













202227

                                                             

14422520218




 www.errayaonline.net 

3






       

   18  
      
     
      







 ""
 









01

    10   10 


13131212



5

5









 “”

 “”
3

3

33





















    " "  
        
   32      
       






     




 

   


   


  














 
 
 

  












    
”


“





22


""




           
         






        " " "  

"


  1414

2500025000
031031929201013737
031031 9292 0101 5656
2

5 2    2020
033033858567674949
033033858563630909


www.errayaonline.net
errayajournal@gmail.com


 

 











00 300 344 300 106 3000 23


344344
CCP

SARL SEHPSI
00 00 37 8778 clé 33


031031 9393 3030 7272
031031939330308686
031031 9393 3131 4747







EURL K.D.P.A




    1
021 73 71 28

021737678
021733043

021739559




031 96 77 94
031545396


   7
038 82 66 00









1 


3020
 2020

  
"

"
"

"

 

"V"


 "V"


"

 "V
EUA

46

 "V"1.2


 "V"

"

"




  
  


  
  


2020

56
1965  " "






     



200








202108
144224

      10  27  " "    
        "
       
"      
"
"









   
    
     
   
 "    
     
     
    
"   " 


    
"

"
   
   
     
"   "  
    
   
   
    
"   " 
    


"
                      
"
    
   
"    "   
    
   
  "   "
    
    
   

"




"  
    
" 
  "    

"
                 
   
   
  19   

    
  
     



    
19
                    
   " 
   
   
    

"
"
   
   
   
 
     

"

                       
    
      
  ”  
 “
     
    “ ”


                    
   
     
    
      ”
     
    
     
    “ 
     
” 



 “
                   
 ”     
      
    
  
    “

    ”
     
    

    

    


 “

    

  
     
   “     
     
     

 “
   "               
    

    

"

”
    
     


 “

”

    
    “ 
    “”  ––
     
   
   



 “”
   
     














   
    
    
    
    
    

   
    
    


                    
   

    
   
    

   
    
   
  
   

    
    
   
   
   




     
     
   


             
    





 

202108
1442243 













    
    
   
 
     




    
   
   
    

"
     
   
    
  "  "
"
                
    
    
    
  "  
    
    

"

                 
   
    
    
    
   
     

   "

"





                       
     
   
      
    
      
      
    
   "   
     





            

 ""





     
    
     
    
     




"
      
     
 "    
 "

     
 
    
     

"
"      
    
    
     
 

"
 
     

     
   


20

 
    

"
   "   


 "    "
     

 "    "
     

"

"

     
     
    
   
    
 "   
    " 
    


"
 "      
     
     
    


"


202108
144224 4









    
   
    

    
8


     
    
     
    
    
    
    
    
    
 



     
    

"
  

"
28    
    
   


 "    
     

"
    

    
    




    
"
"

     



    29
     
    
    
    
    



 "     
"
     
   
20

 33   
    
   
     
    
     
     




    
    
  

  
   


   
    

    
    "  
   
   
     

    

"
   
    
   
   
     
   
    


    
   
    
  
    
   


    
  
      
    

   


    
    
    
   
   
   
    
   



  ""  
    
    
"
   
    
     

"
    







 

    
       
 ""
 " 
     "


"  
   
  
    
  

    
   

"
     
"
    
wwwcndh

"orgdz
    
    "
    
  212 211
 03   1613  
 2016  3  1438 
 
   

"
"     
    

    
    
    
      

2020     77
     
   

"


    
    
    
    
    



    
    "" 
    
    




     
     



""
  "  
    
    
41
     

    

"
     
    
   
   "  
    
 "   


2008
 ""     

    
     
   
   
    


 ""   
     
1.800
  640 


    
    
     


     






 ""









                  
     
    
   
     
     
""    
 
      
    
    
     
     
      
    

      

     

     

     
    

  
    
   



202108
1442245 



  

    3 

 

       

          


    3
   
   
   
  






20
   
  
  

   
5 

4419
    4

   
   3 
   
    
   
  
   
  
  
   
   






            
   
  
   
 29 24
    
  
  
   
  

  
  



   
    
   
   
   
   

  

  
    
   15 
   
   "301 "

