
 الجـوهىريح الجـسائريح الذيـوقراطيح الشـعثيح

 وزارج الذفاع الىطني

 أركاى الجيش الىطني الشعثي 

 الناديح العسكريح الخاهسح/ الشهيذ زيغىخ يىسف

  /الشهيذ ورتال الثشيرهؤسسح تجذيذ عتاد السياراخ

 اإلجراءاخ الشكليح  هفتىح دسةإعالى عي طلة عروض وطنيح 

 5/ ى ع شم.خ.ع./ 01/2022رقن:  

 
  أجم:يٍ  )تانطهثاخ(يفتىح  ػزوض وطُُحطهة  انىطٍُ ػٍتؼهٍ وسارج انذفاع 

 هنتجاخ الذذيذ اقتناء  -
 اِتٍ:انؼُىاٌ  انتقذو إنًػٍ طهة انؼزوض هذا  تاإلػالًٌَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح    

 الناديح العسكريح الخاهسح / الشهيذ زيغىخ يىسف 

 الشروطتة إدارج دفاتر الوذيريح الجهىيح للواليح / هك

 الونصىرج، قسنطينحسطخ 

فٍ انحساب  انجشائزٌ،اَىٌ نهشزكاخ انخاضؼح نهق تانُسثحدينار آالف  خوسح 00555يثهغ نسحة دفتز انشزوط يقاتم دفغ 

ٍ ػهً األشخاص انًُتذتُ انثىاقٍ، َتؼٍُانثُك انخارجٍ انجشائزٌ نىالَح أو انًفتىح نذي  00200051051220053400 :رقى

 اِتُح:نسحة دفتز انشزوط أٌ َحًهىا يؼهى انىثائق 

 َسخح يٍ تطاقح انهىَح سارَح انًفؼىل   -

 رسانح اػتًاد صادرج ػٍ انًزشخ نهتؼهذ  -

 0َسخح يٍ انسجم انتجارٌ -

 انًستحق0 انُسخح األصهُح يٍ وصم دفغ انًثهغ -

 أقساو:( 50زوط إنً ثالثح )فٍ دفتز انش وانىثائق انًطهىتح انًتضًُح انًستُذاخَتؼٍُ تقسُى انؼزوض  -

 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط، .1

 ػزض تقٍُ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط، .2

  انشزوط،ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائق انًطهىتح فٍ دفتز  .3

  ػثارج:يٍ انخارج  وانًانُح وَحًمَىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يغهق يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتقُُح  -

 يتضًٍ: 0/ ٌ ع و0خ0ع0ص/ 2022/ 50رقى  )تانطهثاخ(يفتىح  ػزوض وطُُحطهة –يهف انتزشخ 

  .هنتجاخ الذذيذ اقتناء  -
 انخارج:كم ظزف يٍ  وَثٍُ فٍويغفهٍُ يغهقٍُ  يُفصهٍُ،ظزفٍُ  وانًانُح فٍتىضغ انؼزوض انتقُُح 

 يتضًٍ:0/ ٌ ع و0خ0ع0ص/ 50/2022 رقى نطهثاخ()تايفتىح  ػزوض وطُُحطهة –َفتخ  ػزض تقٍُ ال

  .هنتجاخ الذذيذ اقتناء  -
 يتضًٍ: 0/ ٌ ع و0خ0ع0ص/ 50/2022 :رقى )تانطهثاخ(يفتىح  ػزوض وطُُحطهة –َفتخ  ػزض يانٍ ال      

 هنتجاخ الذذيذ اقتناء  -
 اِتٍ:يغهق إنً انؼُىاٌ ظزف  وانًانُح فٍ وانؼزوض انتقُُحَتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ 

 5/م.خ.ع.ش/ى ع ييترشذوال وفتخ أظرفالتعهذاخ  استالملجنح 

   عيي هليلح أم الثىاقي 221ص.ب رقن 

 ا تًايا ال َحًم إال ػثارج:   هفانظزف انخارجٍ يغ أٌ َكىٌ َُثغٍ

 ''يفتخ ''ال تعهذ

    )تالطلثاخ(.إعالى عي طلة عروض وطنيح هفتىح          

 5/ ى ع م.خ.ع.ش/ 2022/ 01: رقن         

 َىيا اتتذاء 30 تـانًقذر  انؼزوض(انُهائٍ إلَذاع  )انتارَخقثم  أػالِ،أٌ تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر  انتؼهذاخ أوَتؼٍُ أٌ تزسم 

 انشزوط0فٍ انذػىج انًسهًح رفقح دفتز  وانؼزوض انتقُُحأظزف انتزشخ  تىارَخ فتختحذد  نهُشز0يٍ أول تارَخ 

 03:30ساػح ػهً ان 

 َىيا0 025يذج َثقً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل  


