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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية قسنطينة /دائرة عني عبيد/ بلدية عني عبيد


 /12 رقم  القانون  ألحكام  طبقا     
املتعلق  12يناير2012،  في  املؤرخ   06
األجتماعي،لقد  الطابع  ذات  باجلمعيات 
املسماة  احمللية  اجلمعية  تأسيس  مت 

FNPOS جمعية حي 100 مسكن:
املعتمدة حتت  رقم : حتت رقم 51   .

الرئيس: هشام رضوان والذي تنتهي عهدته 
بتاريخ : 07/ 02/ 2024 .

املقر   : حي عوان رابح  رقم 04 عني عبيد .
عني عبيد في : 10فيقري 2021   




114


 شركة ذات املسؤولية احملدودة املسماة –»دار اخلير سوبالي»

مقرها بالوحدة اجلوارية 02 عمارةB3 احلصة رقم 54 حي ماغ MAG 2000 علي منجلي 
اخلروب والية قسنطينةبرأسمال 200.000.00 دج .

االساسي  القانون  من    02 املادة  تعديل  مت   ،2021 /04/04 مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ 
للشركة كما يلي :

املادة 02 : املوضوع : مت إضافة النشاطات التالية للمؤسسة : جتارة باجلملة للمشروبات غير 
الكحولية (رمز النشاط 301101) ، جتارة باجلملة للحليب و مشتقاته و البيض (رمز النشاط 
301105) ، جتارة باجلملة للخضر اجلافة و منتجات املطحنة (رمز النشاط 301108) ، جتارة 

301109) ، جتارة باجلملة للزيوت حيوانية،  (رمز النشاط  باجلملة ملنتجات التعليب الغذائي 
نباتية و مواد دسمة أخرى (رمز النشاط 301110) ، جتارة باجلملة للبسكتة ، الشكوالطة و 
املرطبات (رمز النشاط 301111) ، جتارة باجلملة لألسالب و اللحم احملضر النيء (رمز النشاط 
301204) ، جتارة باجلملة للمعلبات اخلاصة باللحم و األسماك (رمز النشاط 301206) ، جتارة 

باجلملة ملنتجات غذائية خاصة (رمز النشاط 301401) . 

الباقي دون تغيير .
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة.

لإلعالن املوثق

اجلمهــــورية اجلــــــزائريـــــة الدميــقــــراطية الشعبيـــــة 
والية سكيكدة 
دائرة سكيكدة 

بلدية سكيكدة 
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

مصلحة املنازعات والشؤون القانوينة 
الرقم: 313 / م.م.ش.ق/2021




   طبقا الحكام املادة 70 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12/ 
 2021 أفريل   04 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /01
إستالم مذكرة التعديالت املؤرخة في 14/ 11/ 2020 املتعلقة 
املسماة:  البلدية  للجمعية  التنفذية  الهيئة  تشكيلة  بتغيير 

النادي الرياضي للهواة شباب جنوم مواهب سكيكدة.
املسجلة حتت رقم 28 بتاريخ 01/ 07/ 2010 

يترأسها: السيد/ بودالعة أحسن.
الكائن مقرها: املسبح نصف أوملبي 20 / 08/ 55 سكيكدة
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اتصاالت اجلزائر

 املديرية العملية غرداية 

    إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط احلد األدنى من القدرات رقم :
10/AT/DO47/SDSF/DAL /SACH/ 2021

- تعلن  املديرية العملية لوالية غرداية عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط احلد األدنى من القدرات متعلقة 
بإجناز أشغال القنوات الهاتفية  في والية غرداية ، هذا اإلعالن مكون من 7 حصص مقسمة كالتالي :

رقم 
احلصة 

املسافةاإلسم
 (KM/Artère)

املسافة
(KM/A lv) 

إجناز القنوات الهاتفية FTTH عدل 2     00 2 1 
   MSAN    NC4N مسكن

0،983،94

إجناز القنوات الهاتفية FTTH حي 100 مسكن 2
عدل الهضبة 

 0،915 3،80

متديد القنوات الهاتفية حاسي 3 
الفحل 

 1،16 2،95

صيانة  القنوات الهاتفية  السوق 4
وسط مدينة غرداية 

 0،41 2،21

إجناز القنوات الهاتفية FTTH حي 200 مسكن 5 
الهضبة 

 0،485 2،16

إجناز القنوات الهاتفية FTTH حي 220 + 50 6
مسكن األساتذة الهضبة 

 0،400 1،36

أشغال متديد القنوات الهاتفية   7
MSAN حي املصاحلة 

 0،215 0،368

إلى  التقدم  بإمكانها  واملالية  التقنية  املؤهالت  لديها  والتي  اإلعالن  بهذا  املهتمة  املؤسسات 
املديرية العملية لغرداية املتواجدة  بساحة محمد خميستي لسحب دفتر الشروط مقابل دفع 
مبلغ  ألفي دينار ( 2000دج) غير قابل لإلسترداد لدى وكالة البنك الوطني أول نوفمبر بغرداية 

رقم احلساب  اتصاالت اجلزائر غرداية : 00100292030000040349 .



