انجًهىرٌح انجسائرٌح انذًٌقراطٍح انشعثٍح
وزارج االشغال انعًىيٍح وانُقم
يؤسسح يترو انجسائر
N.I.F : 0000 1600 1 456642

إعالٌ عٍ طهة انعروض انىطًُ انًفتىح يع اشتراط قذراخ دٍَا رقى 2019/ 02:
طثقا ألدكاو انًادج  ;6يٍ انًشسىو انشئاسٍ سقى  79<_6:انًىافق ل ; 6سثرًثش  716:انًرضًٍ ذُظُى انصفقاخ انؼًىيُح
و ذفىَضاخ انًشفق انؼاو ٬ذؼهٍ يؤسسح يرشو انجضائش ػٍ طهة انؼشوض انىطٍُ انًفرىح يغ اشرشاط قذساخ دَُا يٍ أجم:

" نىازو ٬تركٍة  ٬تىصٍم ٬ودخىل دٍس انخذيح نثالثح ( )03أعًذج كهرتائٍح نهُقم تانكىاتم
نًذٌُح وهراٌ"
طهة انؼشوض انىطٍُ انًفرىح يغ اشرشاط قذساخ دَُا يىضىع دفرش انششوط يىجه إنً جًُغ انًؤسساخ انًهثُح ٬نًؼاَُش
انرأهُم انرانُح:

يعاٌٍر انتأهٍم:
 انقذراخ انًهٍُح:
ًَكٍ انرؼهذ إلَجاص انًششوع ٬انًرششذٍُ انًؤههٍُ فٍ االشغال انكهشتائُح ( )341-3911 à 341- 3914يٍ صُف شالشح
( )8و اكصش.
َجة اٌ ذقذو َسخح انرصُُف يٍ قثم كم انًرؼهذٍَ.
 انقذراخ انًانٍح:
انذصائم انًانُح نهصالز انسُىاخ االخُشج ( 716; - 716:و < ( 716او (; 716< - 716و = ( 716يؼرًذج يٍ طشف
انًذقق انقاَىٍَ.

 انقذراخ انتقٍُح:
َجة ػهً انًرؼهذٍَ ذقذَى ػهً االقم شهادج ذصثد دسٍ االَجاص انًًُىدح يٍ طشف صادة انًششوع ٬ذظهش ػًهه فٍ
يششوع يًاشم.

انذذ االدَى نهضًاَاخ:
انًرؼهذوٌ يهضيىٌ تضًاٌ فرشج انرايٍُ انؼاو االدًَ نسُح ( )16ػهً االقم.
ًَكٍ نهًؤسساخ انًهرًح تهزا اإلػالٌ سذة دفرش انششوط تانرىجه إنً انؼُىاٌ انرانٍ:

يـؤسسح يـترو انجـسائـر
170ب ٬شارع دسٍثح تٍ تىعهً  -انجسائر
يقاتم دفغ يثهغ عشرج آالف دٌُار جسائري ( 10.000,00دج ( فٍ انشصُذ سقى  001002200300300020 :يفتاح 43
انًفرىح نذي انثُك انىطًُ انجسائري ٬ب 12شارع زٌغىخ ٌىسف -انجسائر.
َرى سذة دفرش انششوط يٍ طشف انًرؼهذ او يٍ طشف يًصم َرى ذؼُُُه ٬ايا فٍ دانح ذجًغ  ٬فاٌ سذة دفرش انششوط َرى
يٍ طشف سئُس انرجًغ او يٍ طشف يًصم َرى ذؼُُُه.
ذقذو انؼشوض طثقا ألدكاو انًادج  20يٍ انجضء انخاص تانرؼهًُاخ انًرؼهذٍَ نذفرش انششوط  ٬وذقذو داخم شالشح اظشفح
يخرىيح كًا ذخضغ نألدكاو انرُظًُُح نهقاَىٌ انًسُش نهصفقاخ انؼًىيُح ( انًشسىو انشئاسٍ سقى  79<_6:انًىافق ل ;6
سثرًثش سُح  716:انخاص ترُظُى انصفقاخ انؼًىيُح و ذفىَضاخ انًشفق انؼاو ).

ذقذو انؼشوض فٍ اظشفح يُفصهح و يقفهح تئدكاو ٬األول َذرىٌ ػهً يهف انرششخ َذًم ػثاسج " انًهف انرششخ " ٬انصاٍَ
َذرىٌ ػهٍ انؼشض انرقٍُ وَذًم ػثاسج " انؼشض انرقٍُ "و انصانس َذرىٌ ػهً انؼشض انًانٍ و َذًم ػثاسج" انؼشض
انًانٍ".
ذىضغ االظشفح فٍ ظشف خاسجٍ يقفم تئدكاو ويغفم وَذًم إال انؼثاسج اِذُح  ":ال َفرخ اال يٍ طشف نجُح فرخ االظشفح
و ذقُُى انؼشوض ".

إعالٌ عٍ طهة انعروض انىطًُ انًفتىح يع اشتراط قذراخ دٍَا رقى 2019/ 02 :
" نىازو ٬تركٍة  ٬تىصٍم ٬ودخىل دٍس انخذيح نثالثح ( )03أعًذج كهرتائٍح نهُقم تانكىاتم
نًذٌُح وهراٌ"
"تعهذ ال ٌفتخ اال يٍ طرف نجُح فتخ االظرفح و تقٍٍى انعروض"
يذج ذذضُش انؼشوض وادذ و عشروٌ (ٌ )21ىو اترذاء يٍ ذاسَخ أول صذوس نهذا اإلػالٌ فٍ انجشَذذٍُ انىطُُرٍُ و فٍ
انُششج انشسًُح نصفقاخ انًرؼايم انؼًىيٍ (ٌ.س.ص.و.ع).
ذىدع انؼشوض نذي يؤسسح يترو انجسائر انكائٍ يقشها ب  ٬6<1شاسع دسُثح تٍ تىػهٍ  -انجضائش فٍ آخش َىو نًذج
ذذضُش انؼشوض اترذاءا يٍ انساػح  18 :30انً  68˸81صواال.
إرا صادف آخش َىو نًذج ذذضُش انؼشوض يغ َىو ػطهح او سادح قاَىَُح  ٬فاٌ يذج ذذضُش انؼشوض ذًذد انً غاَح َىو
انؼًم انرانٍ.
َرى فرخ يهف انرششخ ٬انؼشوض انرقُُح و انًانُح فٍ َفس انُىو انًذذد إلَذاع انؼشوض ػهً انساػح  68˸81صواال فٍ
جهسح ػهُُح.
انًرؼهذٍَ او يًصهُهى يذػىوٍَ ودَا نذضىس فرخ األظشفح .
يذج صالدُح انؼشوض ذساوٌ يذج ذذضُش انؼشوض  ٬صائذ شالز ( )18أشهش.

