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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية خنشلة
دائرة ششار
بلدية خيران

رقم التعريف الجبائي:  098540209046123

إعالن  عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم  01 / 2021

يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خيران عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد إنجاز المشروع التالي :
 انجاز الطريق الرابط بين الطريق البلدي رقم 20 وقرية غافس على مسافة 2.5 كلم.

على المؤسسات أو الشركات المهتمة بطلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا والمؤهلة في الدرجة الثالثة (03) فما فوق أشغال عمومية نشاط رئيسي.
التقدم إلى بلدية خيران - مكتب األمانة العامة- إلستالم  دفتر الشروط  واإلطالع على ملف طلب العروض مقابل دفع مبلغ  2000 دج نقدي لدى وكيل 

التسبيق لدى بلدية خيران. 
 - ملف طلب العروض يتكون وفق ما هو مفصل في دفتر الشروط :


- التصريح بالترشح مملوء، ممضي، مختوم ومؤرخة.
- التصريح بالنزاهة مملوء، ممضي، مختوم ومؤرخة .

- القانون األساسي للمؤسسة ذات الشخص المعنوي.
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة ( المؤسسات ذات الشخص المعنوي).

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين :
-    : شهادة التأهيل والتصنيف والوثائق التي تسمح بنقييم العرض التقني. 

  وسائل مالية مبررة بالحصائل  المالية والمراجع المصرفية .
   الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.


- تعليمات للعارضين ممضاة، مختومة ومؤرخة.

- التصريح باالكتتاب  مملوء ممضي ومختوم ومؤرخ.- المذكرة التقنية التبريرية.
- دفتر الشروط (د.ش.ا.ع CCAG )-(د.ش.م CPC )-(د.ش.خ CPS  ) ممضاة، مختومة ومؤرخة مع إضافة عبارة  قرىء وقبل بخط اليد من طرف العارض.


– رسالة تعهد مملوءة ممضية ،مختومة ومؤرخة.

- جدول األسعار الوحدوية مملوء، ممضي،مختوم ومؤرخ.
-الكشف الكمي والكيفي مملوء، ممضي،مختوم ومؤرخ.

- يوضع ملف الترشح،ملف العرض التقني و ملف  العرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام تحمل  تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض 
وموضوعه وتتضمن عبارات ملف الترشح، عرض تقني وعرض مالي حسب الحالة، وتوضع جمع األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل و يحمل 

عبارة - ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض-  طلب العروض رقم : 01/ 2021  موضوع طلب العروض.........

حدد مدة تحضير العروض بـ : 15 يوما ابتداء من أول إصدار لإلعالن في  الجرائد اليومية الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
.(  BOMOP )

تودع العروض في آخر يوم لمدة تحضير العروض قبل الساعة 10.00 صباحا.
يتم فتح األظرفة المالية والتقنية وملف الترشح معا بمقر البلدية على الساعة10:30  (صباحا ) بنفس اليوم يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة : 

(ثالثة أشهر + مدة تحضير العروض) ابتداء من تاريخ جلسة فتح األظرفة التقنية والمالية.


إذا صادف اليوم األخير من مدة تحضير العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
كل العارضين  مدعوون لحضور جلسة فتح األظرف  وفقا للمادة 70 من المرسوم الرئاسي 15/ 247  المؤرخ في 16/ 09/ 2015  المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
 يحق لكل عارض لم يتمكن من سحب دفتر الشروط ألي سبب كان القيام برفع شكوى مستعجلة للسيد والي الوالية.

حرر بخيران في : 14/ 03/ 2021 
رئيس المجلس الشعبي البلدي 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : جيجل 

دائرة : الطاهير
بلدية : الطاهير

تجديد الهيئة القيادية
طبقا ألحكام المادة الثامنة عشر من القانون رقم 12 - 06 المؤرخ في 18 صفر 1433هـ الموافق ل 12 يناير 

2012م المتعلق بالجمعيات، تم تجديد الهيئة القيادية للجمعية المسماة:
 - نادي الرياضي الهاوي اإلتحاد الرياضي بوشرقة - الطاهير.

