













202246

                                                             

14422120214



 www.errayaonline.net 

3








     
     

 "    
      " 
     









      

     



 ""


"
 "


13131212

  

5

5











3

3

53















20

 29
73         

7

9
187
186

228312

216








    

      







    



     






   





13


 
 
  

13  



    


1013 


 



 

 


  
  
      





22

 

        
           



 ” 
“         


            
”
  

“


  1414

2500025000
031031929201013737
031031 9292 0101 5656
2

5 2    2020
033033858567674949
033033858563630909


www.errayaonline.net
errayajournal@gmail.com


 

 











00 300 344 300 106 3000 23


344344
CCP

SARL SEHPSI
00 00 37 8778 clé 33


031031 9393 3030 7272
031031939330308686
031031 9393 3131 4747







EURL K.D.P.A




    1
021 73 71 28

021737678
021733043

021739559




031 96 77 94
031545396


   7
038 82 66 00






Cortana
iOS


Cortana
iOSAndroid


202131
Cortana
Cortana
Microsoft To Do 

 


        

 
       
 






 










7

  






916

2020







19
2020





202104
144222

      18
















  
    





    
    
      
    





     



    
    
   
    
     
     
    


                     
      
    
    
    

    

     




    
    
    
   



    
  
    
   
   
  
    12 
    
   
    


                 
  
  
  


    
  


   

    




   
    

     

    


                

  
   

   

   
  



  
    


               
    
   

    
  
   
   

   




  
12 
    
  
  
    





   
    
    
   
  
   
  
  
   




  
  

   
   
   
   


                
   
   
   
 1.600   
  
    
  


                     
  
  
    
    



    
   



   
   
  
   



 18   
   


   















    

   
    
   





 12    
    


    
    





    
    
      
     
    


                       
    
     
     
    
    
  
     


                          
   
   


    
   
    



                        
     
   
    
   
   











202104
1442223 


















    
    
    
   





     
     



    
     





     
      
       




   
    
     





     







     
     
      


     
    

1962    


1962


  1830    


     
     




      
     
    
      
      


     
     
    
   
    

   


     
   
    

     

    



      

     

     
    


     
    
    
    
 
    
    
     
     




202104
144222 4









     
     
   
     


      
    
      

     
    

2020

   2021
       

     


    


       
    
      
      

       

     
       
     
      



     
     
     
        


     
     
    

  


  

     
   




     
     
 
      2500
     



       
     
      
    
    
   



  17     
   30   
     
    
     
    


      
     
    
     
       


     
     
5552

     
      



      
     110  
    


      






     
    60






"

2500

      
     
     
     


     
    
    

      
     
   
      
      
     
     
       

     


      
     
   
     
     

      


      

    
      



      

    
      
      



      

    
     
     
     



     


 5


     
        

     


      
     
    
     


     
    
    


      
   

      



      

     
 –


    
    


   
    


    
     
   


     
   
    
     
     



     
   
   


 
    






 












            
         



       
       
          
       49



             




                 
         
       









              



             

        


21
05.3


                   
         
       
         







   
    
    
   

  2  
   
   
   
   
   
  
  



                   
   

    
    

    
    
   

    
   
   

   
   

   
    
   
   
   

    
   
   
 



   
   
    
    
   



202104
1442225 



    

         

  

         

  

       



     
     
     
    
    
     
     

  


            

     
949

     
       
 2     






       


     


      




                       



     
     
     





                  
    
      

     

    
     

    




    

     
     
    
     





                  
    
    


    
     
      



     
      

       

    
      
     
      





     


    

    


      

    





















" "













6202104
144221




  
  


   
  



   


  


 1519  
2015  25



    





   

 60   

    
  

  





 
   

   
   



   


153




  



   





                








 
   
  
  

   
  
    
  




                  

   
  


   




  26





  




  
  

  
  

   
  
  
  
  
  

   


 


  





  


  



        
 

 
  
   
 8338 
300

    
   
   

  

  
   


 

20442



  

8338

 

 


 
 






   
   
   
202101

   







 
30
   
04

08  









  
   


   



  
  

   
   




    
  





720




   
  

  

   
  

86



















39

  
  44  
  

   
  
4   

  


  
   


   























650






4.8








3.7











5.2









202104
1442217


   
  
 


   

   





  




                        


  
  
  
   
  





   

  19

 
   
  












  
    

    








            






                    
    




   



    
 
   


2019

   

   












 
 





 7
 

600
 



       




7
33 25  



  


 


 





   

   



   














600
43

    
















  
   
  




              




    
    



  
   

 
   
 

   
  




    

 
    









   




   

   
  
   
   
   




   


   
    


  











    













   
   



39

41

















 

