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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : باتنة

دائرة : عين التوتة 
بلدية : أوالد عوف 

رقم التعريف الجبائي: 098405405049520 

اعالن عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 01 - 2020
إستنادا إلى أحكام المادة  39 - 44 من  المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16 /09/ 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 

المرفق  العام ،يعلن  السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوالد عوف  عن إجراء  طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد:
دراسة وإنجاز الطريق الرابط الطريق البلدي أوالد عوف إفرسن على مسافة 3.5 كلم، وعليه بإمكان المقاوالت العامة  أو الخاصة المهتمة بهذا 
اإلعالن سحب دفتر الشروط من مصلحة الصفقات العمومية لبلدية أوالد عوف، مقابل دفع مبلغ يقدر بـ: (4000.00) دج  غير قابل لإلسترداد لدى 

وكيل اإلرادات البلدي.
ويتكون العروض من الوثائق التالية :  

  1

1 - تصريح بالترشح حسب النموذج المرفق.
2 -  تصريح بالنزاهة  حسب النموذج .
3 - تصريح بالمناولة حسب النموذج .

4 - القانون األساسي للشركات في حالة شركة .
5 -الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.

6 - كل وثيقة  تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند اإلقتضاء المناولين .
  - 7 :  شهادة التأهيل والتصنيف في مجال األشغال العمومية للدرجة الثالثة (03) فما فوق نشاط رئيسي.

  وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية لثالث السنوات األخيرة.   8
 الوسائل البشرية والمادية  والمراجع المهنية ( شهادات حسن التنفيذ ممضية لخمس سنوات األخيرة).  9



1 -تصريح باألكتتاب  حسب النموذج  المرفق.
2 - أي وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني (مذكرة تقنية تبريرية) + مخطط اإلنجاز.

3 - دفتر الشروط يحتوي في  آخر صفحته على عبارة « قرىء وقبل» مكتوبة بخط اليد.
  3

1 - رسالة التعهد حسب النموذج المرفق .
2 - جدول األسعار بالوحدة.
3 - تفصيل كمي و تقديري.

يجب أن تشتمل العروض على  ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي . وتوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي  في أظرفة 
منفصلة ومقفلة بإحاكم يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه  وتتضمن عبارة ملف الترشح « أو  «عرض تقني»  أو 

«عرض مالي» حسب الحالة .
وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ال يحمل  إال العبارة  التالية : «  ال يفتح إال من طرف لجنة  فتح األظرفة وتقييم العروض - طلب 

العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 01 - 2020 موضوع طلب العروض».
يتم ايداع العروض في اليم الخامس عشر من تاريخ أول صدور لإلعالن في الجرائد الوطنية أو نشرة المتعامل العمومي BOMOP على الساعة 

العاشرة 10H00  لدى بلدية أوالد عوف مكتب الصفقات العمومية.
.BOMOP مدة تحضير العروض 15  يوم  ابتداءا من أول صدور لإلعالن في الجرائد الوطنية  أو نشرة المتعامل العمومي 

 BOMOP تفتح العروض في جلسة عامة في اليوم الخامس عشر(15) من تاريخ أول صدور لإلعالن في الجرائد الوطنية أو نشرة المتعامل العمومي
على الساعة العاشرة والنصف 10H30، و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة،فإنه يؤجل إلى اليوم الموالي مباشرة وعليه، فإن المشاركين 

مدعوون لحضور الجلسة العلنية لفتح  األظرفة،ويبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 105 يوما ابتداءا من تاريخ آخر أجل أليداع العروض.

أوالد عوف في : .........
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا 
ابتدائيا حضوريا ابتدائيا 
في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع: بتعديل التقدم عن المحجور عليها حزمون 
يوسف  بزغود   1990  .07  .30 بتاريخ   المولودة  فتيحة 
أخوها  تعيين   ، ومنه  جميلة  حزمون  والمها  محمد  البيها 
المدعى حزمون عبد المجيد مقدما عليها لرعايتها و القيام 
بجميع شؤونها المادية و اإلدارية، مع األمر ضابط الحالة 
المدنية لبلدية زيغود يوسف بالتاشير به على هامش عقد 

ميالد المحجور عليها وبسجالت الحالة المدنية .
مع وجوب نشر هذا الحكم في جريدة يومية وطنية لإلعالم، 
واخرى  المحكمة  اعالنات  لوحة  على  منه  نسخة  وتعليق 
العامة  النيابة  من  بتسخير  وتبليغه   , يوسف  زيغود  ببلدية 

تحميل المدعي بالمصاريف القضائية .
الشهر  و  اليوم  في  جهارا  به  أفصح  و  الحكم  صدر  بهذا 
نحن  أصله  أمضينا  لصحته  و  أعاله،  المذكورين  السنة  و 

الرئيسة أمين الضبط.
الرئيس (ة)                                                 أمين الضبط

ER� RAYA:30�11�2020

ANEP  2025004302      � ER� RAYA:30�11�2020




   


2021 










 


 


 
 


  
 

  

       
 

2018
 

     

   
   




 




    
   
 
      


    
13.48  


2018 2263

427















    
 2500   






 




550

Granada Hoy

5932
3949
36


La Tartana
750Almuñécar 
20
600
l’Alpujarra     Lanjarón 
2





8140
43

106000

80


  76%

76



INE
15.7

201973%



 




 

