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ANEP  2125001579      �ER� RAYA:12�04�2021

ANEP  2125001582      �ER� RAYA:12�04�2021

حكم باحلجر
حكمت محكمة الطاهير حال فصلها في قضايا شؤون األسرة بتاريخ 30/ 03/ 21 حتت رقم اجلدول:00285/ 
21 رقم الفهرس:00729/ 21 بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليه بوفناية فريد املولود بتاريخ : 07/ 
05/ 1970 الطاهير ابن عمر و دباح رقية وتعيني املدعية بوفناية سعيدة مقدما عن احملجور عليه  لرعايته 
والقيام بشؤونه و تسيير مصاحله اإلدارية و املالية و القيام مقامه وفقا للقانون  مع التأشير بذلك على هامش 

عقد ميالد املدعى عليها.
ER� RAYA:12�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية ميلة

دائرة : وادي النجاء
بلدية زغاية 

مصلحة اإلدارة والوسائل العامة 
رقم التعريف اجلبائي : 098443285113815 

رقم 27 / م . ص .ب / 2021 
اإلعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم 02  /2021

طبقا للمادة  39، 40 ، 42 ، 44  من املرسوم الرئاسي 15/ 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، يعلن 
رئيس الس الشعبي لبلدية زغاية عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد:

1/ تهيئة مسالك مبشتة  قرمودة 

فعلى املقاوالت و املؤسسات العمومية املؤهلة  واملتحصلة على شهادة التأهيل  والتصنيف املهنيني في األشغال العمومية  كنشاط رئيسي  أو ثانوي درجة ثالثة 
فما فوق والراغبة  في املشاركة األتصال مبقر البلدية * مكتب الصفقات والبرامج* الكائن مقرها بشارع فلسطني لسحب دفتر الشروط مقابل تسديد مبلغ غير 

قابل لالسترجاع قدره ألفي دينار جزائري: ( 2.000,00) دج.



1 - التصريح بالترشح مملوء، ممضي ومختوم  ومؤرخ.
2 - التصريح بالنزاهة مملوء، ممضي ومختوم ومؤرخ .
3 - التصريح باملناولة مملوء، ممضي ومختوم ومؤرخ.

4 - نسخ من  الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
5. نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهني سارية املفعول.

6 - نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات.
7 - نسخة من الوثائق شبه اجلبائية (CNAS) (CASNOS)  سارية املفعول عند تاريخ فتح األظرفة.

يحضر ملف الترشح طبقا لدفتر الشروط ( املادة 1 - 11 : محتوى ملف طلب العروض )


1 -دفتر الشروط  مملوء ومختوم و مؤرخ مع  اإلمضاء ومؤشر على جميع الصفحات يحتوي في آخر صفحته على العبارة: « قرىء وقبل»مكتوب 
بخط اليد .

2 -- التصريح باألكتتاب مملوء، ممضي ومختوم .
3 -مذكرة تقنية تبريرية مملوءة، ممضية ومختومة .

4 - مخطط تنفيذ األشغال.


1 - رسالة التعهد مملوءة، ممضاة،مختومة، ومؤرخة.
2 - جدول األسعار بالوحدة  مملوء ممضي ،مختوم.

3 -التفصيل الكمي و التقديري مملوء ممضي ،مختوم.
تقدم العروض في ظرف مغلق بإحكام  ومجهول املصدر يحمل  العبارة التالية : (ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض) -طلب عروض وطني مفتوح 
مع اشتراط قدرات دنيا قصد إجناز .....( عنوان املشروع)......   وبه ثالثة أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام تشمل ملف الترشح العرض التقني و 

العرض املالي يبني كل منها تسمية املؤسسة  ومرجع طلب العروض  وموضوعه .
- حددت مدة حتضير العروض  بـ  ( 10 ) -  أيام ابتداء  من تاريخ  أول نشر لهذا اإلعالن في الصحف اليومية  الوطنية أو /   BOMOP   /  وتودع العروض  مبكتب 
الصفقات  والبرامج لبلدية زغاية  من بداية  أوقات العمل إلى الساعة الثانية عشر 12:00    كأقصى حد في اليوم العاشر من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن في 

. /   BOMOP   / الصحف اليومية  الوطنية أو
- تفتح األظرفة  في جلسة علنية مبقر البلدية  في اليوم احملدد إليداع  العروض على الساعة الثانية  عشر 12:00، ويعتبر هذا اإلعالن مبثابة دعوة للجميع.

