
 الجوهىرٌت الجزائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت

 ٔسارة انتعهٛى انعانٙ ٔانبحث انعهًٙ
 1جايعت فزحاث عباص سطٛف 

 هعهد الهٌدست الوعوارٌت و علىم األرض

 الوشروع الذضري هدٌٌت و إقلٍنهخبر 
 

 

 

 إعالى عي استشارة 
 

 

 إلتُاء :  عٍ إستشارة خاصت بـ1            ٚعهٍ يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو األرض نجايعت فزحاث عباص سطٛف

 . نفائذة يخبز انًشزٔع انحضز٘ يذُٚت ٔ إلهٛىانٕرق ٔيستهشياث يكتب

   

 يسمح بالمشاركة لكل األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيدين في السجل التجاري بصفتهم مؤسسات أو أشخاص 
. مختصين في هذا المجال

 :   كًا َعهًكى أٌ انعزض ٚجب أٌ ٚشًم ياٚهٙ 

 هلف الترشخ: الظرف األول *

 العرض التقًٌ:الظرف الثاًً*

 العرض الوالً:الظرف الثالث*
 

 :    ٕٚضع يهف انتزشح ٔانعزض انتمُٙ ٔانعزض انًانٙ فٙ أظزفت يُفصهت ٔيمفهت بأحكاو ٔتتضًٍ عبارة

حسب انحانت ٔتٕضع ْذِ األظزفت فٙ ظزف يمفم * انعزض انًانٙ*أٔ * انعزض انتمُٙ*أٔ * يهف انتزشح*

 :بإحكاو ٔ يجٕٓل انٕٓٚت ٔ ٚحًم انعبارة

 

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض " 
 01/2021س.ع.ف.ج /إ.م.ح.م. م/01:  استشارة رقن

 الوشروع الذضري هدٌٌت و إقلٍن لفائدة هخبر                                           إقتٌاء هستهلكاث إعالم آلً

 هعهد الهٌدست الوعوارٌت و علىم األرض

 -1جاهعت فرداث عباس سطٍف-                                                     

 

  14/07/2021 إلى غاٌت 08/07/2021:  ابتذاء يٍ ٕٚوأٚاو (07)تحذد يذة تحضٛز انعزٔض سبعت  -

 يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفماث بطابك انثانث تسحب دفاتز انشزٔط يٍ يمز  -

  يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفماث بطابك انثانثٚتى إٚذاع انعزٔض عهٗ يستٕٖ     -    

، ٔستعمذ جهست فتح األظزفت صباحا  ( سا10:00)عهٗ انساعت انعاشزة فٙ انٕٛو األخٛز ألجم تحضٛز انعزٔض 

 .فٙ انٕٛو َفسّ ٔ انساعت َفسٓا بحضٕر انًتعٓذٍٚ أٔ يًثهٛٓى عهٗ يستٕٖ لاعت اإلجتًاعاث نهًعٓذ
 

                                                                                                             

 
 

 

 



 الجوهىريت الجزائريت الديوقراطيت الشعبيت

 ٔسارة انتعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي
 1جايعت فزحاث عباس سطيف 

 هعهد الهٌدست الوعواريت و علىم األرض

 لبحر األبيض الوتىسطهخبر ا
 

 

 إعالى عي استشارة 
 

 عٍ إستشارة 1            يعهٍ يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو األرض نجايعت فزحاث عباس سطيف

 لبحر األبيض الوتىسطاهخبر نفائدة يستٓهكاث  اإلعالو اآلني إقتُاء: خاصت بـ

. 

 يسمح بالمشاركة لكل األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيدين في السجل التجاري بصفتهم مؤسسات   
. أو أشخاص مختصين في هذا المجال

 :   كًا َعهًكى أٌ انعزض يجب أٌ يشًم يايهي 

 هلف الترشح: الظرف األول *

 العرض التقٌي:الظرف الثاًي*

 العرض الوالي:الظرف الثالث*
 

    يٕضع يهف انتزشح ٔانعزض انتقُي ٔانعزض انًاني في أظزفت يُفصهت ٔيقفهت بأحكاو 

 :ٔتتضًٍ عبارة

حسب انحانت ٔتٕضع ْذِ األظزفت في * انعزض انًاني*أٔ * انعزض انتقُي*أٔ * يهف انتزشح*

 :ظزف يقفم بإحكاو ٔ يجٕٓل انٕٓيت ٔ يحًم انعبارة

 

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض " 
 01/2021س.ع.ف.ج/  م.أ.ب.م /01:  استشارة رقن

 لبحر األبيض الوتىسطهخبر الفائدة اقتُاء يستٓهكاث اإلعالو اآلني 

  

 هعهد الهٌدست الوعواريت و علىم األرض

 -1جاهعت فرحاث عباس سطيف-

 
  15/07/2021 إلى غايت 08/07/2021:  ابتداء يٍ يٕوأياو (08)تحدد يدة تحضيز انعزٔض بثًاَيت  -

 يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانث تسحب دفاتز انشزٔط يٍ يقز  -

  يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانثيتى إيداع انعزٔض عهٗ يستٕٖ     -    

، ٔستعقد جهست فتح األظزفت صباحا  ( سا10:00)عهٗ انساعت انعاشزة في انيٕو األخيز ألجم تحضيز انعزٔض 

 .في انيٕو َفسّ ٔ انساعت َفسٓا بحضٕر انًتعٓديٍ أٔ يًثهيٓى عهٗ يستٕٖ قاعت اإلجتًاعاث نهًعٓد

 
 :    سطيف في                                                                                               

                                                            

                                                                                        هدير الوعهد

 
 

 



