الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع األول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ إلزُبء يٕاص انًشجغ نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ

500.00دج

غٛغ لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة،



رصغٚخ ثبنُؼاْخ،



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب،



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ لٛض انصالدٛخ نهًزؼٓض (نهًسٛغ أٔ انًضٚغ انؼبو ثبنُسجخ
نهشغكبد)،



َسشخ يٍ كشف انعغائت يصبصق ػهٓٛب



َسشخ طجك األصم يصبصق ػهٓٛب رثجذ رسغٚخ ٔػاعح انصذخ ٔ انسكبٌ ٔ إصالح انًسزشفٛبد اللزُبء األصٔٚخ
ثصفخ يُزج يسزٕعص أٔيٕػع،



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ شٓبصح إٚضاع انذسبثبد االجزًبػٛخ نضٖ انصُضٔق انٕطُ ٙنهسجم انزجبع٘ ثبنُسجخ
نهشغكبد،



ٔكبنخ رفٕٚط انسهطبد لٛض انصالدٛخ ف ٙدبنخ يب إطا كبٌ انًًع ٙنٛس انًزؼٓض َفسّ،



صفزغ شغٔغ انًُبلصبد يٕلغ يؤعر ٔيشزٕو ثشزى انًًٕل يغ إظبفخ انؼجبعح" لغٖء ٔ يصبصق ػهّٛ
 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ.

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح هئت وإحذي عشر ( )111يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع االول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ إلزُبء أصٔاد جغادخ األسُبٌ ٔ انًطٓغاد
انطجٛخ نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ 500.00دج غٛغ
لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة،



رصغٚخ ثبنُؼاْخ،



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب،



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ لٛض انصالدٛخ نهًزؼٓض (نهًسٛغ أٔ انًضٚغ انؼبو ثبنُسجخ
نهشغكبد)،



َسشخ يٍ كشف انعغائت يصبصق ػهٓٛب



َسشخ طجك األصم يصبصق ػهٓٛب رثجذ رسغٚخ ٔػاعح انصذخ ٔ انسكبٌ ٔ إصالح انًسزشفٛبد اللزُبء األصٔٚخ

ثصفخ يُزج يسزٕعص أٔيٕػع،


َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ شٓبصح إٚضاع انذسبثبد االجزًبػٛخ نضٖ انصُضٔق انٕطُ ٙنهسجم انزجبع٘ ثبنُسجخ
نهشغكبد،



ٔكبنخ رفٕٚط انسهطبد لٛض انصالدٛخ ف ٙدبنخ يب إطا كبٌ انًًع ٙنٛس انًزؼٓض َفسّ،



صفزغ شغٔغ انًُبلصبد يٕلغ يؤعر ٔيشزٕو ثشزى انًًٕل يغ إظبفخ انؼجبعح" لغٖء ٔ يصبصق ػهّٛ
 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ.

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح هئت وإحذي عشر ( )111يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع االول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ إلزُبء هعذاث الخردواث و اللىازم
الكهرببئيت والسببكت نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ 500.00دج غٛغ
لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة يًهٕء ٔيًع.ٙ



رصغٚخ ثبنُؼاْخ يًهٕء ٔيًع.ٙ



صفزغ انشغٔغ يًهٕء ٔيًع.ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



شٓبصح ػضو اإلسعبع نهعغٚجخ



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب.



َسشخ يٍ ثطبلخ انزؼغٚف انججبئ)NIF(ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ.

 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح ثالثت ( )03أشهر اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع االول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ شراء هىاد البنبء ألشغبل الصيبنت و
الترهين نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ

500.00دج

غٛغ لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة يًهٕء ٔيًع.ٙ



رصغٚخ ثبنُؼاْخ يًهٕء ٔيًع.ٙ



صفزغ انشغٔغ يًهٕء ٔيًع.ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



شٓبصح ػضو اإلسعبع نهعغٚجخ



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب.



َسشخ يٍ ثطبلخ انزؼغٚف انججبئ)NIF(ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ.
 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح ثالثت ( )03أشهر اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع االول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ صٛبَخ األجٓؼح انطجٛخ نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ

500.00دج

غٛغ لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة يًهٕء ٔيًع.ٙ



رصغٚخ ثبنُؼاْخ يًهٕء ٔيًع.ٙ



صفزغ انشغٔغ يًهٕء ٔيًع.ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



شٓبصح ػضو اإلسعبع نهعغٚجخ



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب.