-   يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم ملدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض زائد مدة حتضير العروض.
07 أفريل 2021 
 رئيس الس الشعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة

مديرية التعمير الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة
رقم.التعريف.اجلبائي: 056 08 47 0571

إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم  05 /2021
تعلن مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا إلجناز احلصص التالية :

درجة التأهيلالحصةالموقعموضوع دفتر الشروط

الطرق والشبكات المختلفة  األولوية والثانوية 
عبر الوالية 

التهيئة الخارجيةالقطب المصغر فسديس
(الشطر الثاني)

الدرجة 05 (نشاط رئيسي   ) فما فوق في  األشغال 
العمومية

الطريق الرابط بين الطريق الوالئي رقم 54 والبرج – بلدية  التحسين الحضري
بوزينة -

الدرجة 02 (نشاط رئيسي أو ثانوي ) فما فوق في  التهيئة الخارجية
األشغال العمومية

بإمكان  املقاوالت املهتمة و املؤهلة  واملصنفة، حسب اجلدول،سحب دفتر الشروط  لدى مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة – احلي اإلداري اجلديد -  منطقة اإلخضرار – باتنة رقم 
الهاتف : 033.85.12.22 .




1 - تصريح بالترشح مملوء ممضي ومختوم حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط .

2 - تصريح بالنزاهة مملوءة، وممضاة ومختومة طبقا للنموذج املرفق في دفتر الشروط .
3 - القانون األساسي للشركات ( أشخاص معنويني ) .

4 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
5 - كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو عند األقتضاء، املناولني :

أ/ قدرات مهنية : شهادة التأهيل والتصنيف (سارية املفعول) .
.ب/ قدرات مالية :  وسائل مالية مبررة باحلصائل املالية واملراجع املصرفية.

احلصائل املالية خالل  الثالث السنوات األخيرة 2019.2018.2017  مصادق عليها من طرف محاسب معتمد أو شهادة مستخرج األعمال  مستخرجة من طرف مصالح الضرائب. 
ج/ قدرات تقنية:  قائمة الوسائل البشرية،قائمة الوسائل  املادية.

قائمة الوسائل البشرية املسخرة للعمل في املشروع مرفقة إجباريا بـ : الدبلوم+ شهادات اإلنتماء لدى مصالح الضمان اإلجتماعي.
قائمة الوسائل املادية املسخرة  للعمل مبررة بنسخ البطاقات الرمادية +شهادة  التأمني + شهادة املراقبة التقنية بالنسبة للعتاد ذو العجالت، ومستخرج من سجل جرد العتاد.  

6 - شهادة أداء املستحقات ( CASNOS.CNAS  .  CACOBATH) سارية املفعول.
7 - نسخة من السجل التجاري اإللكتروني  للمتعهد.

.(NIF) 8 - رقم التعريف اجلبائي
. ( SNC-SARL- EURL- SCS )  9 شهادة إيداع احلسابات األجتماعية لسنة 2019  بالنسبة للمؤسسات املؤلفة من األشخاص املعنويني-

10 -  مستخرج من جدول الضرائب ساري املفعول ( مصفى أو مجدول ) مستخرج من مكان  ممارسة النشاط يحمل عبارة غير مسجل في القائمة الوطنية ملرتكبي الغش .


1 -تصريح باالكتتاب. 
2 -التصريح باملناولة.

2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية   16 سبتمبر  15 - 247 مؤرخ في  الرئاسي  78 من املرسوم  املادة  وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني مذكرة تقنية تبريرية و كل وثيقة مطلوبة  تطبيقا ألحكام  كل     3-
وتفويضات املرفق العام.

4 - دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة – قرىء وقبل-  مكتوبة بخط اليد .
 5 - مخطط األشغال.


1– رسالة التعهد ممضاة ومعمول بها وفقا لنموذج دفتر الشروط.

2 - حافظة األسعار الوحدوية ممضاة، ومملوءة من طرف املتعهد.
3 - تفصيل الكمي والتقديري ممضي ومملوء من طرف املتعهد.

  تشتمل العروض على -
يوضع  في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتضمن عبارة « ملف الترشح « أو» عرض تقني « أو « عرض 

مالي « حسب احلالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة 
«  ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرف وتقييم العروض»

إعالن عن  طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 05/ 2021
العملية : ............................
الموقع :.............................
الحصة :..............................

ويرسل إلى :
مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية باتنة – الحي اإلداري الجديد - منطقة اإلخضرار – باتنة.

-يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة (105)  يوما من تاريخ انتهاء آجال العروض.
.BOMOP مدة حتضير العروض حددت بـ : 15 يوم  ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن في الصحف الوطنية او -

- آخر ساعة إليداع العروض  قبل الساعة 09.45 صباحا  وساعة بداية فتح العروض هي الساعة 10.00 صباحا، وذلك في آخر يوم ملدة حتضير العروض .وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير 
العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.

-املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرف.
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Rise and Kill First
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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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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

$

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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