30






3129







                
   
  
   
    
2927  

   
 
    

   

   


          
   
   
    
   
  

    
    

    
    
     
   
  4   
     



   
  
   

 
    
   








   
    
     
   
     
     

     
     
     


                     
     
     
    
    
    
     
    
    ‘‘ ‘’

  793     244

  1500 
     


      

2021



     
  
      

     
     
    
     

    
      
     2021
     
    
     



8202104
144222















            
     
     

    

      

       
   

      






35
       
    
       77 
       
      

       
         










       


        

       

        
       
         
        
    










     



                   


8
19



  16               
                
             





          
           
            




02


– –

 ، القادر  عبد  األمير  رقم 26 حي  كيري  بيار  نهج  بقسنطينة  مقرها 
رأسمالها ( 30.000.00 دج )

قرر   ، مسجل   2021  /03  /31 بتاريخ  بالمكتب  محرر  عقد  بموجب 
الشريكان في الشركة المذكورة أعاله حلها حال مسبقا قبل أوانها ابتداء 

من تاريخ  هذا العقد و عين السيد / يايسي رشيد  مصفيا للشركة .
سيتم اإليداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة .



el rayia-04-04-2021



99 202104
144222

املديرية العملية – سعيدة 
00021600180833716001   رقم  التعريف اجلبائي

نيابة  مديرية السند الوظيفي / دائرة املشتريات واإلمداد 
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من القدرات 

 رقم : 05/ إ. ج / م. ع20 / ن م س و/ د م إ/ مشتريات /2021 
إثر عدم جدوى املناقصة الوطنية املفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من القدرات رقم : 03 - إ. ج / م. ع20 / ن م س و/ د م إ/ مشتريات /2020 وإلغاء املناقصة الوطنية املفتوحة مع اشتراط 
احلد األدنى من القدرات رقم : 04 - إ. ج / م. ع20 / ن م س و/ د م إ/ مشتريات /2020 تعلن املديرية العملية ألتصاالت اجلزائر بسعيدة عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من 

 : F T Tx القدرات من أجل – أشغال صيانة وتطوير شبكة

- ميكن للمتعهد املشاركة في حصة واحدة أو أكثر
يتم منح الصفقة أو العقد  حلصة واحدة، حصتني أو لثالث حصص حسب النقطة املتحصل عليها وفقا جلدول التنقيط املدرج في دفتر الشروط 

إذا حتصل املتعهد على حصتني أو ثالثة حصص يبرم لكل حصة على األكثر صفقة أو عقد
1 - تأهيل املترشحني :

هذه املناقصة الوطنية املفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من القدرات موجه فقط لألشخاص الطبيعيني و /أو املعنويني املتعهدين فرديا أو في إطار جتمع مؤقت للمؤسسات املؤهلة في مجال 
أشغال الهندسة املدنية والشبكة الهاتفية، األشغال العمومية، البناء والري، اخلاضعة للقانون اجلزائري، التي حتوز على املؤهالت التقنية واملالية إلجناز املشروع وفقا للفئات التالية:

(Artère )الفئة رقم 01 : بالنسبة للحصص التي يفوق طولها 600 متر خطي 
 وحدهم املتعهدون املتحصلون على شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني من الدرجة األولى (01) و أكثر ميكنهم املشاركة في هذه احلصص.

(Artère )الفئة رقم 02 : بالنسبة للحصص التي يقل طولها أو يساوي 600 متر خطي
ال تتطلب أي تأهيل لهذه احلصص

2 - سحب دفتر الشروط :
املؤسسات املهتمة بهذا اإلعالن ميكنها سحب دفتر الشروط  على مستوى املديرية العملية لإلتصاالت بسعيدة في العنوان التالي :

املديرية العملية بسعيدة ( دائرة املشتريات واإلمداد/ مصلحة  املشتريات ) 
العنوان 05 شارع اإلخوة فاطمي بجانب مجلس قضاء سعيدة

 : رقم  البنكي  احلساب  في  دفعه  يتم  والنسخ،  التوثيق  تكاليف  ميثل  لإلسترجاع  قابل  غير  اجلزائري  الوطني  البنك  في  دج   2000.00 جزائري  دينار  بألفي  مالي  مبلغ  دفع  مقابل 
. 00100724030000018749

يتم سحب دفتر الشروط من طرف املتعهد او ممثله املفوض لهذا الغرض وبالنسبة للتجمع املؤقت يتم سحب دفتر الشروط من الرئيس املفوض أو أحد أعضاء التجمع.
بالنسبة للتجمع املؤقت للمؤسسات املكون بعد سحب دفتر الشروط، فإن املترشح الذي يقوم بسحب دفتر الشروط يجب أن يكون عضو في النجمع.

