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� ER� RAYA:24�01�2021 � ER� RAYA:24�01�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية باتنة

دائرة تازولت
بلدية تازولت

- بمقتضى القانون رقم: 12/ 06 المؤرخ في: 18 صفر 1433هـ الموافق 
لـ12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

- طبقا للمرسوم التنفيذي رقم:14 - 330 المؤرخ في:04 صفر 1436 
الرياضة  اتحاد  تنظيم  كيفيات  يحدد  الذي   2014  /11 لـ27/  الموافق 

الوطنية والرابطات وسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:74-15 المؤرخ في: 26 ربيع الثاني 
عام 1436 الموافق لـ 16  فبراير 2015 الذي يحدد األحكام والقانون 

األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.
 لقد تم تجديد الهيئة القيادية للنادي الرياضي الهاوي المسمى:
   النادي الرياضي للهواة: الجيل الرياضي  GST – تازولت.

 المعتمدة تحت رقم:11 بتاريخ:08/ 04/ 2019
الرئيس:زغينة بدرالدين

تاريخ ومكان الميالد: 12/ 05/ 1992 بـ:باتنة
العهدة االنتخابية:04 سنوات- من 2020 - 2024   

تازولت في:21/ 01/ 2021 

رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية : جيجل 

دائرة : الطاهير 

بلدية : الشحنة 

رقم : 01/ 2021




طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم : 06/ 12 المؤرخ 
على  وبناءا   ، بالجمعيات  المتعلق   2012  /01  /12  : في 
 2020  /12  /18  : في  المؤرخ  العامة  الجمعية  محضر 

والمتضمن تجديد العهدة األولمبية الجمعية.
- المسماة : جمعية النادي الرياضي الهاوي أمل الشحنة. 

- المقر : الحمام القديم بحي السوق – الشحنة.
- لقب وإسم الرئيس : شالغمة نعيم.

- المولود بتاريخ : 21/ 05/ 1983 بالطاهير.
- تاريخ نهاية العهدة: نهاية العهدة األولمبية .

الشحنة في:17 جانفي 2021
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل ( مديرية اإلدارة المحلية )

مصلحة الميزانيات واألمالك ( مكتب الصفقات  والبرامج )
رقم التعريف الجبائي : 01832 801500 098841 

إعالن عن طلب العروض الوطني  المفتوح مع رقم : 01 / 2021
تعلن والية جيجل (مديرية اإلدارة المحلية) عن طلب العروض الوطني المفتوح من أجل أقتناء تجهيزات سمعية بصرية لمصلح الوالية.

اقتناؤها سحب دفتر  المراد  التجهيزات  الذين يملكون سجل تجاري يتوافق مع طبيعة  المهتمين بهذا اإلعالن  المتعهدين  بإمكان 
الشروط لدى مديرية اإلدارة المحلية لوالية جيجل. مصلحة الميزانيات واألمالك - مكتب الصفقات والبرامج-  الكائن مقرها بحي 

موسى جيجل، مقابل  دفع مبلغ مالي قدره 3000.00 دج  
تكون العروض مرفقة بالوثائق المذكورة أدناه 


01 - التصريح بالترشح  مملوء ممضى ومختوم من طرف الشخص المؤهل إللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق .
02 - التصريح بالنزاهة مملوء ممضى ومختوم من طرف الشخص المؤهل إللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق .

03 - نسخة من التفويض الذي يسمح للشخص الوكيل  بإلزام المؤسسة المتعهدة.
04 - نسخة من القانون األساسي  بالنسبة للشركة المتعهدة.

05 - الوثائق التقنية والبيانات المصورة ( les catalogues )  تتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات المقترحة من طرف المتعهد.


- التصريح باالكتتاب مملوء،مؤرخ ممضى ومختوم من طرف الشخص المؤهل إللتزام المقاولة أو الشركة  حسب النموذج المرفق .
- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تبريرية.

- دفتر الشروط (العرض التقني ) يحتوي في آخر صفحته العبارة : قرىء وقبل مكتوبة بخط اليد ممضي ومؤرخ ومؤشر عليه.


– عرض مالي مملوء،ممضي، مختوم ومؤشر على كل الصفحات. 
 - رسالة التعهد مملؤة وممضاة ومؤرخة ومختومة  حسب النموذج المرفق.

 - جدول األسعار بالوحدة معبىء بالحروف واألرقام مؤشر، ممضي.
 - الكشف الكمي والتقديري معبىء باألرقام مؤشر، ممضي.

* بإمكان المتعهدين سحب دفتر الشروط ابتداءا من تاريخ أول إعالن لطلب العروض بالصحافة الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات 
(BOMOP) المتعامل العمومي

*  تودع العروض بالبريد المحمول بمقر والية جيجل – مديرية اإلدارة المحلية – في ظرف خارجي ومبهم الهوية مغلق ال يحمل إال عبارة 
إعالن عن طلب العروض المفتوح  رقم : ....../2021  الخاص باقتناء تجهيزات سمعية بصرية لمصلح الوالية 



* يحتوي العرض بداخله على ثالثة (03)  أطرفة منفصلة عن بعضها األول خاص بملف الترشح، الثاني خاص بالعرض التقني، والثالث 
خاص بالعرض المالي – 

* حدد آخر أجل إليداع العروض  بخمسة عشر  (15) أيام إبتداءا من تاريخ  أول صدور لهذا اإلعالن وإذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة 
أو يوم راحة أسبوعي فيؤجل تاريخ الفتح إلى يوم العمل الموالي.

* يوافق يوم وآخر ساعة إليداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض ابتداءا من الساعة الثامنة  (8:00 سا )  إلى الساعة 
(12:00 سا زواال)  على مستوى مديرية اإلدارة المحلية لوالية جيجل .

* يوم وساعة فتح العروض ( ملف الترشح ، العرض التقني و العرض المالي ) يوافق آخر يوم من مدة تحضير العروض على الساعة 
(14:00 سا) مساءا ويكون ذلك على مستوى مديرية اإلدارة المحلية  لوالية جيجل الكائن مقرها بحي موسى  جيجل .

* المؤسسات العارضة مدعوة لحضور الجلسة العلنية  لفتح العروض التي ستعقد بمقر الوالية مديرية اإلدارة المحلية في اليوم الموافق 
آلخر يوم إليداع العروض  ( على الساعة (14:00 سا  زواال) .

* يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لدى المصلحة المتعاقدة لمدة  تساوي مدة تحضير العروض زائد 03 أشهر (105 يوم )  وذلك 
ابتداءا من تاريخ ايداع العروض.
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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
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أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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