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 �ER� RAYA:02�03�2021 �ER� RAYA:02�03�2021

 �ER� RAYA:02�03�2021 �ER� RAYA:02�03�2021

 �ER� RAYA:02�03�2021

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

بلدية :  برج بوعريريج 


طبقا ألحكام املادة :18 من القانون رقم :12/ 06 املؤرخ في :12 
 /16: التنفيذي  املرسوم  وكذا  باجلمعيلت  املتعلق   2012 يناير 
للمرسوم  واملتمم  املعدل   2016 سبتمبر   21: في  املؤرخ   241
يحدد  الذي   2015 :16/فيفري  في  املؤرخ   15/74 التنفيذي 
النادي  على  املطبق  النموذجي  األساسي  والقانون  األحكام 
الرياضي الهاوي : مت هذا اليوم : 22 فيفري 2021 استالم مذكرة 
بتجديد  املتعلقة   2020 نوفمبر   13: في  املؤرخة  التعديالت 

الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة : 
النادي الرياضي للهواة األبطال لرياضة الكيك بوكسينغ والفول 

كونتاكت برج بوعريريج
املسجلة حتت رقم : 90/ 2008 بتاريخ : 26/ 08/ 2008 

مسكن   1008 حلي  اجلواري  الرياضي  املركب   : ب  مقره  الكائن 
بلدية برج بوعريريج 

اسم الرئيس : فراحتية عبد الرحمان 
تاريخ ومكان ميالد : 25/ 03/ 1980 ببرج بوعريريج  

رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج
دائرة   : جعافــــرة 

بلدية   : القلـــــــــة 


مبقتضى  القانون رقم : 84/ 09 املؤرخ في : 04/ 02/ 1984 املتعلق بالتنظيم االقليمي للبالد

مبقتضى القانون رقم :11/ 10/املؤرخ في  22/ 06/ 2011 املتعلق بالبلدية 
مبقتضى القانون رقم :83/ 16 املؤرخ في 02/ 07/ 1983 املتعلق بإنشاء الصندوق الوطني ملعادلة اخلدمات االجتماعية 

مبقتضى األمر رقم : 06/ 03 املؤرخ في :15/ 07/ 2007 املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 
مبقتضى املرسوم رقم :  82/ 179 املؤرخ في :15/ 05/ 1982 احملدد حملتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية متويلها 

مبقتضى املرسوم رقم :  82/ 303 املؤرخ في : 11/ 09/ 1982 املتعلق بتسيير اخلدمات االجتماعية السيما املادة 21 منه 
مبقتضى التعليمة الوزارية رقم :83/17 املؤرخة في 31/ 05/ 1983 املتضمنة كيفية التمويل والتسيير املالي للخدمات االجتماعية في القطاع العمومي 

بناء على القرار رقم :198/ 11 املؤرخ في : 29/ 05/ 2011 املتضمن إنشاء جلنة اخلدمات االجتماعية ملستخدمي البلدية 
بناء على محضر تنصيب املؤرخ في : 05/ 12/ 2017 املتضمن وضع السيد /بلقاسم مسـروري في حالة دميومة لدى بلدية القلة بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدي 

بناءا على محضر اجلمعية العامة للجنة اخلدمات االجتماعية للبلدية املؤرخ في :23/ 02/ 2021 املتضمن انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 
بناء على محضر التنصيب املؤرخ في : 23/ 02/ 2021 املتضمن أعضاء جلنة اخلدمات االجتماعية للبلدية 




املادة األولى : يجدد مكتب جلنة اخلدمات االجتماعية ملستخدمي بلدية القلة ملدة 03 ثالث سنوات 
املادة الثانية : يتشكل مكتب اللجنة من السادة :

زمراق منير رئيس اللجنة ** عبالوي عبد احلليم نائب رئيس اللجنة ** بن حيزية ساعد أمني مال اللجنة **علواش توفيق نائب امني مال اللجنة 
املادة الثانية : تلتزم اللجنة بكل ما جاء في قانونها األساسي ومينع عليها منعا باتا ممارسة اي نشاط خارج ذلك 

املادة الثالثة : بكلف السيدان األمني العام للبلدية أمني خزينة البلدية وكذا املراقب املالي كل في حدود اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج ضمن نشرة القرارات االدارية البلدية 
رئيس الس الشعبي البلدي 

