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�ER� RAYA:17�10�2021

مكتب األستاد نورالدين شروانة ، موثق، 12، شارع 
زعبان قسنطينة

بيع محل جتاري (قاعدة جتارية)
 ،2020 سبتمبر   28 يوم  مبكتبنا  محرر  عقد  مبوجب 
مسجل، فإن السيد ميلي رضا الساكن بقسنطينة، 
نشاطه  معد  جتارية)،  (قاعدة  جتاريا  محال  باع  قد 
بقسنطينة  كائن  للسخاتة،  بالتجزئة  للتجارة 
عبد  حمامص  للسيد   ،72 رقم  عرفة  اإلخوة  شارع 
قدره  رئيسي  بثمن  بقسنطينة،  الساكن  الفتاح 

4.000.000.00 دج. 
تقدم االعتراضات إن وجدت لدى مكتب املوثق أو مقر 

احملل التجاري وذلك خالل اآلجال احملددة قانونا. 
للسجل  الوطني  املركز  لدى  القانوني  اإليداع  سيتم 

التجاري لوالية قسنطينة.
النشرة الثانية    
لالعالن املوثق  

ANEP 2125004349    �ER� RAYA:17�10�2021

ANEP 2125004341    �ER� RAYA:17�10�2021

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجهيزات العمومية 

لواليــــة خنشلــــة
الرقم الجبائي :  53/ 0013400190045


تطبيقا ألحكام المادتين  40/ 65 ، من المرسوم الرئاسي رقم -15 247 المؤرخ 2 ذي الحجة 
عام 1436 الموافق لـ  16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 

المرفق العام  .
 تعلم مديرية التجهيزات العمومية لوالية خنشلة كافة المتعهدين المشاركين عن اإلعالن عن 
عدم جدوى واإلعالن عن المنح المؤقت الطلب العرض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  رقم:  
وجريدة   ،2021  /08  /08  : بتاريخ  الرايـــة»    » بجريدة  الوطنية   باليوميات    2021  /37
:TRANSACTION D’ALGERIE بتاريخ : 08/ 08/ 2021 والخاص ببناء مصلحة 
لفائدة األمن الوطني  بانسيغة، والتي من خالله  للعتاد واقتناء مولد كهربائي  مابين الواليات 

تقويم العروض تم العدم جدوى  والمنح المؤقت كالتالي :

المبلغ المقاولةالرقم الجبائي للمقاولةالحصصالرقم

بكل الرسوم (د.ج)

المالحظةمدة اإلنجاز

الحصة 02: 01
اتمام انجاز 

اإلدارة

عدم جدوى ////
الحصة

الحصة 04: 02
اتمام انجاز 

ادارة المخازن 
والورشات

شركة بدر  53/ 0015391800045
التومية 

للخدمات 
م : بعرورة

 بدرالدين

ثالثة 81، 429. 000. 15 
(03أشهر)

العرض المالي 
الوحيد المؤهل 

تقنيا

مالحظة: - كل مؤسسة تحتج على هذا المنح المؤقت بإمكانها  تقديم  طعن لدى اللجنة الوالئية لصفقات 
المتعامل العمومي خالل أجل عشرة (10 أيام ) ابتداء من تاريخ  أول نشر لهذا اإلعالن في الصحافة 

الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
يمكن لكل متعهد اإلطالع على طريقة التنقيط العرض في أجل أقصاه ثالثة (03أيام ) من أول إصدار لهذا 

المنح المؤقت.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الديوان الوطني للخدمات الجامعية 

مديرية الخدمات الجامعية -   باتنة وسط  -



العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن  16سبتمبر2015  في  المؤرخ   247  /15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من   02  : الفقرة   65  : المادة  ألحكام  تطبيقا 
وتفويضات المرفق العام.

تعلم مديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط ر. ت .ج (000505019009845) كافة المشاركين في طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا رقم :  02/ م .خ . ج. ب. و/2021  الخاصة بالنقل الجامعي الحضري خالل سنة2022 ، وبعد إجراء تحليل وتقييم العروض طبقا للمعايير المحددة 

في دفتر الشروط، تم اإلسناد المؤقت للصفقات حسب الجدول التالي :

تعيين الخط
النقل الحضري

رقم التعريفالعارض
الجبائي

النقطة 
التقنية

مبلغ العرض المالي 
األقصى بكل

الرسوم

مدةمالحظة
التنفيذ

إ ج خديجة أم المؤمنين- 
إتجاه 
جامعة باتنة1 (الحاج لخضر)

م.ش.و.ذ.م.م
عبيدي حبيب

لنقل المسافرين
المسير :

عبيدي حبيب
عرض 00. 810  364  00020502230192685275

وحيد

سنة 
واحدة 
قابلة 

للتجديد

إ ج خديجة أم المؤمنين- 
إتجاه 

معهد العلوم الطبية

إ ج خديجة أم المؤمنين- 
إتجاه 

المركز الجامعي رقم 1

إ ج مهداوي خديجة 
إتجاه 

المركز الجامعي رقم 1

إ ج جبارة أحمد وموسى 
ابني سعيد

إتجاه 
جامعة باتنة1 (الحاج لخضر)

إ ج بوزيان أم السعد إبنة 
الصالح

إتجاه 
جامعة باتنة1 (الحاج لخضر)



 يمكن ألي متعهد الذي يحتج على هذا األختيار أن يرفع طعن أمام اللجنة القطاعية للصفقات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي – 11 شارع دودو 
مختار بن عكنون في أجل ال يتعدى 10 أيام اعتبارا من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن في الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

.(BOMOP) العمومي
بإمكان المتعهدين الراغبين في اإلطالع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية اإلتصال بمصلحة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات 

الجامعية باتنة وسط في أجل أقصاه 03 أيام ابتداءا من تاريخ نشر اإلعالن عن المنح المؤقت.
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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

202117
14431019 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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