يستوجب على العروض أن تكون مرفقة بالوثائق املذكورة في دفتر الشروط ومقسمة إلى 3 أقسام :

وعنوان  رقم   إلى  إضافة   » إداري   » ملف   عبارة  عليه  تكتب  مغلق  ظرف  في  يدرج       1
املناقصة.

  يدرج في ظرف مغلق تكتب عليه عبارة « عرض التقني « إضافة إلى رقم     2
وعنوان املناقصة.

وعنوان  رقم   إلى  إضافة   » املالي  عرض   » يدرج في ظرف مغلق تكتب عليه عبارة       3
املناقصة.

توضع العروض الثالثة (03) التقني واملالي واإلداري ، مرفقة بالوثائق التنظيمية ( املذكورة في دفتر الشروط) 
في ظرف واحد خارجي مغلق ومجهول الهوية  ال يحمل سوى عبارة :

 اتصاالت اجلزائر
 املديرية العملية غرداية 

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط احلد األدنى من القدرات إلجناز 
FTTH القنوات الهاتفية

10/AT/DO47/SDSF/DAL/ SACH
*ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض*



املديرية العملية غرداية 
 ساحة محمد خميستي وسط املدينة 

حدد آخر أجل إليداع العروض بخمسة عشر 15 يوما، ابتداءا من تاريخ  أول صدور لهذا اإلعالن في اجلرائد 
الوطنية قبل الساعة 14:00.

تتم عملية فتح األظرفة في نفس اليوم املصادف آلخر أجل إليداع العروض على الساعة 14:00  سا.

إذا تزامن تاريخ فتح العروض مع يوم عطلة  أو يوم راحة قانونية، ميدد التاريخ احملدد لفتح العروض إلى اليوم 
العمل املوالي.

رقم : 2021/

اجلمهورية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة املوارد املائية

 مديرية املوارد املائية لوالية أم البواقي
ر. ت. ج :  410006000004004

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ....03......../ 2021
تعلن مديرية املوارد املائية لوالية أم البواقي عن إجراء طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  قصد إجناز العملية  : جتديد و إعادة األعتبار لشبكة التطهير عبر الوالية.

احلصة 01 : جتديد و إعادة األعتبار لشبكة التطهير بقرية عباس لغرور ملدينة أم البواقي وقرية لفجوج ومشتة ثنية الكبش بلدية عني الزيتون .
احلصة 02 : جتديد و إعادة األعتبار للمجمع الرئيسي للمياه املستعملة بلدية فكيرينة.

احلصة 03 : جتديد و إعادة األعتبار لشبكة التطهير ملشاتي  بئر وحيد ، جبابلية  وجبابرة ، رمادية النوم، سافل البيضة بلدية فكيرينة.
 ميكن للمقاوالت  املؤهلة واملصنفة في الدرجة الثالثة (03) فما فوق نشاط رئيسي في الري سحب دفتر الشروط من مديرية املوارد املائية الكائن مقرها بساحة األستقالل ، أم البواقي بعد  تقدمي شهادة 

التأهيل ( النسخة األصلية).


املقاوالت املؤهلة  في الدرجة الثالثة فما فوق ذات نشاط رئيسي في الري  ومراجع مهنية  على األقل مشروع مماثل.


1 - تصريح بالترشح مملوء وممضي و مؤرخ من طرف املتعهد.
2 - تصريح بالنزاهة مملوء وممضي و مؤرخ من طرف املتعهد.

3 -  نسخة من القانون األساسي للشركات و شهادة اإليداع القانوني 2019 .
4 - شهادة  التاهيل و التصنيف املهنيني نشاط رئيسي في الري  في( درجة ثالثة )فما فوق سارية املفعول.