CLUB SPORTIF AMATEUR
الشبيبة الرياضية لمدينة سكيكدة 

 JEUNESSE SPORTIF MADINAT SKIKDA
Siège social 05 rue Didouche Mourad, Skikda. Tel/Fax 038-76-36-73//038-74-54-31

سكيكدة في: 01/ 03/ 2021المرجع رقم / 018/ 2021 

ألعضاء الجمعية العامة للمساهمين 
للشركة الرياضية ذات األسهم 

"جي.أس.أم.أس بالك فيكتوري"
لعقد جمعية عامة غير عادية 

الرياضي  النادي  المطبقة على  األحكام  الذي يضبط  فيبراير 2015،  لـ 16  الموافق  الثاني  المؤرخ في 26 ربيع  التنفذي رقم 15-73  المرسوم  بموجب 
المحترف ويحدد القوانين األساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.

وبناء على ماجاء في الفصل الرابع الخاص بالجمعيات العامة، حيث تنص المادة 27 من على مايلي:
« يكون اإلستدعاء بقوة القانون عندما يطلب ذلك مساهم أو عدة مساهمين يجمعون عشرين(20)

بالمائة على األقل من رأس مال الشركة» .
وبالتالي فنحن نتشرف بدعوتكم لحضور الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين المقرر إنعقادها

يوم الثالثاء 16 مارس 2021 بداية من الساعة الخامسة (17:00) مساءا بمقر النادي الهاوي
(المؤقت) المتواجد بدار الشباب « اإلخوة ساكر»، سكيكدة. من أجل مناقشة النقطة التالية :

تحديث وتحيين القانون األساسي والسجل التجاري للشركة ( بحضور الموثق).
تحية رياضية .

رئيس النادي الرياضي الهاوي:
عمروس عبد الحق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 


بيـــــن :  مرجي عبد اهللا بن علي وبيــــن  بن عيسى خيرة بنت رابح 

      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة في أول درجة 
علنيا   حضوريا      :    

 في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 
اخلبير  املنجزة من قبل   اخلبرة  تقرير  املصادقة على   : املوضوع   في   /
 : بتاريخ  احملكمة  ضبط  أمانة  لدى  املودعة  احلليم    عبد  الشيخ  بن 
21 /01/ 2021 حتت رقم فهرس : 21/ 66  وبالنتيجة  احلجر على 
املدعى عليها بن عيسى خيرة      املولودة خالل سنة 1942 بالرابطة 
املدعي   تعيني   و  حليمة  بوبعاية  وألمها  رابح  ألبيها  احلمادية  ببلدية 
وادارة  شؤونها  لرعاية احملجور عليها  مرجي عبد اهللا  مقدما عليها  
بجريدة  احلكم  هذا  بنشر  املدعي  امر  مع  والقانونية  االدارية  و  املالية 
وطنية صادرة باللغة العربية وامر ضابط احلالة املدنية لبلدية احلمادية 
بالتأشير بهذا احلجر على هامش شهادة ميالد احملجور عليها وحتميل 
املقدر  الدعوى  تسجيل  رسم  فيها  مبا  القضائية  باملصاريف  املدعي 

بأربعمائة وخمسني دينار جزائري (450دج)ومصاريف اخلبرة 
وامضى    اعاله  املذكور  التاريخ  في  به  ونطق   احلكم  هذا    صدر  بذا  

اصله من طرف الرئيسة وامينة الضبط كالتالي  
الرئيسة                                امينة  الضبط  

مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة نهج بن 
مليك رقم 02

إحالة حصص في شركة 
الشركة ذات املسؤولية احملدودة   –  إليسار فارم  -
الكائن مقرها بقسنطينة حي عبابسة الطاهر 

رقم 27 سيدي مبروك ، مدتها 99 سنة ، راسمالها 
(1.000.000,00 دج )

مبوجب عقد  حرر مبكتبنا ، بتاريخ  25/02 /2021  ، مسجل ، أحال السيد / 
لفوالة ياسني عن طريق الهبة 500 سهم التي ميلكها  للسيد / شيبوب  أكرم 
 / السيد  أحال  سهم كما   250 أكرم  محمد  بواملرقة   / للسيد  و  سهم   250
لفوالة شعيب عن طريق الهبة  160 سهم التي ميلكها  للسيد / شيبوب  أكرم 