 الجوهىرٌت الجزائرٌت الدٌوقراطٍت الشعبٍت

 ٔسارة انتعهٛى انعانٙ ٔانبحث انعهًٙ
 1جايعت فزحاث عباس سطٛف 

 هعهد الهٌدست الوعوارٌت و علىم األرض

 الوشروع الذضري هدٌٌت و إقلٍنهخبر 
 

 

 

 إعالى عي استشارة 
 

 

إقتُاء :  عٍ إستشارة خاصت بـ1            ٚعهٍ يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو األرض نجايعت فزحاث عباس سطٛف

 . نفائذة يخبز انًشزٔع انحضز٘ يذُٚت ٔ إقهٛىيستٓهكاث إعالو آنٙ

   

يسمح بالمشاركة لكل األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيدين في السجل التجاري بصفتهم مؤسسات أو أشخاص  
. مختصين في هذا المجال

 :    كًا َعهًكى أٌ انعزض ٚجب أٌ ٚشًم ياٚهٙ

 هلف الترشخ: الظرف األول *

 العرض التقًٌ:الظرف الثاًً*

 العرض الوالً:الظرف الثالث*
 

 :    ٕٚضع يهف انتزشح ٔانعزض انتقُٙ ٔانعزض انًانٙ فٙ أظزفت يُفصهت ٔيقفهت بأحكاو ٔتتضًٍ عبارة

حسب انحانت ٔتٕضع ْذِ األظزفت فٙ ظزف يقفم * انعزض انًانٙ*أٔ * انعزض انتقُٙ*أٔ * يهف انتزشح*

 :بإحكاو ٔ يجٕٓل انٕٓٚت ٔ ٚحًم انعبارة

 

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض " 
 2/2021س.ع.ف.ج /إ.م.ح.م. م/02:  استشارة رقن

 الوشروع الذضري هدٌٌت و إقلٍن لفائدة هخبرالىرق وهستلزهاث الوكتبإقتٌاء 

 هعهد الهٌدست الوعوارٌت و علىم األرض

 -1جاهعت فرداث عباس سطٍف-                                                     

 

  14/07/2021 إلى غاٌت 08/07/2021:  ابتذاء يٍ ٕٚوأٚاو (07)تحذد يذة تحضٛز انعزٔض بسبعت  -

 يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانث تسحب دفاتز انشزٔط يٍ يقز  -

  يعٓذ انُٓذست انًعًارٚت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانثٚتى إٚذاع انعزٔض عهٗ يستٕٖ     -    

، ٔستعقذ جهست فتح األظزفت صباحا  ( سا10:00)عهٗ انساعت انعاشزة فٙ انٕٛو األخٛز ألجم تحضٛز انعزٔض 

 .فٙ انٕٛو َفسّ ٔ انساعت َفسٓا بحضٕر انًتعٓذٍٚ أٔ يًثهٛٓى عهٗ يستٕٖ قاعت اإلجتًاعاث نهًعٓذ
 

 :                                                                                                                            سطٍف فً

                                                            

 هدٌر الوعهد                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 



 الدوهىريت الدزائريت الديوقراطيت الشعبيت

 ٔسارة انتعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي
 1جايعت فزحاث عباس سطيف 

 هعهد الهٌدست الوعواريت و علىم األرض

 لبحر األبيض الوتىسطهخبر ا
 

 

 إعالى عي استشارة 
 

 عٍ إستشارة 1            يعهٍ يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو األرض نجايعت فزحاث عباس سطيف

 البحر األبيض الوتىسطهخبر  إقتٌاء تدهيزاث اإلعالم اآللي واللىاحق والبراهح: خاصت بـ

. 

 يسمح بالمشاركة لكل األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيدين في السجل التجاري بصفتهم مؤسسات   
. أو أشخاص مختصين في هذا المجال

 :   كًا َعهًكى أٌ انعزض يجب أٌ يشًم يايهي 

 هلف الترشح: الظرف األول *

 العرض التقٌي:الظرف الثاًي*

 العرض الوالي:الظرف الثالث*
 

    يٕضع يهف انتزشح ٔانعزض انتقُي ٔانعزض انًاني في أظزفت يُفصهت ٔيقفهت بأحكاو 

 :ٔتتضًٍ عبارة

حسب انحانت ٔتٕضع ْذِ األظزفت في * انعزض انًاني*أٔ * انعزض انتقُي*أٔ * يهف انتزشح*

 :ظزف يقفم بإحكاو ٔ يجٕٓل انٕٓيت ٔ يحًم انعبارة

 

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض " 
 02/2021س.ع.ف.ج/  م.أ.ب.م /02:  استشارة رقن

 البحر األبيض الوتىسطهخبر  إقتٌاء تدهيزاث اإلعالم اآللي واللىاحق والبراهح

 هعهد الهٌدست الوعواريت و علىم األرض

 -1خاهعت فرحاث عباس سطيف-

 
  15/07/2021 إلى غايت 08/07/2021:  ابتداء يٍ يٕوأياو (08)تحدد يدة تحضيز انعزٔض بثًاَيت  -

 يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانث تسحب دفاتز انشزٔط يٍ يقز  -

  يعٓد انُٓدست انًعًاريت ٔ عهٕو االرض يكتب انصفقاث بطابق انثانثيتى إيداع انعزٔض عهٗ يستٕٖ     -    

، ٔستعقد جهست فتح األظزفت صباحا  ( سا10:00)عهٗ انساعت انعاشزة في انيٕو األخيز ألجم تحضيز انعزٔض 

 .في انيٕو َفسّ ٔ انساعت َفسٓا بحضٕر انًتعٓديٍ أٔ يًثهيٓى عهٗ يستٕٖ قاعت اإلجتًاعاث نهًعٓد

 
 :    سطيف في                                                                                               

                                                            

                                                                                        هدير الوعهد

 
 

 