مالحظة :  شهادة  التاهيل والتصنيف املهنيني املنتهية الصالحية في 2020 له احلق املشاركة حسب تعليمة الوزير األول رقم 430 بتاريخ : 31/ 08/ 2020 املتعلقة بتمديد أجال صالحية التصنيف 
والتأهيل.

5 -  احلصائل املالية لثالث سنوات األخيرة ( 2017 - 2018 - 2019).
6 - املراجع املصرفية .

7 - الوسائل البشرية  ( قائمة العمال  مدعمة (  CASNOS- CACOBATH- CNAS ) وكذا  شهادات النجاح اخلاصة باإلطارات  وشهادات اإلنتساب ملصالح الضمان األجتماعي للعمال األجراء).
8 - قائمة الوسائل املادية  للعتاد املتحرك ( بطاقات رمادية + شهادات تأمني ).

9 - قائمة الوسائل املادية  للعتاد الثابت  مع إلزامية إرفاق محضر قضائي لسنة 2021.
10 -  املراجع املهنية ( شهادة حسن اإلجناز في اال تكون مسلمة من أصحاب املشاريع ).

11 - نسخة من السجل التجاري اإللكتروني.
12 -  شهادة السوابق العدلية خاصة باملسير أو املقاول.

13 -  الرقم التعريف اجلبائي للمتعهد.
14 - ملخص جدول الضرائب مصفى أو مجدول ساري املفعول يحتوي عبارة عدم اإلدراج في البطاقة الوطنية ملرتكبي الغش.


-1 تصريح باإلكتتاب مملوء وممضي و مؤرخ من طرف املتعهد.

-2  مخطط اإلجناز مع مذكرة تقنية توضح من خاللها خطة وكيفية إجناز املشروع والوسائل املادية والبشرية التي ستسخر له.
-3 دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة : قرىء وقبل « مكتوبة بخط اليد. 


-1 رسالة  العرض مملوءة و ممضية ومؤرخة من طرف املتعهد .

-2 جدول األسعار الوحدوية  مملوء باألحرف واألرقام ومختوم من طرف املتعهد.
-3 تفصيل  كمي وتقديري مملوء باألرقام ومختوم من طرف املتعهد.

مالحظة : طبقا للمادة 62 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 02 ذي احلجة عام 1436 املوافق لـ 16 سبتمبر سنة 2015 واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  جتدون 
قائمة ملف العروض مفصلة في أحكام دفتر الشروط « العرض التقني» . ( البند رقم 03 : تعليمات إلى العارضني).


 يوضع ملف الترشح ولعرض التقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة  ومقفلة بإحكام، يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتتضمن عبارة « ملف الترشح « أو « عرض 

تقني»  أم « عرض مالي» حسب احلالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل ويحمل عبارة :
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احلصة 01 : جتديد و إعادة األعتبار لشبكة التطهير بقرية عباس لغرور ملدينة أم البواقي وقرية لفجوج ومشتة ثنية الكبش بلدية عني الزيتون .
احلصة 02 : جتديد و إعادة األعتبار للمجمع الرئيسي للمياه املستعملة بلدية فكيرينة.

احلصة 03 : جتديد و إعادة األعتبار لشبكة التطهير ملشاتي  بئر وحيد ، جبابلية  وجبابرة ، رمادية النوم، سافل البيضة بلدية فكيرينة.

202103 –


 
*  حدد أجل حتضير العروض بـ :  خمسة عشرة (15 ) يوما ابتداء من تاريخ  صدور لهذا اإلعالن ، تودع العروض مبقر مديرية املوارد املائية لوالية  أم البواقي في اليوم األخير من مدة حتضير العروض  من الساعة 

الثامنة ( 08:00 ) إلى احلادية عشر ( 00: 11)  صباحا وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.


يبقى العارضون ملزمني بعروضهم  مدة ثالثة أشهر زيادة عن  مدة حتضير العروض ابتداء من آخر يوم محدد  إليداع العروض وهم مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة التقنية واملالية التي ستعقد خالل اليوم 
األخير من مدة حتضير العروض على الساعة احلادية عشرة ( 11:00) صباحا مبقر مديرية املوارد املائية.

حرر بحمالة في :............ 
رئيس الس الشعبي البلدي
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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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الرتبية الراشدة
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كالم حزين  عن الفراق
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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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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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GoldenBohemian Rhapsody

 ""

 "






"" "



 













    






  

 

 



"      "
   



  44 
  


 
 
  



Zlatanibrahimović
    
Rihanna
Zayn Malik
be
true to who you are
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