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مكتب التوثيق / األستاذ زيدان أسابع نهج 19 
ماي 1956 رقم 08 قسنطينة

تسييـــر حـــر
 /04  /26 بتاريخ  باملكتب  محرر  عقد  مبوجب 
 ) مصطفى  بلحاج  فريق  فإن   ، مسجل   ،  2021
فريال ، إيناس ، محمد الشريف ، وفاء و عفاف ) . 
قد أعطوا على سبيل التسيير احلر للسيد بصيلة 
يقع   ( جتارية  قاعدة   ) جتاري  محل   ، األمني  محمد 
ملدة   . الصغير  بن  اإلخوة  نهج   06  ، بقسنطينة 
سنة واحدة ابتداء من تاريخ 26/ 04/ 2021 بأجرة 

شهرية قدرها : عشرة آالف 10.000.00 دج .
التجاري  للسجل  الوطني  املركز  لدى  اإليداع  سيتم 

ملحقة والية قسنطينة .
لإلعالن املوثق 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : منصــــورة 
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم بالحجر
عبـــــد  صـــدراتــــي   وبيـــــــــــــــــن   عــمـــار  صــدراتي    : بيـــــن 

الكـــــــرمي   
      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا ابتدائيا  حضوريا 

/  في الشكل : قبــــــــــول  الدعـــــــوى  
/ في املوضوع :   افراغا لألمر الصادر عن محكمة احلال بتاريخ : 11/ 02/ 2021  
حتت رقم : 22/ 2021 اعتماد اخلبرة املنجزة من طرف اخلبير بن الشيخ عبد احلليم 
املودعة لدى أمانة ضبط احملكمة بتاريخ : 22/ 02/ 2021 حتت رقم :53/ 2021 
وبناء عليها توقيع احلجر على املدعى عليه صدراتي عبد الكرمي ابن عمار وبن جوال 
مسعودة املولودة بتاريخ : 30/ 09/ 1993 ببرج بوعريريج  والية برج بوعريريج مع 
االدارية  بشؤونه  والقيام  لرعايته   عليه  مقدما  عمار  صدراتي  املدعي  والده  تعيني 
والقانونية واملالية ، مع األمر بالتأشير بهذا احلجر على شهادة ميالد املدعى عليه 
صدراتي عبد الكرمي  ونشر هذا احلكم في جريدة وطنية يومية لالعالم مع حتميل  

املدعي املصاريف القضائية 
اعاله  املذكورين  والسنة  والشهر  اليوم  في  جهارا   به  وأفصح  احلكم  صدر   بذا 

ولصحته امضي على اصله كل من الرئيس وامني الضبط 
الرئيس                                              أمني الضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : قسنطينة

دائرة : حامة بوزيان
بلدية : حامة بوزيان

مديرية التنظيم والشؤون العامة 

تجديد الهيئة التنفيدية
صفر   18 في  املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
املتعلق   2012 سنة  يناير   12 لـ  املوافق  هـ   1433
اجلمعية  جتديد  لقد  منه   18 املادة  سيما  باجلمعيات,ال 

احمللية املسماة:
اجلمعية الرياضية الكرة احلديدية اجلديد     

املسجلة حتت رقم 105 بتاريخ: 22/ 04/ 2021 م. 
الرئيس: قطوش نبيل 

 الذي تنتهي عهدته بتاريخ :  21/04/ 2025 م.
املقر: حي عني السداري , حامة بوزيان.

وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام املادة 
18 الفقرة 02 من القانون السالف الذكر .

  رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة 
دائرة سكيكدة 
بلديةسكيكدة 

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية 

الرقم: 320/ م.م.ش.ق/2021 

وصل إستالم التبليغ بتغيير 
الهيئة التنفيذية

     طبقا ألحكام املادة 70 من القانون رقم 12/ 06املؤرخ في 12/ 
 2021 29  أفريل  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق    2021 /01
19/ 12/ 2020املتعلقة  املؤرخة في  التعديالت  إستالم مذكرة 

بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية املسماة :
اجلمعية الرياضية مدرسة أمل سكيكدة للجيدو 
املسجلة  حتت رقم:195بتاريخ30/ 03/ 2015.

