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إػالٌ ػٍ طهت انؼروض انىطُي انًفتىح يغ اشتراط قدراد دَيب رقى 1109/ 10 :

طجفب ألدكبو انًبدح  ;6يٍ انًشعٕو انشئبع ٙسقى  79<_6:انًٕافق ل ; 6عجزًجش عُخ  716:انًزضًٍ رُظٛى انصفقبد
انؼًٕيٛخ ٔ رفٕٚضبد انًشفق انؼبو ٬رؼهٍ يؤعغخ يزشٔ انجضائش ػٍ طهت انؼشٔض انٕطُ ٙانًفزٕح يغ اشزشاط قذساد دَٛب
يٍ أجم:

"خديبد يتؼهقخ ثًهًخ انُظبو انًؤهم وانًؼتًد ٬نتقييى أيٍ َظبو انُقم ثبنكىاثم ٬نًديُخ
وهراٌ انراثظ ثيٍ " دي انُصر -سي صبنخ  -يىال ػجد انقبدر"
طهت انؼشٔض انٕطُ ٙانًفزٕح يغ اشزشاط قذساد دَٛب يٕضٕع دفزش انششٔط يٕجّ إنٗ جًٛغ انٓٛئبد انًهجٛخ ٬نًؼبٛٚش
انزأْٛم انزبنٛخ:

يؼبيير انتأهيم :

 انقدراد انًهُيخ:

ًٚكٍ انزؼٓذ ٳلَجبص انخذيبد يٕضٕع دفزش انششٔط انًزششذ ٍٛانًؼزًذ ٍٚف ٙانجضائش .
ٚجت اٌ رقذو َغخخ االػزًبد يٍ طشف كم انًزؼٓذ.ٍٚ

 انقدراد انًبنيخ:
انذصبئم انًبنٛخ نهضالس انغُٕاد االخٛشح ( ( 716< ٔ 716; - 716:او (; ( 716= ٔ 716< - 716يؼزًذح يٍ طشف
انًذقق انقبََٕ.ٙ

 انقدراد انتقُيخ:
نههيئبد انًتؼهدح ثًفردهب:
اٌ ركٌٕ قذ اَجضد ثًفشدْب  ٬يٓبو رقٛٛى االيٍ يششٔػ )17( ٍٛػهٗ األقم نُقم ثبنكٕاثم ٬يُٓى يششٔع ٔادذ ػهٗ األقم
نًصؼذ انٕٓائٔ ٬ٙنذ ّٚضًٍ يٕظف ّٛيُٓذط ًٚزهك ػهٗ األقم خًظ ( )1:عُٕاد خجشح ف ٙيجبل رقٛٛى االيٍ .
نههيئبد انًتؼهدح في شكم تجًغ:
رئيس انتجًغ:
ٚجت ػهٗ سئٛظ انزجًغ اٌ ٚكٌٕ قذ اَجض ثًفشدِ أ كشئٛظ رجًغ يٓبو رقٛٛى االيٍ يششٔػ )17( ٍٛػهٗ األقم  ٬يُٓى
يششٔع ٔادذ ػهٗ األقم نًصؼذ انٕٓائٔ ٬ٙنذ ّٚضًٍ يٕظف ّٛيُٓذط ًٚزهك ػهٗ األقم خًظ ( )1:عُٕاد خجشح فٙ
يجبل رقٛٛى االيٍ.
نكم ػضى في انتجًغ:
ٚجت ػهٗ كم ػضٕ ف ٙانزجًغ اٌ ٚكٌٕ قذ عبْى ف ٙاَجبص يٓبو رقٛٛى االيٍ نًششٔع ٔادذ ػهٗ األقم نًصؼذ انٕٓائٙ
 انًشاجغ ٚجت اٌ ركٌٕ يشفقخ ثبنشٓبداد انًًُٕدخ يٍ طشف اصذبة انًشبسٚغ رضجذ دغٍ االَجبص. ال رأخز ثؼ ٍٛاالػزجبس اال انشٓبداد رضجذ دغٍ االَجبص نهًٓبو انًُزٓٛخ.ًٚكٍ نهٓٛئبد انًٓزًخ ثٓزا اإلػالٌ عذت دفزش انششٔط ثبنزٕجّ إنٗ انؼُٕاٌ انزبن:ٙ

يـؤسسخ يـترو انجـسائـر
071ة ٬شبرع دسيجخ ثٍ ثىػهي – انجسائر

.