  
  

  
   
  

  
   
   
   




            
" "   


   
     
    


     
    


            
    


    
     
    
     

    
   

    
  
    
   
    
    
     

    
    
     
    






18







    

   
   

 
 ""       
       
        
     
      
     

      
     



               

     
       
      
      
       




  


  25 
   

 
25        

  
  
  

  

  
  
  




      



    
  75      
       
         

     
    

       







6202108
144224

   
    

201314 3

 3161
  


 
  

   
 
 
 


 
183
  





 
     

    


 
 
311

 8









 
181496
  
 762 
 

 
  
    
 

  
 

   
 






  





  
 
       
      
22 
96463
 14954 68010
1170 12329

43625
685416351
2380 
300   500




  

 10 



   
  
  


   

  
   



   



  
               
58.49571.574 

 

5
  
 
646.299
48.545
        

  
306.348  
22.099526.055
 136.768

 2020
  
   
 

 
 35  
1372

51

97
9889

57
  
100 
 


 
   
  
  


  
    


 
  



 






  
 
  
    

  

 

 
 




2732 
20212020
   

3388 
   

  
 
    
424  

 3222 1316 
2072 285

2732
 


  
 

  


  1500







 

 

27% 

 


  



21218
1442247





   1004 
LPA
20











                 
  
R11R5

  
  
Assainissement 
 VRD Avaloirs Eclairage
extérieur  Aménagement
extérieur
  

   
   
R11



   





R11


























































1004




 




  4




43









 






1004




1044













43






















8

70




7








8










18  10 20






   




   
  




   


            







   










 
  
  


                  
   



7
3




    
   

   








     
 3   




33  18  

     
     

   3  
  ""   
    24  
32

60 
 
    
    





               
    
     
   
    


                 

   
  
    
   8 
   10 
 
    
     
     


             
      
    
  

     
    
     
    
    
     



      
  
   
  
    
    
   






 
    
    
    
    
    


   
     



     
     

    

    
     





     
    



8202108
144224

7





7







        
        
       
       
       
        
        

04
            

         
       

       
   3100      
        



         
        
         
      
    




       
      
        
         
04         

        








   7


""
7
12“”
          

     “”     
 “”   “”      
 “”
 “”
      




              
378 
  
    
     

     
241    
   
    319

 "     
31974"

    ""
 17810   
  
   
    
 
    

    
 15084  
     
1925     
    
 

208
                
    


    19
     
   
    
    
   
    
  
    
   



    
    
    
    
 304  
   






3





31



99 202108
144224

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم بالحجر
بيـــــن :  بن جـــدو فتيح بن عبد الحفيظ وبيـــن  بن جـــدو عبد الحفيظ بن محمد 

      حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا   حضوريا في أول درجة      :    
 في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى شــكال 

/ في الموضوع  : اعتماد  الخبرة المنجزة من قبل  الخبير بن الشيخ عبد الحليم   المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ : 16/ 02/ 2021 تحت رقم 
إيداع  :  165/ 21  وبالنتيجة  

1/ بتوقيع الحجر على المرجع ضده بن جدو عبد الحفيظ المولود بتاريخ : 02/ 05/ 1934 برج زمورة ابن محمد وبن جدو جناة 2/ تعيين المرجع بن 
جدو فتيح مقدما عليه لرعايته والقيام بإدارة شؤونه المالية واإلدارية وتمثيله إمام مختلف الهيئات اإلدارية والقضائية مع ضرورة استئذان المحكمة في 

التصرفات التالية :
1/ بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة 

2/ بيع المنقوالت ذات األهمية الخاصة
3/ استثمار أموال المحجور عليه باإلقراض أو االقتراض او المساهمة في شركة 

4/ إيجار عقار المحجور عليه لمدة تزيد على ثالث سنوات 
3/ األمر بنشر هذا الحكم بجريدة محلية يومية صادرة باللغة العربية بسعي من المرجع 

4/ األمر بالتأشير بمنطوق الحكم (افتتاح التقديم) على هامش عقد ميالد المحجور عليه بسعي من النيابة 
مع تحميل المرجع بالمصاريف القضائية بما فيها الرسم القضائي المقدر ب: 450دج 

