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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج 

بلدية  :  برج بوةعريريج 
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

مصلحة التنظيم واملنازعات  
الرقم : 23/ 2021 




ل   1433 املوافق  : 18 صفر عام  :  12/ 06/املؤرخ في  رقم  القانون  مبقتضى    
:12 جانفي 2012 

 املتعلق باجلمعيات .
بتأسيس اجلمعية  التصريح  ، تسليم وصل    /2021 13/ أكتوبر    مت هذا اليوم 

احمللية ذات الطابع االجتماعي املسماة : 
جمعية شهر زاد لليتيم واملريض واحملتاج 

الكائن مقرها ب: مسكن السيد سكحال نور الدين يقع بحي 08 ماي 1945 رقم 
36 بلدية برج بوعريريج 

اسم الرئيسة : شنيتي شهرزاد   
تاريخ ومكان امليالد : 12/ 06/ 1988 ب : األربعاء ناث ايراثن والية تيزي وزو 

رئيس الس الشعبي البلدي

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : برج الغــــــــدير 
بلدية  :  برج الغــــــدير 
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
الرقم : 09/ 2021 




مبقتضى القانون رقم  :  12/ 06/املؤرخ في  18 صفر عام 
1433 املوافق ل  :12 جانفي 2012    

 املتعلق باجلمعيات .
مت هذا اليوم 24/ أكتوبر   2021/  ، تسليم  وصل التصريح 
بتأسيس اجلمعية احمللية ذات الطابع االجتماعي املسماة : 

اجلمعية الدينية للمدرسة القرآنية الزرارقة برج الغدير 
الكائن مقرها ب : مسجد البشير االبراهيمي الشانية 

اسم الرئيس :  سويسي عبد الوهاب 
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 والية : سطيف   
دائرة  : عني أزال 
بلدية  :عني أزال 

رقم:........./ م.ت.أ.ج/م.ص.ع/ب.ح/ ك. ر/2021 

اعــــــــــــذار رقم 01

إن رئيس الس الشعبي البلدي بالنيابة لبلدية عني أزال 
( عنوان ومقر البلدية : حي حمودة )

: م ذ ش و ذ م م أس أس بولي باك  01 إلى  يعلن عن توجيه إعذار رقم 
سنوسي سمير.

الكائن مقرها بـ : حي العزامية عني آزال سطيف.
مبوجب الصفقة العمومية رقم 01/ 2021 بتاريخ 21/ 01/ 2021 .

واخلاصة مبشروع : متوين املطاعم املدرسية باملواد الغذائية لسنة 2021 
 :04 03: اخلبز، احلصة رقم  حصة رقم 01 :جنب- ياغورت- حصة رقم 

املواد الغذائية العامة، حصة رقم 05 : اللحوم احلمراء والبيضاء.
األمر باإلنطالق بالتموين رقم 01/ 2021 بتاريخ 21/ 01/ 2021.

مبختلف  املدرسية  للمطاعم  التموين  بعملية  التزامكم  لعدم  وذلك 
املواد الغذائية.

لذا نطلب منكم اإللتزام ببنود وأحكام وشروط الصفقة املذكورة أعاله 
وإال ستتخذ ضدكم اإلجراءات القانونية املعمول بها.

رئيس الس الشعبي البلدي بالنيابة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية سطيف   

دائرة  عني آزال 
بلدية عني آزال 

رقم التعريف اجلبائي : 092319409207429
مادة الضريبة   : 19400217014 

اعالن عن طلب عروض مفتوح
يعلن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية عني آزال عن اجراء طلب عروض مفتوح للمرة الثانية من أجل املشروع التالي :

تموين المطاعم  المدرسية بالمواد الغذائية لسنة 2022
حصة رقم 04: المواد الغذائية العامة

بإمكان املتعاملني اإلقتصاديني اتصني في امليدان  سحب دفتر الشروط من مقر البلدية «مكتب الصفقات العمومية» مكتب رقم 21 بالطابق األول، مقابل 
دفع مبلغ 3.000.00  دج  لكل دفتر، تودع العروض لدى امانة السيد رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية عني آزال مكتب رقم : -30- بالطابق الثاني إلى العنوان 
التالي : إلى السيد رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية عني أزال  والية سطيف،يكون الظرف مغلق ومبهم االسم يحمل عبارة ال « يفتح»  إال من طرف جلنة  
فتح األظرفة  وتقييم العروض  طلب العروض الوطني مفتوح - واسم املشروع، يحتوي  الظرف املذكور أعاله على  03 أظرفة منفصلة ومقفلة باحكام يبني كل 

منها تسمية املؤسسة  ومرجع طلب العروض  وموضوعه  وتتضمن عبارة : « ملف الترشح» « عرض تقني» او « عرض مالي». 
 01

* دفتر الشروط اخلاص مبلف الترشح ويحتوي على :
* التصريح بالترشح مملوء و مؤشر وممضي من طرف املتعهد.

* التصريح بالنزاهة مملوء و مؤشر وممضي من طرف املتعهد
*القانون األساسي للشركات.

*الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
*- السجل التجاري في اإلختصاص.

      02
* دفتر الشروط اخلاص بالعرض التقني  ويحتوي على :

* التصريح باألكتتاب مملوء و مؤشر وممضي من طرف املتعهد .
*تعليمات  للمتعهدين مملوءة ممضية و مؤشرة من طرف املتعهد.

كتابة عبارة قرىء وقبل بخط اليد في نهاية العرض التقني عند التعيني.
- إرفاق املذكرة التقنية التبريرية مملوءة ممضية و مؤشرة من طرف املتعهد وهي اقصائية وغير مستكملة وكذلك البطاقة الرمادية أو وكالة محررة عند املوثق 

ملركبة نقل البضائع (مستكملة) وشهادة تأمني مركبة نقل البضائع سارية املفعول (مستكملة).
       03

دفتر الشروط اخلاص بالعرض املالي ويحتوي على:
- رسالة العرض مملوءة و مؤشرة و ممضية من طرف املتعهد.

- جدول االسعار بالوحدة مملوء و مؤشر و ممضي من طرف املتعهد. 
- تفصيل تقديري وكمي مملوء و مؤشر و ممضي من طرف املتعهد. 

  04
- شهادة اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للمعفيني من الرسم على القيمة املضافة.

*حددت مدة حتضير العروض عشرة أيام:( 10 ايام  ) ابتداءا من تاريخ أول نشر هذا االعالن باجلرائد الوطنية،تودع العروض لدى أمانة  السيد رئيس الس 
الشعبي البلدي  لبلدية عني آزال مكتب رقم : - 30 - ابتداء من الساعة الواحدة زواال إلى غاية الساعة الثانية زواال وال تقبل أي عروض بعد الساعة الثانية زواال 
من تاريخ آخر يوم لتحضير العروض، املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح العروض على الساعة الثانية زواال مبقر البلدية من يوم آخر أجل إليداع العروض 

وفي حالة متديد أجل حتضير العروض  يتم إعادة األظرفة إلى أصحابها بواسطة وصل إستالم وذلك مباشرة بعد إختتام جلسة فتح األظرفة.
يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة (ثالثة أشهر)  ابتداء من تاريخ آخر أجل إليداع العروض.

عني آزال في:    
رئيس الس الشعبي البلدي بالنيابة
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َ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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