يترأسها: السيد/ بوداود فيصل 
الكائن مقرها: حي اإلخوة بوحجة عمارة 15 رقم 

02 سكيكدة. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

األستاذ: فــــــاسي رضا 
محضر قضائي لدى محكمة الطارف 
الكائن مقره طريق محكمة الطارف 

محضر إثبات حالة مادية  
انعقاد جتديد مكتب جمعية 

املادة 12 من القانون 06 - 03 املنظم ملهنة احملضر القضائي 
بتاريخ الثاني  من شهر مــــاي سنة ألفني و واحد وعشرون (02/ 05/ 2021) على 

الساعة 10 و -00 صباحا 
مقر  الكائن  و  الطارف  محكمة  لدى  قضائي  محضر  رضا   فاسي  األستاذة  نحن 

مكتبه طريق محكمة الطارف , املوقع  أسفله 
و  الثقافية  اجلمعية  مكتب  لتجديد  العامة  للجمعية  املنظمني  األعضاء  من  بطلب 
العلمية لدار الشاب فزاري عبد اهللا بلدية  بوثلجة املزمع عقدها بتاريخ 02/ 05/ 2021 

ألجل حضور أشغالها و إعداد محضر رسمي بذلك .) 
-عمال بأحكام املادة على املادة 12 من القانون  رقم 06 - 03 املتضمن تنظيم مهنة 

احملضر القضائي .
-عمال بأحكام القانون 06-12 املتعلق باجلمعيات ال سيما املادة 06 منه .

بوثلجة  بلدية  فزاري  الشاب  بدار  و  أعاله  املذكورين  الساعة  و  بالتاريخ  أنه  -حيث 
إنعقد اجتماع جتديد مكتب اجلمعية الثقافية و العلمية دار الشاب فزاري عبد هللا 

بلدية بوثلجة  
األعضاء احلاضرون : 10 شخصا بحسب القائمة املقدمة من طرف املنظمني 

ترشح لرئاسة اجلمعية السيدة : بن كرمي نوال  و الذي مت انتخابها بجميع أصوات احلاضرين 
اثبانا لذلك و حتت سائر التحفظات  , حررنا هذا احملضر و سلمنا نسخة منه لطالب 

والكل طبقا للقانون 
 احملضر القضائي 
فاسي رضا 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج  
القسـم:  شؤون األسرة 


وبيـــــــــن   مختار  بنت  رشيدة  عزي  احلـــــــواس    مــجـــان    : بيـــــن 

مــــجــــان عميــــــروش 
      حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا في أول درجة 

حضوريا  في حق املدعى عليه وغيابيا في حق املدخلة في اخلصام     :    
/  في الشكل : قبــــــــــول  الدعـــــــوى  شكال بعد قبول االدخال 

في اخلصام . 
/ في املوضوع :   افراغ األمر الصادر عن محكمة احلال بتاريخ : 21/ 03/ 2021  
باملصادقة على تقرير  اخلبرة املنجزة من طرف اخلبير الطبي بن الشيخ عبد احلليم 
املودعة لدى أمانة ضبط احملكمة بتاريخ :08 افريل 2021 حتت رقم :334/ 2021  
وبالنتيجة لذلك القضاء بتوقيع احلجر  على  املدعى  عليه مجان عميروش ابن 
الشريف   وابن   عزي رشيدة  املولود بتاريخ : 20/ 08/ 1982 ببلدية جعافرة  مع 
تعيني اخيه  املدعي  مجان احلواس ابن الشريف  مقدما  عليه لرعايته والقيام 
بشؤونه اإلدارية والقانونية واملالية مع األمر بالتأشير بهذا احلجر على هامش عقد 
، ونشر هذا احلكم في جريدة  الشريف   ابن  ميالد احملجور عليه مجان عميروش 

وطنية يومية لإلعالم ، وحتميل املدعي  املصاريف القضائية
بذا صدر هذا  احلكم وأفصح به جهارا  باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 

املذكور أعاله  ووقع أصل احلكم من طرفنا نحن الرئيس وأمني الضبط 
الرئيس                                              أمني الضبط 

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

بلدية  :  برج بوعريريج
مديرية التنظيم والشؤون القانونية 

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام املادة :18 من القانون رقم  06/ 12 املؤرخ في :  12/يناير 2012 

 املتعلق باجلمعيات وكذا املرسوم التنفيذي 16/ 241 املؤرخ في 21/سبتمبر 2016 
املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 15/ 74 املؤرخ في 16/ فيفري 2015 الذي يحدد 

األحكام  األحكام 
 والقانون األساسي النموذجي املطبق على النادي الرياضي الهاوي :

مت هذا اليوم 02 فيفري 2021  ، استالم مذكرة التعديالت  املؤرخة في : 04 نوفمبر 
2020 املتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة :

النادي الرياضي للهواة  الغالية لكرة القدم داخل القاعة 
املسجلة حتت رقم : 27/ 2019 بتاريخ : 25/ 09/ 2019 

 رقم 11 بلدية برج بوعريريج  FC  الكائن مقرهـا : تعاونية اجلزيرة طريق بئر الصنب 
شارع :    

اسم الرئيس : مخالفية عبد احلق 
تاريخ ومكان امليالد : 23/ 02 /1962 .. بعني تاغروت 

رئيس الس الشعبي البلدي.