2014


 
 


 


 
2021
     


     



2021



 
 



 
 





 


2021 







 








     
    


2021

   
    





 
   4.5


  
"

"


214.36    179.82



    
 179.82
214.36




   96  
 
19



     


17
    







50
100


     



2021

16


20















  



FLIP
85








14
Interbrand

2020





20


4500 


10
108
68

AIT NEWS
    
       
 19     
Galaxy Sanitizing

 Samsung Experience  











     550

  

10202030
144214





      
   "" 50

10
"     
     "
     " 
      
     
       

"

"



"
   
       
        
 "      

"
    ""  


  ""   

 2014      



 ""  ""
     6   
       

2012
 ""206
67     139  
61      
    41    8 












144214202030



18   
9
17
20

     



"


   

   
12

"21


700



    
64163

29






   

   
12
 21     



   





   

   

   



1814



 "  "  



"
   


"





 ""
72




    

"19"






2020
"






"
41
  
  26  24 






-12-121313 - -


  





""20
   


   

  










7






 

10

4
"
"



 "" ""







  




 
 ""

  

 
 

 





1%300






16



144214202030144214202030



    

 " "

20202021




 ""



"



1
"

   
  " 







"






"


   

   



 "  "
   








"

2020

 ""


""




   
 



 



"




   

"

00



20202021



 "      "

 
 

   

   
   



   



 "  
 "   "
    
    
       
    

"

    
    
"    
    
    
    
   
    
"   

    
    
   
    "" 
   
   
4   "" 




20








20
 "" 
 




90186
 ""



 ""




21

10
74
   " " 


15





 ""


 ""
6133

55 ""
90185



7310
""
 ""


33
    
""


   


"


44

11






00
   


11
 ""
20



    
 ""00








    










2021


   
2021




11   
83


2000

500
 500   



500
   

9
261
11


5
4




   
   

15530

27  23   







20192020
11

2621




11



79



18



0212

17

 
















    


    
  



    






    


   



  



 
  



   

 
  

   
  

   


  
 





    

2017






 




 
  
  

   



    









































 





        


















  



    

    



 






   

     





     

    












     
   







 










     














     

     




































 

    
   



“”











  





70

2011










 







 %95


 

65

 





 

 

  

14202030
144213






    
   

   




 “”
    
   





 



 

”
   

“


   



 

”  
 CCIF “


      
    


 

”
 “







   



    

   


2022

    
 
   





    







    

 



 






   




    



   





 
    
    






  
    




    




     






     

 



   
 














 20 










2100



    



     






















  

 

 


 








    






   







    








   



      

     


  





    
     
    



  

15







     
    
    


   
5
    

2008

166

 

 

   

  




 

   
    







    

   

   



   



   





 
    





2008
    
   
   
   


    
    





15 202030
144213



202030
1442141620203
14421442  1414

 
 

 
 
 
  



 
 





حديث 

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 





    
   
   



   
    
   
          "
             
"          
     " 

 

   
 

  

"
 "
  "

 "  "
 


 




 " 
 
 "

 " 

 " 
 




    

 
   
 
 

     

    

 



زيت الزيتون... أرسار 
وإعجاز

رب ارشح يل صدري، و يــرس يل أمري, و احلل عقــدة مــن 
لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.

السؤال: يستفرس الكثري 
من الناس عن كيفية 

الرقية الرشعية ؟؟؟
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قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr

202030
14421419 وحدك
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حمو بيكا يثير قلق اجلمهور بصورة من املستشفى

أثار املطرب الشعبي املصري  حمو بيكا  قلق اجلمهور بعد أن نشر عبر صفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة له ظهر فيها وهو مستلقياً على سرير 
املستشفى، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.

وتفاعل املتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن حالته الصحية، فيما مازحه البعض اآلخر إن كان يعاني من فيروس كورونا.
وتأتي هذه الصورة بعد أيام على إعالن حمو بيكا إحتفاله بخطوبته من دون أن يكشف عن هوية خطيبته.

وزف اخلبر السار حملبيه، ناشرا صورة للشبكة وخامتي اخلطوبة فقط، وعلق عليها كاتبا: «محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح».
فبارك له املتابعون على هذه اخلطوة السعيدة، متمنني له السعادة واحلب.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

شارك حماقي محبيه مبقطع مصور عبر خاصية «الستوريز» على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل االجتماعي اليوم االثنني، لينفي من خالله كل ما تردد حول 
إصابته بفيروس «كورونا»، مؤكدا أنه اآلن في منزله، وبصحة جيدة.

وأشار في رسالته املصورة، أنه وردته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس «كورونا» وإيجابية النتيجة، األمر الذي اضطره للظهور في هذا املقطع 
املصور لنفي األمر.

وتابع حماقي أنه متواجد حاليا في منزلة، وبصحة جيدة، وشكر جمهوره على اهتمامهم به، ناصحا إياهم بعدم مغادرة املنزل إال للضرورة، وأن يحاولوا االلتزام باإلجراءات 
الوقائية على قدر املستطاع.

وكانت ترددت أنباء خالل الساعات القليلة املاضية، بشأن إصابة الفنان املصري،  محمد حماقي ، بفيروس «كورونا» املستجد، األمر الذي أثار قلق جمهوره.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ما يجب وضعه في االعتبار هو ثقل التجارب ال 
عددها. 

إسحاق نيوتن 
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