يقبثم دفغ يجهغ ػشرح آالف ديُبر جسائري ( 10.000,00دج ( ف ٙانشصٛذ سقى  110112111211211120 :يفتبح 43
انًفزٕح نذٖ انجُك انىطُي انجسائري ٬ة 01شبرع زيغىد يىسف -انجسائر٬
ٚزى عذت دفزش انششٔط يٍ طشف انًزؼٓذ أ يٍ طشف يًضم ٚزى رؼ ٬ُّٛٛايب ف ٙدبنخ رجًغ  ٬فبٌ عذت دفزش انششٔط ٚزى
يٍ طشف سئٛظ انزجًغ أ يٍ طشف يًضم ٚزى رؼ.ُّٛٛ
رقذو انؼشٔض طجقب ألدكبو انًبدح < 6يٍ انجضء انخبص ثبنزؼهًٛبد انًزؼٓذ ٍٚنذفزش انششٔط ٔ ٬رقذو داخم صالصخ اظشفخ
يقفهخ كًب رخضغ نألدكبو انزُظًٛٛخ نهقبٌَٕ انًغٛش نهصفقبد انؼًٕيٛخ ( انًشعٕو انشئبع ٙسقى  79<_6:انًٕافق ل ;6
عجزًجش عُخ  716:انخبص ثزُظٛى انصفقبد انؼًٕيٛخ ٔ رفٕٚضبد انًشفق انؼبو )
رقذو انؼشٔض ف ٙصالس اظشفخ يُفصهخ ٔ يقفهخ ثئدكبو ٬األٔل ٚذزٕ٘ ػهٗ يهف انزششخ ٚذًم ػجبسح " انًهف انزششخ "٬
انضبَٚ ٙذزٕ٘ ػه ٙانؼشض انزقُٚٔ ٙذًم ػجبسح " انؼشض انزقُ ٔ" ٙانضبنش ٚذزٕ٘ ػهٗ انؼشض انًبنٚ ٔ ٙذًم ػجبسح"
انؼشض انًبن"ٙ
رٕضغ االظشفخ ف ٙظشف خبسج ٙيقفم ثئدكبو ٔيغفم ال ٚذًم إال ػجبسح اٜرٛخ  ":ال ٚفزخ اال يٍ طشف نجُخ فزخ االظشفخ
ٔ رقٛٛى انؼشٔض "

إػالٌ ػٍ طهت انؼروض انىطُي انًفتىح يغ اشتراط قدراد دَيب رقى 1109/01 :
"خديبد يتؼهقخ ثًهًخ انُظبو انًؤهم و انًؼتًد ٬نتقييى أيٍ َظبو انُقم ثبنكىاثم ٬نًديُخ
وهراٌ انراثظ ثيٍ " دي انُصر -سي صبنخ  -يىال ػجد انقبدر"
"تؼهد ال يفتخ اال يٍ طرف نجُخ فتخ االظرفخ و تقييى انؼروض"
يذح رذضٛش انؼشٔض ػشروٌ ( )11يىو اثزذاء يٍ ربسٚخ أٔل صذٔس نٓذا اإلػالٌ ف ٙانجشٚذر ٍٛانٕطُٛز ٔ ٍٛف ٙانُششح
انشعًٛخ نصفقبد انًزؼبيم انؼًٕي.ٌ( ٙس.ص.و.ع).
رٕدع انؼشٔض نذٖ يؤسسخ يترو انجسائر انكبئٍ يقشْب ة  ٬6<1شبسع دغٛجخ ثٍ ثٕػه - ٙانجضائش ف ٙآخش ٕٚو نًذح
رذضٛش انؼشٔض اثزذاءا يٍ انغبػخ  18 :30انٗ 68˸81صٔاال.
إرا صبدف آخش ٕٚو نًذح رذضٛش انؼشٔض يغ ٕٚو ػطهخ أ سادخ قبََٕٛخ  ٬فبٌ يذح رذضٛش انؼشٔض رًذد انٗ غبٚخ ٕٚو
انؼًم انزبن.ٙ
ٚزى فزخ يهف انزششخ ٬انؼشٔض انزقُٛخ ٔ انًبنٛخ فَ ٙفظ انٕٛو انًذذد إلٚذاع انؼشٔض ػهٗ انغبػخ  68˸81صٔاال فٙ
جهغخ ػهُٛخ.
انًزؼٓذ ٍٚأ يًضهٓٛى يذػٕٔٔ ٍٚدٚب نذضٕس فزخ األظشفخ .
يذح صالدٛخ انؼشٔض رغبٔ٘ يذح رذضٛش انؼشٔض  ٬صائذ صالس ( )18أشٓش.

-

