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انًزكة انٕؽُٙ نهذًاٚح انًذَٛح              : انؼُٕاٌ  

انجشائز                                        – انذار انثٛؼاء 16311 جٕٚهٛح 5        دٙ                                

                                

408002002110666 :رقى انرؼزٚف انجثائٙ  
  

 م ج  /م وح م/ 01/2022: رقن اسخشارةإعالى عي 
                       

 انًرؼًٍ 2015 سثرًثز16 انًؤرر فٙ 247-15ػُٕاٌ اإلجزاءاخ انًكٛفح يٍ انًزسٕو انزئاسٙ رقى ب 13ؽثقا نهًادج         

نذًاٚح انًذَٛح تانجشائز انًرؼايهٍٛ ل انًذرسح انٕؽُٛحيهذقح يذٚزٚح ذُظٛى انظفقاخ انؼًٕيٛح ٔ ذفٕٚؼاخ انًزفق انؼاو ،  ذذػٕ 

قظذ ذًٍٕٚ ْا  ذؼهٍ ػٍاالسرشارج انرٙ نهًشاركح فٙ  " ذغذٚح اإلَساٌ" االقرظادٍٚٛ انذٍٚ ٚشأنٌٕ َشاؽاذٓى فٙ يجال 

 .  2022 غذٚح نسُحخيطؼًٓا تًٕاد اليظانخ 

 :دسة انًٕاد ٔانذظض كاألذٙذٕسع انًٕاد انغذائٛح 

  :(إطعام هسخخذهي الولذقت ) حذج عٌىاى 02: الوادة رقن:   الباب الخاهس 

. انخؼز ٔ انفٕاكّ : 01انذظح رقى 

 . انًٕاد انغذائٛح انؼايح: 02انذظح رقى 

 .انخثش انًذسٍ ٔ انذهٕٚاخ: 03انذظح رقى 

 .تٛؼاء انطاسجح ٔ انثٛغانهذٕو ال: 04انذظح رقى 

 يشرقاخ انذهٛة: 05انذظح رقى 

  :(الخغذيت ألعىاى الذوايت الوذًيت الوخىاجذوى في دالت الخكىيي ،الزسكلت وحذسيي الوسخىي) حذج عٌىاى 03: الوادة رقن:الباب الخاهس

. انخؼز ٔ انفٕاكّ : 01انذظح رقى 

 . انًٕاد انغذائٛح انؼايح: 02انذظح رقى 

 .انخثش انًذسٍ ٔ انذهٕٚاخ: 03انذظح رقى 

 .تٛؼاء انطاسجح ٔ انثٛغانهذٕو ال: 04انذظح رقى 

 يشرقاخ انذهٛة: 05انذظح رقى 
  

. ًٚكٍ نهًرؼٓذ أٌ ٚرؼٓذ تذظح ٔادذج أٔ ػذج دظض      

يهذقح انًذرسح انٕؽُٛح نهذًاٚح    يذٚزٚحيقزيذػٌٕٔ نهرقزب يٍ  (يؼٍُٕٚٛ أشخاص ؽثٛؼٍٛٛ أٔ)      انًًٌَٕٕ انًؼٌُٕٛ

، يكرة انظفقاخ  نذٖ انؼًهٛح،  ِانًذَٛح تانجشائز انكائٍ تانؼُٕاٌ انًذكٕر أػالِ  يٍ أجم سذة دفرز انشزٔؽ انخاص تٓذ

  طثادا ، ٔ  د00ٔ   سا12 د إنٗ انساػح 30 سا  ٔ 8، يٍ انساػح  (ياػذا ٕٚيٙ انجًؼح ٔ انسثد)انًفرٕح ؽٛهح أٚاو األسثٕع 

 .َسخح يٍ انسجم انرجار٘تطهة ٔ  يزفقٍٛ د  سٔال ، 00 سا ٔ 16 د  إنٗ انساػح 00 سا  ٔ 13 انساػح  يٍ
 

سٚادج ػهٗ انًثزراخ انًطهٕب ذقذًٚٓا إلثثاخ انٕسائم انثشزٚح ٔانًادٚح، ٚجة ػهٗ انًشاركٍٛ ذهثٛح شزٔؽ انرأْٛم ٔكذا     

 :يُٓا يٍ دفرز انشزٔؽ السًٛا 03يرؼًٍ نهٕثائق انًشار إنٛٓا فٙ انًادج الذكٍٕٚ يهف انًشاركح 

: بعٌىاى هلف الخزشخ  -أ

ذظزٚخ تانرزشخ يًهٕء يؤرر يؤشز ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ، - 

 ذظزٚخ تانُشاْح، يًهٕء يؤرر يؤشز ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ،- 

، تانُسثح نهًؤسساخ انرجارٚحانقإٌَ األساسٙ َسخح يٍ - 

 ، َسخح يٍ انسجم انرجار٘- 

 : بعٌىاى العزض الخقٌي - ب

انرظزٚخ تاالكرراب يًهٕء يؤرر يؤشز ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ،  - 

". قزئ ٔقثم"ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ فٙ طفذرّ األخٛزج يغ إػافح انؼثارج ، يؤرر دفرز انشزٔؽ يؤشز - -

 : بعٌىاى العزض الوالي- ج

رسانح انرؼٓذ يًهٕءج، يؤرخح يؤشزج ٔيًؼاج يٍ ؽزف انًرؼٓذ، - 

جذٔل األسؼار انٕدذٔٚح يًهٕء يؤرر يؤشز ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ، - 

 .انرفظٛم انكًٙ ٔانرقذٚز٘ يًهٕء يؤرر يؤشز ٔيًؼٙ يٍ ؽزف انًرؼٓذ- 

 



 

 

 

 .يٍ أجم قثٕنٓا، ٚجة أٌ ٚكٌٕ كم ػزع يٕػٕع فٙ ظزف ػهٗ دذٖ

ثى  ،دسة انذانح" ػزع يانٙ" أٔ" ػزع ذقُٙ"أٔ'' يهف انرزشخ'' كم ػزع يخرٕو ٔيثٓى ٕٚػغ فٙ ظزف ٚذًم ػثارج 

 : ، يثٓى ٔ ال ٚذًم إال ػثارج  ذٕػغ انظزٔف فٙ ظزف راتغ

 

  ال يفخخ إال هي طزف لجٌت فخخ األظزفت و حقيين العزوض « 

  م ج /م و ح م/01/2022:رقن االسخشارة- 

  » 2022 بعٌىاى سٌت  حوىيي هلذقت الوذرست الىطٌيت للذوايت الوذًيت بالجشائز بوىاد الخغذيت

 

   اميأ 10 :العروضمدة تحضير 

 د 00سا12على الساعة  2022 جويلية 07الخميس   : التاريخ و الساعة القصوى إليداع العروض. 

  اميأ 10 ثالثة أشهر و :العروضمدة صالحية 
 

. د 00سا13على الساعة  على الساعة 2022 جويلية 7 يوم الخميسالمتعهدون مدعون لحضور عملية فتح العروض في جلسة علنية

 
 

 لحماية المدنية بالجزائرل المدرسة الوطنيةملحقة 
 