َسشخ يٍ ثطبلخ انزؼغٚف انججبئ)NIF(ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ شٓبصح صفغ يسزذمبد انعًبٌ اإلجزًبػ.)CASNOS ،CNAS) ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ.
 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح ثالثت ( )03أشهر اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

الجـوهــىريت الجسائريــت الذيـوقراطيــت الشعبيــت
الوؤسسـت العوىهيـت للصحـت
الجىاريـت دلـــــس
الرقن الجببئي000735289018826 :

ثًمزعـٗ انًغسٕو انغئبس ٙعلى  03-13يؤعر ف 1 ٙربيع األول ػبو  1434انًٕافك  13ينبير سُخ ٚ ،2013ؼضل
ٔ ٚزًى انًغسٕو انغئبس ٙعلى  236-10انًؤعر ف 28 ٙشىال ػبو  1431انًٕافك  7أكتىبر سُخ  ٔ 2010انًزعًٍ
رُظٛى انصفمبد انؼًٕيٛخ.السًٛب انًبصح  06يٍ ْظا انًغسٕو.
رؼهٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نـضنـس ػٍ اسزشبعح رزعًٍ صٛبَخ انٓٛبكم انًزٕاجضح ػهٗ انًسزٕٖ
انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ نضنـس(صٛبَخ ٔرصهٛخ جًٛغ أشغبل انكٓغثبء ،صٛبَخ ٔرصهٛخ جًٛغ أشغبل
انزغصٛص ٔ انزضفئخ انًغكؼٚخ ٔ صٛبَخ ٔ رصهٛخ انًٕنضاد انكٓغثبئٛخ) نسُخ .2013
ٔػهٗ انًزُبفس ٍٛانغاغج ٍٛف ٙانًشبعكخ انزمغة نسذت صفزغ انشغٔغ يٍ انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ
ثضنـس ،انًضٚغٚخ انفغػٛخ نهًبنٛخ ٔانٕسبئم " يكزت انصفمبد انؼًٕيٛخ" انجسبرٛـٍ صنـس،يمبثم صفغ يجهغ

500.00دج

غٛغ لبثم نهزؼٕٚط نضٖ أي ٍٛانشؼُٚخ يبث ٍٛانجهضٚخ.
انًهف ٚذزٕ٘ ػهٗ ػغظ ٍٛيشزهف :ٍٛػغض رمُٔ ٙػغض يبنٕٚ ٙظؼبٌ ف ٙظغف ٍٛيسزمهٔ ٍٛيشزٕي( ٍٛػغض
رمُٔ ٙػغض يبن ) ٙصاسم ظغف سبعج ٙيجٓى انزسًٛخ ال ٚذًم إال انؼجبعح انزبنٛخ:

 -1العرض التقني:


رصغٚخ ثبالكززبة يًهٕء ٔيًع.ٙ



رصغٚخ ثبنُؼاْخ يًهٕء ٔيًع.ٙ



صفزغ انشغٔغ يًهٕء ٔيًع.ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ انسجم انزجبع٘.



شٓبصح ػضو اإلسعبع نهعغٚجخ



َسشخ يٍ شٓبصح انزغلٛى انججبئ ٙيصبصق ػهٓٛب.



َسشخ يٍ ثطبلخ انزؼغٚف انججبئ)NIF(ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ شٓبصح صفغ يسزذمبد انعًبٌ اإلجزًبػ.)CASNOS ،CNAS) ٙ



َسشخ يصبصق ػهٓٛب يٍ صذٛفخ انسٕاثك انؼضنٛخ.
 هالحظت :كم ْظِ انشٓبصاد ٚكٌٕ يصبصق ػهٓٛب ٔغٛغ يُزٓٛخ انصالدٛخ

 -2العرض الوبلي:


عسبنخ رؼٓض،



جضٔل األسؼبع انٕدضٔٚخ،



انكشف انكً ٔ ٙانزمضٚغ٘.

دضصد يضح رذعٛغ انؼغٔض بخوست عشر (  )15يىهب اثزضاء يٍ ربعٚز صضٔع ْظا اإلػالٌ كًب رى رذضٚض ربعٚز
إٚضاع انؼغٔض ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ يضح رذعٛغْب ٔطنك لجم انسبػخ الثبنيت عشر (.)12:00
أيب فزخ األظغفخ انزمُٛخ ٔانًبنٛخ ركٌٕ ف ٙجهسخ ػهُٛخ  ٔ ،طنك ف ٙانٕٛو األسٛغ يٍ إٚضاع انؼغٔض ػهٗ انسبػخ
الىاحذة و النصف زواال ( )13:30ثًمغ إصاعح انًؤسسخ انؼًٕيٛخ نهصذخ انجٕاعٚخ صنـس.
ٚجمٗ انًزؼٓضٌٔ يهؼي ٍٛثؼغٔظٓى نًضح ثالثت ( )03أشهر اثزضاء يٍ ربعٚز إٚضاع انؼغٔض.
-----------------------------------------

دلــــس فـي2013/04/01:

الوذيـــــر