3 - الوثائق املشترطة : 
يجب أن يحتوي العروض على : 

امللف اإلداري: 
العرض التقني : 

العرض املالي : 
3.1 امللف اإلداري :

-التصريح بالنزاهة  مملوء موقع مؤرخ ويحتوي على ختم املؤسسة محرر وفقا لنموذج ملحق بدفتر الشروط.
.(NIF ) نسخة من رقم التعريف اجلبائي -

- نسخة من القانون األساسي للمؤسسة عند األقتضاء.
-  تفويض سلطة اإلمضاء عند األقتضاء محررة وفقا لنموذج ملحق بدفتر الشروط.

-  نسخة من السجل اإللكتروني.
-   شهادة التحديث للضمان االجتماعي (CASNOS-CNAS) سارية املفعول.

- نسخة من شهادة اخلضوع الضريبي سارية املفعول  مصفاة أو مع جدول تقسيط.
.CNRC نسخة من آخر شهادة ايداع احلسابات اإلجتماعية -

- مستخرج من شهادة السوابق العدلية رقم 03 للمترشحني، في حالة الشخص الطبيعي، واملسير أو املدير العام للشركة في حالة الشخص املعنوي سارية املفعول.
- اتفاقية التجمع املؤقتة موقعة ومؤرخة وممضاة من طرف مفوضي املؤسسات إن أقتضى األمر.

3.2 عرض تقني :
- التصريح باألكتتاب  مملوء و موقع مؤرخ ويحتوي على ختم املؤسسة محرر وفقا لنموذج ملحق بدفتر الشروط.

.(Artère )نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني  بالنسبة للحصص التي يفوق طولها أو يساوي 600 متر خطي -
- املراجع املهنية املفصلة للمؤسسة املتعلقة أساسا بخبرتها في تنفيذ األشغال املماثلة املبررة بواسطة شهادات حسن التنفيذ أو محاضر األستالم.

-  رسالة تعهد بالوسائل البشرية التي يجب توفيرها لكل حصة منشأة  وموقعة مع احترام النموذج امللحق بدفتر الشروط.
-  رسالة تعهد بالوسائل املادية التي يجب توفيرها لكل حصة منشأة  وموقعة مع احترام النموذج امللحق بدفتر الشروط.

- رسالة تعهد بآجال التنفيذ لكل حصة ( منوذج امللحق بدفتر الشروط).
- رسالة تعهد بآجال الضمان لكل حصة ( منوذج امللحق بدفتر الشروط).
- جدول زمني إلجناز األشغال لكل حصة وفق منوذج امللحق بدفتر الشروط.

- تصريح شرفي للتأهيل للحصص األقل  من 600 متر خطي( Artère) وفق منوذج امللحق بدفتر الشروط.
- دفتر الشروط احلالي يحتوي على ختم وتوقيع املتعهد مسبوق بعبارة « قرىء وقبل « بخط اليد في آخر صفحة ( أنظر الشهادة املرفقة في آخر دفتر الشروط).

  
3.3 عرض مالي :

- رسالة تعهد مملوءة مؤرخة  ممضاة موقعة ومختومة من املتعهد، حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط.
- جدول أسعار الوحدة، مؤرخ ممضي ومختوم بدون رسوم باألحرف واألرقام حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط. 

- التفصيل الكمي والتقديري، بدون رسوم وبجميع الرسوم، مؤرخ  موقع  مختوم حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط. 
يجب أن ميأل جدول أسعار الوحدة والتفصيل الكمي والتقديري بعناية دون شطب  وال حتشير باألرقام واحلروف .

إذا لم يكن جدول األسعار كامال أو غير قابل لألستغالل ( فيه شطب أو حتشير، غير مقروء، مزيل للكتابة ) فيتم رفض العرض.
يتحمل املتعهد خطر الغلط في املعلومات املطلوبة بوثائق املناقصة  أو في حال تقدمي عرض غير مطابق لكل اعتبار أو شرط لهذه الوثائق.

مالحظة:
 حتتفظ اتصاالت اجلزائر باحلق في التأكد أو اإلستعالم عن الكفاءات أو املراجع وجميع الوثائق املقدمة من املتعهد بكل الوسائل القانونية.

ال يتم األنتقاء األولي في مرحلة التقييم إال للمتعهدين الذين يستجيبون جلميع الشروط.
4 تقدمي العروض:

 يتم وضع امللف اإلداري ، العرض التقني والعرض املالي في أظرفة متفرقة ومغلقة مع اإلشارة في كل ظرف إلى تسمية املتعامل اإلقتصادي، مرجع  وموضوع املناقصة وفي كل ظرف العبارة 
املالئمة له « ملف إداري «، « عرض تقني «، « عرض مالي «.