80 سهم وللسيد / بواملرقة محمد أكرم 80 سهم . 
و نتيجة لذلك قرر الشركاء تعديل املواد 06 ، 07 كما يلي :

بتقومي  للسهم  دج   1000 سهم.بقيمة   340 شعيب  لفوالة  السيد/   (1
340.000.00 دج

بتقومي  للسهم  دج   1000 .بقيمة   ، سهم   330 أكرم  شيبوب  السيد/   (2
330.000.00 دج

بتقومي  للسهم  دج   1000 .بقيمة   330 أكرم  محمد  املرقة  بو  السيد/   (3
330.000.00 دج 

مبجموع : 1.000.000,00 دج.
كما تقرر تعديل املادة 15 املتعلقة بتسمية املسير كما يلي : 

يبقى السيد / لفوالة شعيب مسيرا للشركة وعني السيد : بواملرقة محمد أكرم 
نائب مسير للشركة ملدة غير محدودة 

الباقي بدون تغيير .
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري ملحقة والية قسنطينة .

من اجل االعالن/ املوثق

ANEP  2116003900            �ER� RAYA:02�03�2021

رقم اجلدول  :  04114/ 20
رقم الفهرس : 00815/ 21
تاريخ احلكم : 10/ 02/ 21

ميرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة التنظيم واملنازعات  

الرقم : 21/ 2021 

202124082021




اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
- والية اجلزائر 

- املقاطعة اإلدارية للدار البيضاء 
بلدية باب الزوار 

الترفيم  اجلبائي اخلاص بالبلدية  :                41000200001608501020  
الرقم : 476 / أر/ 2021 

إعـــــــــــالن  عن  المنح المؤقت  لإلستشارة رقم  01/ 2021 
والخاصة بالمشروع التالي : 

-التأمني على عتاد احلظيرة – التأمني على املمتلكات املنقولة والغير منقولة – التأمني على 
املسؤولية املدنية لسنة 2021 .

طبقا ألحكام املادة 52 و 65 من من الرسوم الرئاسي  رقم 15/ 247 املؤرخ في 16/ 09/ 
2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

تعلم رئيسة الس الشعبي البلدي لباب الزوار جميع املؤسسات املشاركة في اإل ستشارة 
رقم :  01/ 2021  والصادرة في اجلريدة الرسمبة وجريدة ER RAYA  بتاريخ : 21/ 01/ 

2021  و LE Géant spor�f   بتاريخ : 21/ 01/ 2021   اخلاصة باملشروع املبني أعاله .
 و بناء ا على اجتماع جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض في حصة حتليل العروض بتاريخ : 

15/ 02/ 2021 ، أنه مت املنح املؤقت للمؤسسة اآلتية على الشكل التالي :

رقم 
الظرف

اسم اسم العملية
املؤسسة

الترقيم اجلبائي اخلاص 
باملؤسسة

مدة 
العقد

املبلغ 
( بالرسوم )

املبلغ 
املصحح  
( بالرسوم )

النقطة
 ( التقنية + 
املالية )/80 

نقطة 

املالحظة

التأمني على عتاد 01
احلظيرة – التأمني على 

املمتلكات املنقولة 
والغير منقولة – التأمني 
على املسؤولية املدنية 

لسنة 2021 .

أليونس 
للتأمينات 

سنة 000516097144217 
واحدة 

 5 975  466 ،00 RAS املؤسسة املؤهلة  75 نقطة
للقيام باملشروع 

على (أحسن 
عرض  )

بناءا على  املادة 82 من الرسوم الرئاسي  رقم 15/ 247 املؤرخ في 16/ 09/ 2015 املتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

التقنية  جلنة  لدى  الطعن  في  احلق  لها  الشأن  هذا  في  عروضها  قدمت  التي  املؤسسات 
للبلدية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداءا من أول صدور هذا اإلعالن في الصحف الوطنية  وعن 

.(BOMOP) طريق النشرة الرسمية للصفقات العمومي
 املتعهدون الراغبون في األطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم ميكنهم األتصال 

مبصاحلنا في أجل أقصاه 03 ايام ابتداءا من اليوم األول من نشر اإلعالن.
رئيسة الس الشعبي البلدي 

22 فيفري 2021 

(NIF)
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حديث 
قديسقديس
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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
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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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