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�ER� RAYA:02�05�2021

�ER� RAYA:02�05�2021
مكتب األستاذ / بوضرسة العربي الموثق بقسنطينة 

حي دقسي عبد السالم عمارة 22 مدخل 01 رقم: 03 

تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة 
« .بي دي أم اينفاست»  .

مت   ، مسجل  و   ،  2021 افريل   27 يوم  مبكتبنا  حرر  عقد  مبوجب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية احملدودة من طرف: 1) السيد / بن 
قاجة عبد اهللا عصام بن عمر ، بالعمل، الساكن بقسنطينة حي 
بوالصوف النعجة الصغيرة رقم:16 ، 2) السيد / مقران أمين خير 
الدين بن يوسف، بالعمل، الساكن بـ/ عني اسمارة شارع بومنورة 
  -  : املوضوع   : التالية  املواصفات  حتمل   ، قسنطينة  والية  عمار 
 -104221 البدني  والتنظيف  التجميل  مواد  صناعة   104213
بي   : التسمية   ، املماثلة  والصيانة  التبييض  منتجات  صناعة 
النعجة  حي  بقسنطينة   : اإلجتماعي  املقر  اينفاست   ام  دي 
قدره  الرأسمال   ، سنة   99 : املدة   ، بوالصوف  رقم:17  الصغيرة 
عصام  اهللا  عبد  قاجة  بن   / السيد  وعني   ، دج   600.000.00 :

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة .
التجاري  للسجل  احمللي  املركز  لدى  القانوني  اإليداع  يتم   -

بقسنطينة .
لإلعـالن – املوثـق-

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
واليـــــــة بــــومــــرداس

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 





املادة األولى : يهدف هذا القرار الى فتح حتقيق عمومي في محتوى موجز  التأثير على البيئة ملشرع اجناز وحدة صناعة املشروبات غير الكحولية واحلليبية في العقار الكائن بحي سيدي يحي قسم 

01 مجموعة                  SARL  JUS KING                  ملكية رقم  315  بلدية تيجالبني املقدم  من طرف السيد : املمثلة في شخص مسيرها السيد حــــدوش  رابـــــح  بن الونا س  
املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية تيجالبني   وفي أماكن موقع املشروع . وينشر أيضا في يوميتني وطنيتني على حساب صاحب املشروع .

املادة :3  : تعني في اطار التحقيق العمومي السيد ة: حموم نسيمة  مهندس رئيسي في السكن والتجهيز ببلدية تيجالبني    محافظا  محققا و بهذه الصفة تكلف بالسهر على احترام النصوص 
التنظيمية في مجال تعليق ونشر هذا القرار    وكذلك مسك سجل جميع اآلراء .

املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق  بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة بــومـــرداس  على مستوى مقر بلدية تيجالبني   يوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم 
مبنطقة الدراسة إلبداء آرائهم  ومالحظاتهم في املشروع املزمع اجنازه واآلثار املتوقعة على البيئة خالل أوقات العمل  الرسمية .

املادة :5  :  يكلف احملافظ احملقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع املعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح  العواقب احملتملة للمشروع على البيئة . 
املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشرة (15) يوما يسري مفعولها ابتداء من تاريخ التحقيق .

املادة : 7 : يرسل احملافظ احملقق عند تهاية مهمته نتائج التحقيق العمومي( السجل الذي يحتوي على مختلف اآلراء احملصل عليها  مرفقا مبحضر يحتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات 
التكميلية التي جمعها واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة إلى مصالح الدائرة التي بدورها ترسله إلى مصالح الوالية   املكلفة بالبيئة . 