ANEP 2125001918   �ER� RAYA:04�05�2021

ANEP 2125001931   �ER� RAYA:04�05�2021

رقم اجلدول : 00453/ 21
رقم الفهرس: 02125/ 21
تاريخ احلكم : 25/ 04/ 21

رقم اجلدول : 00040/21
رقم الفهرس: 00290/21
تاريخ احلكم : 18/04/21

مصلحة التنظيم واملنازعات 
الرقم : 07/ 2021 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة

مديرية التعمير الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة
رقم.التعريف.اجلبائي: 056 08 47 0571

إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم  10 /2021
تعلن مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الجناز احلصة التالية :

درجة التأهيلالحصةالموقعموضوع دفتر الشروط

الطرق والشبكات المختلفة األولية 
والثانوية

الطرق +األرصفة + حائط السند + شبكة 20 سكن عمومي إيجاري نارة – منعة
تصريف مياه األمطار+ اإلنارة العمومية

الدرجة 04(نشاط رئيسي ) فما 
فوق في األشغال العمومية 

بإمكان  املقاوالت املهتمة و املؤهلة  واملصنفة، حسب اجلدول،سحب دفتر الشروط  لدى مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة – احلي اإلداري اجلديد -  منطقة اإلخضرار – باتنة 
رقم الهاتف : 033.85.12.22 .

ترفق العروض إجباريا بالوثائق التالية :


1 - تصريح بالترشح مملوء ممضي ومختوم حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط.
2 - تصريح بالنزاهة مملوءة و ممضاة و مختومة طبقا للنموذج املرفق في دفتر الشروط .

3 - القانون األساسي للشركات ( أشخاص معنويني).
4 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.

5 - كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو عند األقتضاء، املناولني :
 شهادة التأهيل والتصنيف  في األشغال العمومية (نشاط رئيسي ) الدرجة (04) الرابعة فما فوق (سارية املفعول).

  وسائل مالية مبررة باحلصائل املالية واملراجع املصرفية.
احلصائل املالية خالل  الثالث السنوات األخيرة 2019.2018.2017  مصادق عليها من طرف محاسب معتمد أو شهادة  مستخرج األعمال  مستخرجة من طرف مصالح الضرائب. 

  : قائمة الوسائل البشرية، قائمة الوسائل املادية.
قائمة الوسائل البشرية املسخرة للعمل في املشروع مرفقة إجباريا بـالدبلوم+ شهادات اإلنتماء لدى مصالح الضمان اإلجتماعي.

قائمة الوسائل املادية املسخرة للعمل مبررة بنسخ البطاقات الرمادية + شهادة التأمني + شهادة املراقبة التقنية بالنسبة للعتاد ذو العجالت، و مستخرج من سجل جرد العتاد مؤشر من طرف 
محاسب معتمد(محني). 

6 - شهادة أداء املستحقات    ( CACOBATH. CNAS.  CASNOS) سارية املفعول.  
7 - نسخة من السجل التجاري اإللكتروني للمتعهد.

.(NIF) 8 - رقم التعريف اجلبائي
. ( SNC-SARL- EURL- SCS ) 9 -  شهادة إيداع احلسابات األجتماعية لسنة 2019  بالنسبة للمؤسسات املؤلفة من األشخاص املعنويني

10 - مستخرج من جدول الضرائب  ساري املفعول ( مصفى أو مجدول ) مستخرج من مكان  ممارسة النشاط يحمل عبارة «غير مسجل في القائمة الوطنية ملرتكبي الغش «.


1 -تصريح باالكتتاب. 
2 -التصريح باملناولة.

تنظيم  املتضمن   2015 16 سبتمبر  15 - 247 مؤرخ  78 من املرسوم الرئاسي  : مذكرة تقنية تبريرية  وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا ألحكام املادة  بتقييم العرض التقني  وثيقة تسمح  كل   -  3
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

4 - دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة – قرىء وقبل-  مكتوبة بخط اليد .
5 - مخطط األشغال.


1– رسالة التعهد ممضاة ومعمول بها وفقا لنموذج دفتر الشروط.

2 - حافظة األسعار الوحدوية ممضاة ومملوءة من طرف املتعهد.
3 - تفصيل الكمي والتقديري ممضي ومملوء من طرف املتعهد.

تشتمل العروض

- يوضع  في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتضمن عبارة « ملف الترشح « أو» 
عرض تقني» أو « عرض مالي» حسب احلالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة 

« ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»
  إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 10/ 2021

الطرق والشبكات اتلفة األولية والثانوية.
 : 20 سكن عمومي ايجاري نارة – منعة.

