""ل تفتح اإ

 19/2018 رمق غن ظًرق الإجراء املكيف استشارة

 كاػة احملارضات تأ جيثبــ: متؼولة 

   ههيـا جـالث ( ب شـهر ابتـداء مـن اتر  03ًبلى املتؼهدون موزمني بؼروضهم ملدة تسـاوي مـدة ريضـل امؼـروض مضـافا اإ

ًداع امؼروض  ،اإ

 ًداع امؼروض يف ـــــدد اتًرــــح آخرخ اإ  ، ( صباحاً 10:00  امؼاشــــرة ةـــر امؼروض كبل امساغــــوم ملدة ريضيــــً ب

 2018-11-06 و امــــذي ًصادف اتًرــــخ

  ًداع امؼروض ػىل امساػة هفس اتر  تكون جوسة فتح ال ظرفة يف  ،صباحاً  (10:00  امؼارشةاإ

جراؤها بلاػة الاجامتػات  ال ظرفةامؼارضون املشاركون مدغوون حلضور جوسة فتح   . بلكية امؼووم ادلكيلة و الإػالم الآيلامللرر اإ

 

 

 2018-10-30: حرر ابمشوف يف                                          

 معيد املكية                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