املادة :8: يكلف السيدة والسادة : األمني العام للوالية . مديرة التقنني والشؤون العامة . مدير البيئة . رئيس دائرة بومرداس  .. رئيس الس الشعبي لبلدية تيجالبني   واحملافظ احملقق كل في نطاق 
اختصاصه بتنفيذ    هذا القرار الذي يدرج في مدونة العقود اإلدارية للوالية 

الوالي
األمني العام للوالية

ANEP 2125001874   �ER� RAYA:02�05�2021

 وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي
الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اإلجتماعية

  مديرية الفرع الجهوي - باتنة -

 إعالن عن مزايدة رقم 02/ 2021
 لبيع محالت تجارية

NIF NO000016109004949

تعلن مديرية الفرع الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اإلجتماعية باتنة، عن بيع بكامل الملكية عن طريق المزايدة باختيار أعلى 
عرض لمحالت تجارية ( غير مهنية )، لإلستغالل التجاري، المهني أو الحرفي، في والية خنشلة،بلدية خنشلة موزعة عبر الحصص 

المبينة في الجدول التالي :

مبلغ الكفالة  السعر االفتتاحي بكل
الرسوم دج

المساحة م2  رقم
الحصة

المدخل الموقع

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 61

7

حي 200 مسكن

إجتماعي تساهمي

طريق الزوي

بلدية خنشلة

والية خنشلة

00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 62

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 63

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 64

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 73

8
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 74

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 75

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 76

00، 000  200 دج 3 034  000 .00 30.34 85

9
00، 000  200 دج 3 353  000 .00 33.53 86

00، 000  200 دج 2 757  000 .00 27.57 87

00، 000  200 دج 2 348  000 .00 23.48 88

00، 000  200 دج 2 153  000 .00 21.53 89

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 98

10
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 99

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 100

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 101

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 110

11
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 111

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 112

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 113

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 182

18
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 183

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 185

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 194

19
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 195

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 196

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 197

00، 000  200 دج 3 034  000 .00 30.34 206 20

00، 000  200 دج 3 353  000 .00 33.53 207

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 219

21
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 220

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 221

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 222

00، 000  200 دج 2 422  000 .00 24.22 231

22
00، 000  200 دج 4 026  000 .00 40.26 232

00، 000  200 دج 4 029  000 .00 40.29 233

00، 000  200 دج 2 118  000 .00 21.18 234

- األشخاص المعنوية والطبيعية المهتمين بهذا اإلعالن، بإمكانهم التقرب من الفرع الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 
األجتماعية، حي 1000 مسكن أول نوفمبر 1954 عمارة رقم : 04 بوزوران باتنة أو مقر ممثلية الصندوق لوالية خنشلة الكائن بحي 

112 مسكن FNPOS خنشلة لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ ألفي دينار جزائري ( 00، 2000 دج ).
- تودع العروض في ظرف رئيسي مبهم التسمية، ال يحمل أي كتابة خارجية، لدى أمانة الصندوق في العنوان المشار إليه أعاله، 

مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 09 من دفتر الشروط :

1-  دفتر الشروط يجب أن يصادق عليه باإلمضاء، ويحمل عبارة ” قرىء وصودق عليه ”.
2-  الوصل األصلي الخاص بتسديد دفتر الشروط.

3- الوصل األصلي الخاص بايداع مبلغ الكفالة لدى البنك.
4- تصريح شرفي ممضي ومصادق عليه.

5- رسالة العرض ممضاة من طرف العارض.
6- نسخة من بطاقة تعريف العارض.

              الظرف، يجب أن يحمل فقط عبارة :

” عرض ال يفتح ”
” شراء محل تجاري، حصة رقم .......“

 إعالن عن مزايدة رقم 02/ 2021
  -يرسل العرض إلى السيد مدير الفرع الجهوي للصندوق باتنة،على العنوان: حي 1000 مسكن أول نوفمبر 1954 عمارة رقم: 04 

بوزوران باتنة.
 - كل محل تجاري يكون موضوع عرض منفرد.

 - بإمكان المتعهد زيارة المحل موضوع التعهد قبل إيداع عرضه، و يتسلم المحل على هاته الحالة.
 - حدد أجل إيداع العروض بـ 21 يوما، ابتداء من تاريخ أول تشر لهذا اإلعالن في الجرائد الوطنية.