: الطرق +األرصفة + حائط السند + شبكة تصريف مياه األمطار+ اإلنارة العمومية


 – –

- يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة (105)  يوما من تاريخ انتهاء آجال العروض.
.BOMOP مدة حتضير العروض حددت بـ  15 يوم ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن في الصحف الوطنية أو -

- آخر ساعة إليداع العروض  قبل الساعة 09.45 صباحا  وساعة بداية فتح العروض هي الساعة 10.00 صباحا، وذلك في آخر يوم ملدة حتضير العروض .وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة 
قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.

- املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرف.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
- مديرية املوارد املائية لوالية جيجل

رقم التعريف اجلبائي : 410006000018028


تعلن مديرية املوارد املائية لوالية جيجل عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد اجناز مشروع   : 

: إجناز شبكة التزويد باملياه الصاحلة للشرب لسيدي زروق املنطقة العليا ببلدية سيدي معروف .


- بإمكان املقاوالت املهتمة بهذا اإلعالن واملصنفة واملؤهلة في مجال الري  تخصص رئيسي  واحلائزة على الدرجة الرابعة ( 04)  فما فوق ميكنها 
العروض مطابقة حملتوى دفتر  أن تكون  – جيجل يجب  : بحي لعقابي  الكائن مقرها  املائية لوالية جيجل  املوارد  سحب دفتر الشروط من مديرية 

الشروط وتتضمن مايلي :
 1

- التصريح بالترشح مملوء بعناية ممضي ومؤرخ . 
- التصريح بالنزاهة ممضي ومؤرخ.

- القانون األساسي للشركات.
الباقي أنظر املادة 08 من دفتر الشروط.

2
- التصريح باالكتتاب مملوء بعناية ممضي ومؤرخ .

- دفتر الشروط  ممضي ومؤشر على كل صفحة ويحمل عبارة « قرأ وقبل «.
   3

– رسالة العرض مملوءة بعناية مؤرخة وممضاة.
- جدول األسعار الوحدوية مملوء بعناية مؤرخ وممضي  .

- التفصيل الكمي  والتقديري مملوء، ممضي ومؤرخ.


1 - نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني سارية املفعول من الدرجة الرابعة (04) فما فوق.
2 - على املؤسسة املشاركة يجب أن تكون قد قامت بإجناز مشروع مماثل في التزويد باملياه الصاحلة للشرب مببلغ يفوق أو يساوي : 00، 000 .000. 21 دج 

مسلمة من طرف أصحاب املشاريع وتكون شهادة حسن اإلجناز حتمل اإلستالم النهائي للمشروع أو مرفوقة مبحضر استالم نهائي.
ترسل العروض إلى السيد مدير املوارد املائية لوالية جيجل حي العقابي – -18000

.BOMOP ال يتم سحب دفتر الشروط إال بعد أول  صدور هذا اإلعالن  في إحدى اجلرائد اليومية أو في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي
. BOMOP حددت مدة حتضير العروض بـ :21 يوما ابتداء من أول نشر لإلعالن عن املناقصة في إحدى اجلرائد اليومية  أو -

- حدد يوم وساعة ايداع العروض بآخر يوم من مدة حتضير العروض من الساعة الثامنة (08 سا )إلى الساعة الثانية زواال (14 سا ) مبقر مديرية املوارد 
املائية لوالية جيجل، حي العقابي – 18000 -.

- يتم فتح األظرفة في جلسة علنية في آخر يوم من مدة حتضير العروض على الساعة (14.30 سا ) زواال، مبقر مديرية املوارد املائية لوالية جيجل 
املتواجد مقرها في حي العقابي –جيجل -

- وإذا صادف تاريخ ايداع العروض يوم عطلة  أو يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي . يعتبر هذا اإلعالن مبثابة 
دعوة للمتعهدين حلضور جلسة فتح العروض.

     - يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض 
« عرض مالي» حسب احلالة، وتوضع هذه األظرفة في طرف آخر مقفل ومبهم  « أو  « عرض تقني  « ملف ترشح» أو  وموضوعه وتتضمن عبارة 

بإحكام وال يحمل إال عبارة : 


«
««



- * يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة ثالثة  (03) أشهر زائد مدة حتضير العروض ابتداء من تاريخ فتح األظرفة، غير أن املؤسسة احلائزة على 
الصفقة، فإن مدة صالحية عرضها متدد تلقائيا بشهر إضافي.
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َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 
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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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كالم حزين  عن الفراق
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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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