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ER� RAYA:16�09�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية بومرداس

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

قرار رقم 21/2022 املؤرخ في:  07 سبتمبر 2021 
يتضمن فتح  حتقيق عمومي في محتوى دراسة التأثير على البيئة اخلاصة بوحدة انتاج

مقاطع بالستيكية ببلدية حمادي من طرف 
 SARL  HAOJIA

إن والي والية بومرداس 
باقتراح من السيدة مديرة   التقنني والشؤون العامة 

يقــــــــــــــــــــــــــــرر
املادة األولى : يهدف هذا القرار الى فتح حتقيق عمومي في  محتوى دراسة التأثير على البيئة اخلاصة بوحدة انتاج  مقاطع بالستيكية  الكائنة باقليم اوالد ابراهيم مجموعة ملكية رقم :103 قسم 06  بلدية حمادي       

MrUNDEWUاملسيرة من طرف  السيد  لني  دي  وو  ابن  زوي  كسيانغ              SARL  HAOJIA   لفائدة     
املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية حمادي وفي أماكن موقع املشروع . وينشر أيضا في يوميتني وطنيتني على حساب صاحب املشروع .

املادة :3  : تعني في إطار التحقيق العمومي السيدة  : فرج اهللا خليدة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة  ببلدية  حمادي وبهذه الصفة تكلف بالسهر على احترام النصوص التنظيمية في مجال 
تعليق ونشر هذا القرار وكذلك  مسك سجل جمــع األراء    

املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق  بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة خميس اخلشنة   على مستوى  مقر بلدية حمادي   يوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم مبنطقة الدراسة البداء                
آرائهم  ومالحظاتهم حول 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 الى توضيح   العواقب احملتملة للمشروع على البيئة . 
املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشرة (15) يوما يسري مفعولها ابتداء من تاريخ التعليق  .

املادة : 7 : يرسل احملافظ احملقق عند نهاية 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 السيدتان  والسادة : األمني العام للوالية . مديرة التقنني والشؤون العامة . مدير البيئة . رئيس دائرة               خميس اخلشنة  .. رئيس الس الشعبي لبلدية  حمادي  واحملافظ احملقق كل في نطاق 
اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج في مدونة العقود االدارية للوالية 

الوالي
األمني العام 

ANEP 2125003849         �ER� RAYA:16�09�2021

ANEP 2125003853         �ER� RAYA:16�09�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة األشغال العمومية

مديرية األشغال العمومية
لوالية باتنة

رقم التعريف اجلبائي: 408015000005078
إعالن عن منح مؤقت

طبقا لتعليمات املادة : 65 الفقرة 02 : من املرسوم الرئاسي رقم: 15 - 247 الصادر 
واملتمم،  املعدل  العمومية،  الصفقات  تنظيم  ،املتضمن   2015 /09 /16 : بتاريخ 
إن مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة، تعلم كافة املؤسسات التي شاركت في 

اإلعالن عن طلب العروض  الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ملشروع :  
إجناز ازدواجية محور الطريق الرابط بني الطريق الوطني رقم 88 ( حدود والية خنشلة) 
 – الشمرة   – بولفرايس  على  املار  كلم   56 مسافة  على   03 رقم  الوطني  الطريق 

بومية.
احلصة رقم 01:  الطريق: من ن ك 00 + 000 إلى ن ك : 03 + 000  على مسافة 

03 كلم. 
أنه بعد إجراءات إعادة التقييم محضر رقم : 09/ 2021  مت منح الصفقة للمؤسسة 

التالية:
- املقاولة : شيحة الصالح . 

- املبلغ اإلجمالي (ش.ك.ر )  : 00، 185  515  442  دج. 
- آجال التنفيذ : عشر (10) أشهر.
- النقطة التقنية : 75، 76/ 70 ن .

- رقم التعريف اجلبائي :169053200601140
طبقا للمادة : 82  الفقرة : 02 من املرسوم الرئاسي رقم: 15 - 247 املؤرخ في : 16/  
09/ 2015 ، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية،وتفويضات املرفق العام،بإمكان 
املعنيني تقدمي طعون إلى جلنة الصفقات العمومية لوالية باتنة في أجل عشرة ( 10) 

أيام ابتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الموارد المائية

 مديرية الموارد المائية

لوالية أم البواقي

الرقم الجبائي :  4004 600000 41000

 اعــــــــــالن عن إلغاء المنـــــــــــــــح المؤقـــــــــــت
طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي  رقم 15 - 247 
المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436  الموافق لـ :  16سبتمبر  
2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعلم مديرية الموارد 
البواقي  جميع المتعهدين الذين شاركوا في  المائية لوالية أم 

العرض المفتوح مع  اشتراط قدرات دنيا :

العملية / تجديد وإعادة اإلعتبار لشبكة التطهير عبر الوالية.

للمياه  الرئيسي  للمجمع  اإلعتبار  وإعادة  تجديد   /  02 الحصة 
المستعملة بلدية فكرينة. 

الكائن  مراد  لكمين  بمقاولة  الخاص  المؤقت  المنح  إلغاء  عن 
مقرها بوالية خنشلة والمعلن عنه بتاريخ : 21/ 06/ 2021 
بجريدة " الراية "  النسخة العربية وبتاريخ 21 /جوان /2021 

بجريدة :                                         النسخة الفرنسية. 

المدير 

le courrier d Algérie
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حديث 
قديسقديس

َ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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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة
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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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