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ةـــــــة الشعبيــــــة الديمقراطيــــــة الجزائريـــــــالجمهوري  

والفنون وزارة الثقافة   

واالعالمالديوان الوطني للثقافة   

 

099916000726289: رقم التعريف الجبائي  

  

  002/2022إعالن عن مزايدة وطنية مفتوحة رقم 

  املتعلق باستغالل قاعات السينما
 

املتعلق باستغالل قاعات  002/2022رقم  مزايدة وطنية مفتوحة يعلن الديوان الوطني للثقافة واإلعالم عن  

 )وفق الجدول املرفق (.نما يالس
 

 : مقر  نم سحب دفتـــــر الشــروط، بهذا اإلعالن عن مزايدة  بإمكان املهتمين    :سحب دفتر الشروط

 ،واالعالملديوان الوطني للثقافة ا

 ،الجزائر –شارع سماوس حسين داي  05ـ ـــــــــالكائن ب

مثل الذي يلالسترجاع و غير قابل  (،دج 2000.00جزائري )دينار  يلفلغ: أمبدفع حقوق السحب بـ مقابل 

 . املزايدة اآلجال املمنوحة في اإلعالن عن  خالل بالدفع، وهذاوصل استالم  مع التوثيقف يمصار 

 : لـــــــالشروط  يحق سحب دفتر

 القانونيمؤقت ملؤسسات، من طرف ممثله  في شكل مجمعأو  معنوي خاص طبيعي أو كل شخص -

 نشاط ذي صلة بالسينما والسمعي البصري وفنون العرض،أي  يمارسالذي 

  .للقانون الجزائري ومقيد في السجل التجاري يجب أن يخضع كل مترشح  -

( يوما ابتداء من نشر هذا 30بثالثين ) وإيداع العروضتحدد مدة تحضير  :وإيداع العروضمدة تحضير 

 .(BOMOP) في الجرائد اليومية الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات املتعامل العموميعن مزايدة اإلعالن 

من جل إليداع العروض في اليوم الثالثون من مدة اإليداع أخر آيحدد  : يداعال  آخر أجل تاريخ و ساعة

  عنوان اآلتي:بال  (12.00 - الثانية عشرا منتصف النهار ) غاية إلى 8.30 الثامنة و النصف صباحا الساعة

 والعالمالديوان الوطني للثقافة 

 الجزائر –حسين داي  –س شارع عمار سماو  05

، ليهار العروض يضاف إيبقي املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة تساوي مدة تحضي جال صالحية العروض:أ

 . يداع العروضآخر يوم إل  من تاريخ  اًء دشهر ابت( ثالثة أ03)



2 
 

جال صالحية آن يطلب من املتعهدين تمديد واالعالم أعند الضرورة يمكن للديوان الوطني للثقافة و 

 العروض.

 عرض مالي"و" عرض تقني""و"  ملف الترشحيجب ان تشتمل العروض على"  :تقديم العروض

حكام يبين كل منها إظرفة منفصلة ومقفلة بعرض التقني" و"العرض املالي" في أالو "يوضع ملف الترشح " 

                ، "، "عرض تقنيملف الترشح "عبارة "تسمية املؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه و تتضممن 

 و " عرض مالي" حسب الحالة.أ

 »ويحمل عبارة  حكام إخر مقفل بآظرفة في ظرف وتوضع هذه ال         
ا
ظرفة فتح ال  من طرف لجنة ال يفتح إال

 .  »الستغالل قاعات العرض السنيمائي   2022رقم .../ العالن عن مزايدة  –وتقييم العروض 
 

املنصوص عليها في دفتر الشروط ، ن تكون العروض مرفقة بالوثائق املطلوبة يجب أ  عرض:المكونات  

 . 11لحكام املادة  طبقا 

 العروض،إيداع خر يوم من مدة آعلنية في ال ظرفةلحضور جلسة فتح ال املتعهدون مدعوون  :ظرفةال فتح 

  : بعد الزوال بمقر 14.00على الساعة 

 .الجزائر –حسين داي  –شارع عمار سماوس  05 واالعالمالديوان الوطني للثقافة 

 جدول القاعات السنيمائية مرفق بهذا العالن:

 

 

 مالحظة : 

  العروض.زيارة القاعات السنيمائية طيلة مدة تحضير عن مزايدة، بإمكان املهتمين بهذا العالن 
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 جدول القاعات السنيمائية:

املتعلق باستغالل قاعات السينما 002/2022.رقم  مزايدة وطنية مفتوحة عالن عن إ  

السعر االفتتاحي 

للكراء السنوي     

 )دج(

 الجماليةاملساحة 

 م²

قدرة 

 االستيعاب 

 الرقم اسم قاعة السينما  املوقع  العنوان 

 الوالية  البلدية 

 01 مزي آ النعامة عين الصفراء  وسط بلدية عين الصفراء  300 1031 1.948.384.94

 02 االمل  النعامة  مشرية  مشريةوسط بلدية  300 986 2.281.368,41

 03 الشهيد رحماني حسان "السعادة" معسكر معسكر  شارع محمود  400 940 6.145.680,00

 04 الصومام  عين تموشنت  عين تموشنت شارع مغني صنديد فاطنة  360 612 2.091.600,00

 05 الطاهر وطار  أم البواقي  عين البيضاء عين البيضاء وسط بلدية  320  500 1.050.000,00

 06 سيدي رغيس  أم البواقي  أم البواقي  أم البواقيوسط بلدية  400 1200 2.267.760,00

 07 الحضنة  املسيلة  املسيلة  شارع عيسات إيدير  39 300 586 1.333.298,00

 08 مّزي  الغواط  الغواط  وسط بلدية الغواط 430 1200 835.100,00

 09 سيدي عقبة  الغواط آفلو وسط بلدية آفلو 553 887 865.368,00

 10 الكواكب عين الدفلى خميس مليانة شارع غيدة بن يوسف 04 450 1020 2.023.725,00

 11 ميراوي محمد الشلف التنس شارع بوسلطان 336 935 1.120.000,00

 12 االنتصار قاملة قاملة ميهوب بن الطيب ج، نه31 419 800 775.000,00

 

 

 

 


