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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : عين الدفلى

مديرية التجهيزات العمومية
رقم  التعريف الجبائي : 

099944019061117
المقر األجتماعي 

شارع قلواز موسى بعين الدفلى 

إعالن  عن منح مؤقت لصفقة *
طبقا إلجراءات المواد  65 و 82  من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في : 16. 09 .2015 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  العام.
تعلم مديرية التجهيزات العمومية لوالية عين الدفلى الكائن مقرها بشارع قلواز موسى – 
عين الدفلى   كافة المتعهدين المشاركين في طلب عروض وطني  مفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا رقم : 02/ 2021  والصادرة  في يوميتي    ER-RAYA  و   DERBY بتاريخ  : 

2021.02.02 ،و BOMOP   و المتعلقة بـ :
إنجاز متوسطة صنف قاعدة  05/ 200 وجبة  بجليدة ( أوالد صالح)، وبعد تقييم العروض تم منح 

مؤقتا الصفقات للمتعهدين  كالتالي :

املتعهد املتحصل على رقم  وتعيني احلصة 
الصفقة مؤقتا 

النقطة املتحصل عليها

( نقطة العرض التقني )

مبلغ العرض

(مع كل الرسوم )

مبلغ العرض

(مع كل الرسوم بعد 
التصحيح )

مدة اإلجناز 
املقترحة 

معايير التقييم 

احلصة رقم 02  : 
جناح نصف داخلية 
200 وجبة مع الطرق 
والشبكات اتلفة .

SNC OHBAT

الرقم اجلبائي

001044076426227

37.50 نقطة > 25.00 
نقطة

أقل عرض و 08 أشهر11، 138  969 24 دج31، 801  096 25 دج
مؤهل تقنيا

احلصة رقم 03  : 
جناح السكنات 

الوظيفية (ط + 2 ) 
مع الطرق والشبكات 

اتلفة.

تخريست سليمان 

الرقم اجلبائي 

 181440200380122

44.29 نقطة > 25.00 
نقطة

أقل عرض و 07 أشهر56، 652  759 21 دج56، 172  681 21  دج
مؤهل تقنيا

باقي المتعهدين المهتمين مدعوون للتقرب من مديرية التجهيزات العمومية في أجل أقصاه ثالثة  
(03) أيام ابتداء من تاريخ  أول صدور لهذا اإلعالن في النشرة الرسمية  للمتعامل العمومي أو 

بإحدى الصحف الوطنية  للتعرف على النتائج المفصلة لعروضهم التقنية والمالية.
يمكن للمتعهدين ابداع الطعون لدى لجنة الصفقات لوالية عين الدفلى في أجل أقصاه عشرة  (10) 
أيام ابتداء من تاريخ  أول صدور لهذا اإلعالن في النشرة الرسمية  للمتعامل العمومي أو بإحدى 

الصحف الوطنية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج

بلدية  :  برج بوعريريج


طبقا ألحكام المادة 18 من القانون 12/ 06/المؤرخ في :  12/يناير/2012  

 المتعلق بالجمعيات وكذا المرسوم التنفيذي :16/ 241 المؤرخ في 21 سبتمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي :15/ 74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون 
األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي 

تم هذا اليوم 04 مارس  2021  ، استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 31 نوفمبر 2021 المتعلق بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة   
النادي الرياضي للهواة أولمبيك التايكواندو لبلدية برج بوعريريج 

المسجلة تحت رقم :19/ 2018 بتاريخ : 03/ 12/ 2018   
الكائن مقرهـا : حي التعاونية رقم 05 عبد المؤمن رقم 47 بلدية برج بوعريريج  

يترأسها السيد : أقدوش حمادوش 
تاريخ ومكان الميالد : 01/ 09/ 1993  أوالد خليفة 

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ANEP  2116004384        �ER� RAYA:10�03�2021

     �ER� RAYA:10�03�2021

مديرية التنظيم والشؤون القانونية 
مصلحة التنظيم والمنازعات 

الرقم : 24/ 2021 
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حديث 
قديسقديس

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 
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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

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr

202110
14422619 وحدك

 

   
  
   
 



 
    
 
  
 
 

  
   

  
   
 

 
 

   
     

  
   
 
2    1
   
  

  
  
 
 
  
 
  
  
  
 
   
  
 
 
 

 

 
       
 
       

   

  
     
  
 
 
      
 
   
    



                         

أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟




خطيبي يريدين أن أترك العمل
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