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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة




 12 12/ 06 املؤرخ في  18 من القانون رقم  طبقا ألحكام املادة 
08أوث2021  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /  01  /
استالم مذكرة التعديالت املؤرخة في 22/ 06/ 2021للجمعية 
والتي  البحر  جنوم  الهاوي  الرياضي  النادي  املسماة:  البلدية 
ويتعلق  منه   02 املادة  األساسي  القانون  على  تعديالت  أدخلت 
التعديلبتغيير التسمية من النادي الرياضي الهاوي جنوم البحر 

سكيكدة الى النادي الرياضي الهاوي جنوم البحر.
املسجلة حتت رقم: 07 بتاريخ 09/ 01/ 2007.

يترأسها: السيد/ صيد أميرة خذيجة.
الكائن مقره: 14 نهج محمود بوبايسة سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية باتنة
دائرة باتنة

بلدية باتنة
مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية

مكتب اجلمعيات




            طبقا ألحكام القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 18 صفر 
السيما  باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي  لـ12  املوافق   1433

املادة 18 منه لقد مت جتديد الهيئة القيادية للجمعية احمللية:
املسماة: جمعية اإلحسان اخليرية حلي بوعقال 03

احملددة بتاريخ 20/ 11/ 2014 حتت رقم 47
الرئيس: بن بالط محمد هالل

املقر: رقم 68 شارع حشاشنة قدور بوعقال 03 ـ باتنة.

رئيس الس الشعبي البلدي
نورالدين مالخسو           

مديرية التنظيم والشؤون القانونية 
مصلحة التنظيم واملنازعات 

الرقم : 16/ 2021 

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية

رقم: 04 / م.م.ش.ق / 2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية أم البواقي

مديرية التجهيزات العمومية
العنوان : نهج أول نوفمبر 1954 أم البواقي

رقم التعريف اجلبائي: 414024000004299

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم: 21/ م.ت.ع/ 2021

تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية أم البواقي عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا خاص بـ :
العملية : إجناز وجتهيز قاعة متعددة الرياضات باملعهد التكنولوجي وعلوم املهندس بعني البيضاء .

احلصة : تهيئة خارجية + الطرق والشبكات اتلفة .
ميكن للمقاوالت املعنية بهذا اإلعالن املشاركة وذلك بسحب دفتر الشروط من مصالح مديرية التجهيزات العمومية لوالية أم البواقي 

«نهج أول نوفمبر 1954» أم البواقي.
طلب العروض مفتوح لـ :

- املقاوالت التي حتمل شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني سارية املفعول الدرجة الثالثة (03) فما فوق ( بناء أو أشغال عمومية نشاط رئيسي) 
-  إجناز مشروع مماثل أو حصة مماثلة.

تكون العروض مرفقة بالوثائق القانونية التالية (سارية املفعول عند تاريخ فتح األظرفة) : 
 ويتكون من:

01 - التصريح بالترشح حسب النموذج املرفق ممضي، مؤرخ ومختوم من طرف املتعاهد.

02 - التصريح بالنزاهة حسب النموذج املرفق ممضي، مؤرخ ومختوم من طرف املتعاهد.
03 - نسخة من القانون األساسي للشركة.

04 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات والتي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
05 - نسخة من السجل  التجاري اإللكتروني.

06 -  نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف املهنيني الدرجة الثالثة (03) فما فوق  (نشاط رئيسي بناء أو أشغال عمومية )  سارية املفعول.
07 - احلصائل املالية اجلابئية للسنوات الثالث األخيرة(2018 -2019- 2020 ) مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب .

08 - قائمة الوسائل البشرية ( إرفاق  جدول إرسال وضع امللف  على مستوى  الـ : CNAS  + الشهادة وشهادات العمل  لكل فرد).
09 - املراجع املهنية (شهادات اإلجناز مستلمة من طرف صاحب املشروع وتكون في ميدان البناء).

10 - قائمة الوسائل املادية  ( إرفاق نسخ للبطاقات الرمادية مبررة بقسيمات التأمني صاحلة بالنسبة للعتاد املتنقل و  محضر احملضر 
القضائي للسنة احلالية بالنسبة للعتاد غير املتنقل) 

11 - املراجع البنكية.
12 - شهادة إيداع احلسابات االجتماعية بالنسبة لألشخاص املعنوية لسنة  (2019).