 - تودع العروض قبل الساعة منتصف النهار (12H00) في آخر يوم المصادف آلخر أجل إليداع العروض، وإذا صادف هذا اليوم يوم 
عطلة أو يوم راحة قانونية، فإنه يؤجل إلى غاية يوم العمل الذي يلي أيام الراحة.

  - يتم فتح األظرف في نفس يوم إيداع العروض على الساعة الثانية بعد الزوال (14H00) ، في جلسة واحدة، علنية بحضور محضر 
قضائي بمقر الفرع الجهوي للصندوق بالعنوان المشار إليه أعاله.

- يمكن معاينة المحالت موضوع المزايدة في كل أيام األسبوع.
باتنة في : 25/ 04/ 2021 
مدير الفرع الجهوي

قرار رقم 21/ 1113   املؤرخ في: 27 أفريـــــــل  2021
يتضمن فتح حتقيق  عمومي في محتوى موجز  التأثير على البيئة ملشروع اجناز وحدة

صناعة املشروبات غير الكحولية واحلليبية ببلدية تيجالبني املقدم من طرف 
SARL JUS KING



   




   

     

 







   




 







   
   




15

   
 “”

80


   

    



  





    



   



     
   

   

    


   
   
   
    








  0.74     
500  34044.23
4185.03  0.12 4.86
0.2535.57

14052.38





0.02600

 8

1.1




  
4.3









29126.230.36
0.17

1918.15

     

















17





     









19

     















29 






18.62
28.3   4.96



    


 16.2
16

4.26

29





15.6


   
  
   


 



60    


11.2
20



     4.8


 6.3
    

2.2
63


1.3

1.5 
6.5

15563


    

37.5
26



 
 














19

2200
26




   






50






19
300


350














 





  

10202102
144220











 ""


     
       
       
       



144220202102











10


 5

  













 


 ""
 


 ""





   
   







    




       


       

 "24"

      









    
 11       






3




91234




       
        

201220092009
2016





0010




51

""



10


00
 ""

54


8
 ""


01

00


54
01

8
1530

2230
2230



36
23
78


1342

03

 


     






16





 







 





-12-121313 - -






 
  



   
   
 " 

   


"


2022



 "





"
2221
""

"
2015



144220202102144220202102

 
  

   

  


   


   

 





   



5





  


  



   
  
   





   
  " "

  
 "" 







 


  







 5








    
    

23






  "


 

"
"

    


 


"



     
 "

   


"

   

"



"

"









"












3

   







 ""










    








16

23






2720




1
2

3
4
2316


23

14
2720



10









2














 


  























  
 














 ""






2010







 












""


















""


"

"
  ""



""



"


"


""12








   





15




    








   




   



 
  



   
   

   









  
   

    

   














   
     











15 



“”

 “”

“”

”
“
”
“


”



”
“”
15”

“





      


    


   
   


   

200620051996




  
 
   



“”

1995







   

   


    



    








    





    
   

   



   
    





   
   


   









    







“”

   


 “”



“”
  ”  




“
”
    

“
“”
”




“
”

   
“
 “ ”  
”    
    


“
”



“
   
”
   
    


“





2006 2005 1996
3

3122
31










21
3







2019
2014



1980




5












    











  2014  

135

3 

 



      15

 



14202102
144220



  




  





    
     
 

    

    

19

   

    



    


19
    






    


  






    
 ”“  





“
”
    
   



   






    

   

1980
   


   

  

  







    






   








 















   




    


   
   
    




      
















"



"

" 
"
     













       

















 






 

 




     





















  











    












    


















  

  




2018



    




   
   


 
31
 







    
2021
8.5


6    
380


2020


     
     











   




15 202102
144220



16

 
 

 
 
 
  



 
 




 

  



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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الرتبية الراشدة
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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

202102
14422019 وحدك
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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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