بذا  صدر الحكم ونطق  به علنيا بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله وبصحة أمضي أصله من قبلنا نحن الرئيس
 وأمين الضبط   

الرئيس                                                                     امين  الضبط  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجهيزات العمومية 

لوالية خنشلة
الرقم الجبائي :   53/ 0013400190045

اإلعــــــــــالن عن إلغاء اإلعالن عن المنــــــح المـــــــــــؤقت 
للطلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

رقم : 69/ 2020 
تطبيقا ألحكام المادة  74 من المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المؤرخ 02 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 إلغاء  المنح المؤقت  الصادر  باليوميات الوطنية  
بجريدة « الراية « بتاريخ :  16/ 02/ 2021، وجريدة :  (L’Echo- D’Algérie  ) بتاريخ : 16/ 02/ 2021 والخاص ببناء معهد 
وطني متخصص في التكوين المهني I.N.S.F.P                                          بخنشلة، الحصة : التدفئة المركزية : بمبلغ بكل 

الرسوم : 50، 20.351.201 د.ج  ومدة إنجاز محددة إداريا : شهرين ، لمقاولة : مؤسسة المعز ألشغال البناء م : عقون حفصية .
لألسباب التالية : تنازل المقاولة عن المشروع مراسلة رقم : 607/ 2021 المؤرخة في 25/ 02/ 2021 .

    مديرية التجهيزات العمومية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن  والعمران والمدينة 

ديوان الترقية والتسيير العقاري ميلة 
رقم التعريف الجبائي: 099343010150830

شارع جيش التحرير الوطني ميلة 

إعـــــــــالن عن المنح المؤقت 
الرقم : 878  / أ م ع / د .ت . م / م .ص /ز ص /ب ن/ 2021

تطبيقا للمادة  65  من المرسوم الرئاسي رقم :  15 - 247 المؤرخ في02 ذو الحجة 1436 الموافق لـ :  16/
سبتمبر/2015 .  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و تفويضات المرفق العام،فإن ديوان الترقية و التسيير 
العقاري ميلة يعلم كافة المؤسسات المشاركة في طلب العروض المفتوح الصادر رقم : 01/ 2018 يومي 
: 24 و 26 /07/ 2018  بجريدتي الراية  و  Le courrier d’Algérie   و النشرة الرسمية لصفقات 
المتعامل العمومي و المتعلقة بإنجاز 20/ 70 مسكن عمومي لإليجار (LPL ) بميلة شطر 2010 البرنامج 
الخماسي 2010 - 2014 موزعة عبر والية وطبقا لمحضر إجتماع اللجنة الدائمة  لفتح وتقييم العروض  

جلسة يوم 29/ 08/ 2018  إقترحت اللجنة وفق دفتر الشروط المنح المؤقت  للصفقة كما يالي :

 معايير
التقييم

 رقم التعريف

اجلبائي

 النقطة
 التقنية
من:100

 مدة
اإلجناز

 املبلغ املصحح بكل
الرسوم

 املؤسسة
 املتعهدة
املقترحة

 عدد
السكنات

احلصة

  رقم

 عدد
السكنات

املوقع

 األقل
عرضا

196  843  230  043  333 75،00 24 53 085  981 ، 15  برباش
 عزالدين

20 01 20  ميلة

للمتعهد الذي يحتج على هذا األختيار أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات العمومية  لديوان الترقية والتسيير 
العقاري ميلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن في  الصحافة الوطنية طبقا ألحكام 
المادة 82 من من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في02 ذو الحجة 1436 الموافق لـ :  16/

سبتمبر/2015  والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام.
باإلتصال  والمالية  التقنية  لتقييم  عروضهم   المفصلة  النتائج  اإلطالع على  الراغبين منهم في  المتعهدين 
إبتداء  أيام   (03) ثالثة  أقصاه  أجل  في  وذلك  ميلة   العقاري  والتسيير  الترقية  لديوان  الصفقات  بمصلحة 
من اليوم األول لنشر إعالن عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد الوطنية  وذلك طبقا ألحكام المادة 82 
من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في02 ذو الحجة 1436 الموافق لـ :  16/سبتمبر/2015  