13

 ويتكون من : 
01 - التصريح بإكتتاب ممضي، مؤرخ ومختوم من طرف املتعاهد.

02 - تعليمات للمتعهدين ممضية، مؤرخة مختومة من طرف املتعاهد، مرفقة باخلصوصيات التقنية بدقة.
03 - مستخرج من جدول الضرائب ( ساري املفعول ) مصفى أو يحتوي على  جدول لتسديد املستحقات يحمل ختم عدم إدراج املقاولة 

في البطاقية الوطنية للغشاشني.
.(CNAS ، CASNOS CACOBATPH )04 - شهادة اإلنتساب  وتسديد املستحقات سارية املفعول لكل من

05 -  نسخة من شهادة النشاط اجلبائي.
06 - دفتر املواصفات التقنية ممضي،مؤرخ و مختوم من طرف املتعاهد ( يكتب في آخر صفحة عبارة قرىء وقبل بخط اليد).

07 - مستخرج من سجل السوابق القضائية ساري املفعول.
08 -  النماذج والشروط احملددة للمتعاهدين، دفتر الشروط اإلدارية العامة، دفتر املواصفات املشتركة، دفتر املواصفات اخلاصة، ممضية 

مؤرخة ومختومة من طرف املتعاهد. 
09 -  آجال ومخطط اإلجناز.

10 - كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني :مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة.
11 - محضر املعاينة.


 و يتكون من: 

01 - رسالة العرض ممضية، مؤرخة ومختومة من طرف املتعاهد. 
02 - جدول األسعار الوحدوية مملوء باألحرف واألرقام ، ممضي،مؤرخ ومختوم من طرف املتعاهد. 

03 -كشف تقديري وكمي مملوء باألحرف واألرقام ، ممضي،مؤرخ ومختوم من طرف املتعاهد. 
العروض تقدم في ظرف رئيسي مغلق مجهول الهوية وال يحمل أي وصف سوى  :

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 21/ م.ت.ع/ 2021
إجناز وجتهيز قاعة متعددة الرياضات باملعهد التكنولوجي وعلوم املهندس بعني البيضاء .

احلصة : تهيئة خارجية + الطرق والشبكات اتلفة .
إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية أم البواقي

« ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»


الظرف األول يحمل مرجع طلب العروض مع عبارة « ملف الترشح» 

الظرف الثاني يحمل مرجع طلب العروض مع عبارة « العرض التقني» 
الظرف الثالث يحمل مرجع طلب العروض مع عبارة « العرض املالي» 

أوالنشرة  أول صدور لهذا اإلعالن في الصحافة الوطنية   من  ابتداء  (15 ) يوما  مدة حتضير العروض حددت بـ خمسة عشرة   *
الرسمية  لصفقات املتعامل العمومي.

* العارضون ملزمون بالتعهد بعروضهم ملدة تساوي مدة حتضير العروض زيادة (03) ثالثة اشهر، أي ما يعادل 105 يوم  من تاريخ ايداع العروض.
* العروض يجب أن توضع (ال ترسل) على مستوى  أمانة مديرية التجهيزات العمومية لوالية أم البواقي( نهج أول نوفمبر 
1954 أم البواقي) في اليوم األخير من مدة حتضير العروض ( اليوم اخلامس عشر) من الساعة «08:00سا»   إلى غاية 

الساعة «11:00» ( يوم عمل) بعد هذا التاريخ ال يقبل أي عرض.
عملية فتح األظرفة،مللف الترشح، العرض التقني والعرض املالي تتم في جلسة علنية يوم إيداع العروض على الساعة 
«11:00سا» مبقر مديرية التجهيزات العمومية لوالية أم البواقي( نهج أول نوفمبر 1954 أم البواقي)، هذا اإلعالن يعتبر مبثابة دعوة 

للعارضني الراغبني في احلضور.
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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

  
        

    
        
       
 
  
     
  
   
    
     
     
  
     
  
    
     



األصل هو الرفق باليتيم 
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كالم حزين  عن الفراق
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ال تحـــــزن
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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

202102
14432419 وحدك
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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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