 - المعتمدة تحت رقم: 23/2014 بتاريخ:03/ 07/ 2014.
 - الرئيس: عليوة سماعين، المولود في: 11/ 10/ 1969بالطاهير.

 - المقر: محل السيد مسموك نجيب – حي المسجد اإلمام علي رقم 10 – الطاهير.
و بالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر 

جيجل في :15 مارس 2021.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم بالحجر
البشير وبيـــن  بوخاري عياشة  ابن  بيـــــن :  بوخاري فوضيل 

بنت فوضيل 
      حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا 

ابتدائيا   حضوريا      :    
 01/في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 

02/ في الموضوع  :افراغ األمر الصادر بتاريخ : 14/ 02/ 2021 
واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي دقيش اسماعيل 
 2021  /02  /22  : بتاريخ  المحكمة  ضبط  أمانة  لدى  المودعة 
المدعى  على  بالحجر  الحكم  وبالنتيجة   2021 /186 : رقم  تجت 
عليها بوخاري عياشة المولودة بتاريخ : 16/ 10/ 1973 بالقبة 
المدعي  وتعيين  عيشوش  حمودة  بن  ووالدتها  فوضيل  لوالدها 
المالية  شؤونها  وتولي  لرعايتها  عليها  مقدما  فوضيل  بوخاري 

منها واالدارية .
واألمر بنشر هذا الحكم في جريدة وطنية لالعالم مع األمر بالتأشير 
بافتتاح  التقديم والحجر على المدعى عليها بوخاري عياشة على 

هامش عقد ميالدها لالشهار 
03/ والمصاريف القضائية يتحملها المدعي 

بذا  صدرالحكم  وأفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالمكان 
الرئيس  أصله  على  أمضى  ولصحته  أعاله  المذكورين  والتاريخ 

وأمين الضبط 
الرئــــيس                                                  أمين الضبط



وصل إشعار بتجديد مكتب جمعية رياضيه ذات صبغة محليه
2012المتعلق  ل12جانفي  الموافق   1433 18صفر  في  06المؤرخ   /12 رقم  القانون  بمقتضى 
بالجمعيات   بمقتضى القانون رقم 13/5المؤرخ في 23يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم  األنشطة البدنية 
المؤرخ في 15فيفيري 2015  التنفيذي رقم 15/ 74  المرسوم  بناء على     . والرياضية وتطويرها  
الذي يحدد األحكام والقانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي المعدل والمتمم      
بناء على وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية المسماة : الجمعية الرياضية للصم البكم 
تبسة  رقم 20/ 2016بتاريخ 02 /08/ 2016 .بناء على محضر الجمعية العامة االنتخابية  التحديدية 
المؤرخ في 04/ 11/ 2020المتضمن تجديد أعضاء الجمعية  مكتب الجمعية الرياضية الصم والبكم 
تبسة تم هذا اليوم 21جانفي    2021  تجديد مكتب هذه الجمعية والتي يترأسها السيد حراكتي رؤوف 

بن الطاهر المولود بتاريخ 21/ 08/ 1982تبسة ،العنوان حي جبل الجرف تبسة.
  مالحظة ال يحتج على الغير  بشكليات االشهار لهذا الوصل على نفقة الجمعية في جريدة يومية

في  المؤرخ  القانونرقم12/06  18من  المادة  ألحكام  طبقا  وطني  توزيع  وذات  األقل  على  واحدة 
2012المتعلق بالجمعيات..

                 رئيس المجلس الشعبي البلدي 

مديرية التنظيم و الشؤون العامة 
مصلحة التنظيم والشؤون القانونية

مكتب التنظيم
رقم 08/م.ت.ش.ع/م.ت.ش.ق/2021

رقم الجدول  : 00146/ 21
رقم الفهرس : 01345/ 21
تاريخ الحكم : 10/ 03/ 21
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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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