
 نصانح َٛاتح سئاسح انجايؼح نهؼالقاخ ( كهى20ال تبؼذ ػٍ يذٌُت قانًت بأكثر يٍ  يصُفت يؤسساث)خاصح تاإلٕٚاء ٔاإلطؼاو  ال2023/ 10سقى استشاسج 

 2023سُح انًانٛح ل لانخاسجٛح ٔ انتؼأٌ ٔ انتُشٛظ ٔ االتصال ٔ انتظاْشاخ انؼهًٛح نهجايؼح  

 

1 

 

 انجــًهىرٌت انجــسائرٌت انذًٌقــراطٍت انشــؼبٍت

 وزارة انتؼهٍى انؼانً وانبحث انؼهًً

  قـانًت 1945 ياي 8 جــايؼـت

413420000240034:رقى انتؼرٌف انجبائً   

وانصفقاث انتسٍٍر يراقبت يصهحت  
10/2023:انرقى  

CN10/SCGM-UG/2023 
( www.univ-Guelma.dz)تُشر االستشارة ػهى انًىقغ االنكتروًَ نهجايؼت

 نصانح ( كهى 20ال تبؼذ ػٍ يذٌُت قانًت بأكثر يٍ  يصُفت يؤسساث)باإلٌىاء واإلطؼاو  خاصت ال2023/ 10رقى استشارة 

  2023 انًانٍت سُتل لٍَابت رئاست انجايؼت نهؼالقاث انخارجٍت و انتؼاوٌ و انتُشٍظ و االتصال و انتظاهراث انؼهًٍت نهجايؼت 
 

:..........................  إنى انسٍذ

 . دٌُار جسائري تذفغ انى انًحاسب انرئٍسً نهجايؼت َقذا وغٍر قابهت نالسترجاع 1000ٌسحب دفتر انشروط يقابم 

ال تبؼذ ػٍ يذٌُت  يصُفت يؤسساث)خاصت باإلٌىاء واإلطؼاو  ال2023/ 10رقى  قانًت ػٍ استشارة 1945 ياي 8  تؼهـٍ جايؼت 

 نصانح ٍَابت رئاست انجايؼت نهؼالقاث انخارجٍت و انتؼاوٌ و انتُشٍظ و االتصال و انتظاهراث انؼهًٍت ( كهى20قانًت بأكثر يٍ 

 2023سُت انًانٍت ل لنهجايؼت  

 ٔ انًتضًٍ تُظٛى انصفقاخ انؼًٕيٛح  ٔ تفٕٚضاخ 2015 سثتًثش 16 انًؤسخ فٙ 247-15ٔرنك طثقا ألحكاو انًشسٕو انشئاسٙ سقى ،

 .2023انًشفق انؼاو، ٔيشاػاج نإلجشاءاخ انذاخهٛح انًكٛفح انخاصح  تئجشاء االستشاساخ نصانح انجايؼح نهسُح انًانٛح  
:تشفق انؼشٔض تانٕثائق اإلداسٚح ٔ انجثائٛح، ٔفق انتُظٛى انًؼًٕل تّ فٙ يثم ْزِ االستشاساخ  

 :ٔٚشًم يا ٚهٙ  :يهف انترشح 

 تصشٚح تانتششح نكم حصح ػهٗ حذٖ يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

 تصشٚح تانُزاْح نكم حصح ػهٗ حذٖ يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

: ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ : انؼرض انتقًُ 

  تذقح ٔػُاٚح ٔيًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفقجسسانح االستشاسج يًهٕء  -

 تصشٚح تاالكتتاب نكم حصح ػهٗ حذٖ يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

 تطاقح يؼهٕياخ يًهٕءج ٔيًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق  -

ػذد انًقاػذ انًستؼًهح فٙ األكم ٔ ػذد غشف انُٕو يًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ إشٓاد يًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ  ٕٚضح فّٛ  -

تطاقح تقُٛح خاصح تانٕجثاخ انًقتشحح  -

:ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ : انؼرض انًانً       

 سسانح انؼشض نكم حصح ػهٗ حذٖ ؛ يًهٕءج ٔ يًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق؛ -

 انتفصٛم انتقذٚش٘ ٔانكًٙ يًهٕء تؼُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ -

 جذٔل األسؼاس تانٕحذج يًهٕء تؼُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ -

ٚجة أٌ ٕٚضغ كم يٍ يهف انتششح ٔ  انؼشض انتقُٙ ٔانؼشض انًانٙ فٙ أظشفح يُفصهح ٔيقفهح تئحكاو ٚثٍٛ كم يُٓا تسًٛح 

ػشض يانٙ حسة انحانح  ٔتٕضغ  - ػشض تقُٙ- يهف انتششح–انًؤسسح ٔ يشجغ طهة انؼشٔض ٔ يٕضٕػّ تتضًٍ ػثاسج 

 :ْزِ االظشفح فٙ ظشف أخش يقفم تئحكاو ٔ يغفم ٔٚحًم ػثاسج

خاصت باإلٌىاء واإلطؼاو  ال2023/ 10رقى استشارة - ال ٌفتح إال يٍ طرف نجُت فتح االظرفت و تقٍٍى انؼروض*

 نصانح ٍَابت رئاست انجايؼت نهؼالقاث انخارجٍت و ( كهى20ال تبؼذ ػٍ يذٌُت قانًت بأكثر يٍ  يصُفت يؤسساث)

  2023 سُت انًانٍتل لانتؼاوٌ و انتُشٍظ و االتصال و انتظاهراث انؼهًٍت نهجايؼت  
 .06/03/2023 ابتذاء يٍ  بسبؼت أٌاوحذدث يذة تحضٍر انؼروض

:إٌذاع انؼروض  

  ٖٕ12/03/2023قانًح  ٕٚو  – 1945 يا٘ 8نجايؼح  ( سئاسح انجايؼح)يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔ انصفقاختٕدع انؼشٔض ػهٗ يست           

 10.55ج  إنٗ غاٚح انساع8.30 انساػح يٍ

: تارٌخ فتح األظرفت

 سا11:00:  ػهٗ انساػح 12/03/2023: ٕٚو  (سئاسح انجايؼح)     تفتح األظشفح تقاػح االجتًاػاخ 
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