-امللف اإلداري يحتوي على النسخة األصلية في سند ورقي مودعة في ظرف مكتوب عليه املرجع  وموضوع املناقصة  مع عبارة امللف اإلداري.
العرض التقني يحتوي على النسخة األصلية في سند ورقي مودعة في ظرف مكتوب عليه املرجع  وموضوع املناقصة  مع عبارة العرض التقني .

العرض املالي  يحتوي على النسخة األصلية في سند ورقي مودعة في ظرف مكتوب عليه املرجع  وموضوع املناقصة  مع عبارة العرض املالي .
*توضع األظرفة الثالثة املذكورة أعاله في ظرف واحد خارجي مغلق  ومبهم و ال توجد به أي عالمات نحدد هوية املتعهد ويحتوي على العبارة التالية : 

املديرية العملية – سعيدة 
   رقم  التعريف اجلبائي00021600180833716001

نيابة  مديرية السند الوظيفي / دائرة املشتريات واإلمداد 
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من القدرات 

 رقم : 05 - إ. ج / م. ع20 / ن م س و/ د م إ/ مشتريات /2021 
*ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض*

5 -أجل حتضير العروض :
أجل حتضير العروض محدد بـ : خمسة عشرة (15) يوما، ابتداءا منذ أول ظهور لإلعالن في الصحافة.

6. تاريخ وساعة إيداع العروض :

 تاريخ إيداع العروض محدد بآخر يوم لتحضيرالعروض  كما هو محدد أعاله من سا 08:00 إلى سا 14:00.
 إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية أو يوم راحة أسبوعي ( جمعة أو سبت) ميدد أجل إيداع العروض إلى يوم العمل املوالي في نفس التوقيت.

 7. مكان إيداع العروض :
 يجب أن تودع العروض املذكورة في العنوان التالي:

إتصاالت اجلزائر ش ذ أ 
املديرية العملية بسعيدة 

العنوان 05 شارع اإلخوة فاطمي بجانب مجلس قضاء سعيدة
8. الدعوة حلضور فتح األظرفة:

تتم عملية  فتح األظرفة في جلسة علنية بحضور املتعهدين في مرحلة واحدة في آخر يوم لتحضير العروض على الساعة (14:00) .
إتصاالت اجلزائر ش ذ أ 

املديرية العملية بسعيدة 
العنوان 05 شارع اإلخوة فاطمي بجانب مجلس قضاء سعيدة

جتدر اإلشارة إلى أنه يسمح لشخص واحد وواحد فقط مفوض لكل متعهد حلضور جللسة فتح األظرفة.
9. صالحية العرض :

يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم  خالل مائة وثمانني 180يوما ،ابتداء من تاريخ فتح األظرفة  .

ANEP  2116005903      �ER� RAYA:04�04�2021

ANEP  2125001409     �ER� RAYA:04�04�2021

ANEP  2125001410       �ER� RAYA:04�04�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

المركز األستشفائي الجامعي بن فليس التهامي - باتنة -
Nif : № 09860501900142

 

إعالن عن إلغاء طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم

   05/ م ع / م ص/2021

املتعلقة باقتناء أجهزة طبية لصالح مصلحة أمراض القلب باملركز 
األستشفائي اجلامعي

  باتنة 

- طبقا للمادة : رقم  73 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ في 16 /09/ 2015  
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

- بناء على اإلعالن عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :  05/ م ع / م 
ص/2021، المتعلقة باقتناء أجهزة طبية لصالح مصلحة أمراض القلب بالمركز األستشفائي 
 les الجامعي  باتنة، المعلن عنها في الجرائد الوطنية الراية بتاريخ : 18/ 01/ 2021 و

Echos بتاريخ : 18/ 01/ 2021 
- نظرا على اإلعالن عن عدم جدوى طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم :  05/ م ع / م ص/2021، المتعلقة باقتناء أجهزة طبية لصالح مصلحة أمراض 
القلب بالمركز األستشفائي الجامعي  باتنة، المعلن عنها في الجرائد الوطنية الراية 

بتاريخ : 11 /03/ 2021 و les Echos بتاريخ : 09/ 03/ 2021
يعلن  المدير العام للمركز األستشفائي الجامعي  باتنة،عن إلغاء طلب العروض المفتوح مع 

اشتراط قدرات دنيا رقم :  05/ م ع / م ص/2021.

المديـــــر العــــــــام
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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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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
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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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قــــــوال أ

عيش رغم الداء نحن نبني  سأ

الكـثير من الجدران، ولكننا 

ال نبني ما يكـفي من جسور.

إسحاق نيوتن
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