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وتفويضات المرفق العام.
المدير العام 

 

م .ع. إ-- ش ذ أ.
ر.ت.ج : 000216001808337 

المديرية العملية عنابة 
المديرية الفرعية لوظائف الدعم 

دائرة المشتريات و اإلمداد 

إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط الحد األدنى للقدرات
إ ج /م ع 23/م ف و د/د م إ/ رقم 03/ 2021

تعلن إتصــاالت الجزائر عنابة عن مناقصة وطنية مفتوحة مع إشتراط الحد األدنى  من 
القدرات من أجل: أعمال صيانة وتطويرأنابيب  FTTx  الحصص الثالث التالية:

التعينيالرقم 
أشغال قنوات األنابيب – ODN- واد زياد حي 500 مسكن 01
أشغال قنوات األنابيب – ODN- بوقنطاس ( اإلقامات  38 مسكن و56 02

مسكن- حي 100 مسكن وحي 110 مسكن.
جتزئة ال كاروب – بلدية عنابة - 03

  هذه اإلستشارة موجهة فقط لألشخاص الطبيعيين  و / أو المعنويين 
القدرات  لديهم  والري  البناء  العامة،  األشغال  المدنية،  الهندسة  أشغال  في  المؤهلين 

التقنية والمالية للقيام بهذه األشغال وفقا للمستويا ت التالية :
600 المؤسسات 

المعنية هي التي تحمل شهادات التأهيل و التصنيف (01) فما فوق .
  بالنسبة للحصص التي مسافتها تكون أقل من أو تساوي 600 متر : 

ال يتطلب األمر تأهيال لهذه الحصص. 
يمكن لممثلي المؤسسات المهتمة التقدم مرفقين بطلب مكتوب في ورقة على رأسها 
اسم الشركة تعيينهم شخصيا، مرفقين بختم المؤسسة، وهذا  إلى العنوان التالي من 

أجل سحب دفتر الشروط :

اتصاالت الجزائر – المديرية العملية عنابة 
المديرية الفرعية لوظائف الدعم 

دائرة المشتريات و اإلمداد 
نهج بوزراد حسين 

2000 
 يمثل مصاريف الوثائق والنسخ، من خالل ايداعه في الحساب البنكي الوكالة رقم 

482  عنابة : 
0010048220300000079 /57

يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المترشح او ممثله المعين لهذا الغرض.


  1
2
3

يوضع العرضان التقني والمالي والملف اإلداري، مرفقين بالوثائق القانونية المذكورة 
في دفتر الشروط، وترسل إلى العنوان المبين أعاله، في ظرف أساسي مجهول التسمية 

ال يحمل سوى العبارة التالية:



إ ج /م ع 23/م ف و د/د م إ/ رقم 03/ 2021
FTTx


حددت فترة تحضير العروض بـ : خمسة عشرة (15) يوما، ابتداءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الصحافة 
الوطنية.

 يكون آخر أجل إليداع العروض في آخر يوم من فترة  تحضيرالعروض من 08:00 سا إلى 14:00 سا.
 إذا صادف هذا اليوم يوم راحة أو يوم عطلة قانونية، تمدد فترة تحضيرالعروض إلى يوم العمل الموالي.

 ال تؤخذ بعين اإلعتبار العروض المقدمة بعد آخر أجل إليداع العروض .
يمكن للمتعهدين حضور جلسة فتح العروض التقنية والمالية التي تقام في جلسة علنية، في نفس اليوم الموافق 

آلخر أجل أليداع األظرفة،على الساعة (14:00) سا بالعنوان المذكور أعاله.
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة مائة وثمانين (180) يوما ،ابتداءا من  آخر أجل لتقديم العروض .

ANEP  2116004228      �ER� RAYA:08�03�2021

ANEP  2125000988      �ER� RAYA:08�03�2021

   �ER� RAYA:08�03�2021

ANEP  2125000966      �ER� RAYA:08�03�2021

رقم الجدول  : 04269/ 20
رقم الفهرس : 01141/ 21
تاريخ الحكم : 28/ 02/ 21

( 300 م . ت / 120 سرير )
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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 
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قسيمة ركن لست وحدك
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