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مكتب األستاذ العوفي جناني محضر قضائي لدى محكمة باتنة
41 شارع محمد الصالح بن عباس

محضر تبليغ السند التنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق النشر
طبقا للمادة 412 من ق.إم.إ

- لفائدة السيد العوبي محمد يزيد العنوان:شارع الجمهورية رقم 29  باتنة.
- بناء على السند التنفيذي متمثال في الحكم الجنح الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ:21/ 01/ 2018 رقم الجدول: 08920/ 2017 رقم 

الفهرس 00655/ 2018 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في:10/ 12/ 2019.
- بتاريخ:09/ 09/ 2020 بلغنا للسيد بوزغاية رابح العنوان:05 شارع محمد الصالح بن عباس باتنة،المذكور أعاله وتكليف بالوفاء 

وتبليغ تكليف بالوفاء عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار باالستالم.
- بتاريخ:20/ 09/ 2020 تم تعليق محاضر تبليغ السند التنفيذي وتكليف بالوفاء وتبليغ تكليف بالوفاء أمام بلدية باتنة.
- بتاريخ:22 /09/2020 تم تعليق محاضر تبليغ السند التنفيذي وتكليف بالوفاء وتبليغ تكليف بالوفاء أمام بلدية باتنة.

- بناء على اإلذن بنشر مضمون عقد التبليغ الرسمي للسند بجريدة وطنية الصادرة عن رئيس محكمة باتنة بتاريخ:10/ 12/ 2020 
رقم: 1683/رم/2020.

كلفنا السيد بوزغاية رابح العنوان:05 شارع محمد الصالح بن عباس باتنة بتسديد مبلغ: 500.000,00 دج تعويض عن الضرر الالحق 
به،وفقا للسند التنفيذي المذكور بيانه أعاله باإلضافة إلى المصاريف المترتبة  عن ذلك أي بمبلغ إجمالي يقدر بـ: 537.880,00 دج 

(خمسمائة وسبعة وثالثون ألف وثمانمائة وثمانون دينار جزائري).
 ونبهناه بأن له مهلة خمسة عشرة يوما (15 يوما) كاملة للوفاء بهذا المبلغ،يبدأ سريانه من تاريخ النشر في الجريدة اليومية وإال نفذ 

عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
المحضر القضائي

ANEP 2125004171        �ER� RAYA:06�10�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 

والية برج بوعريريج
مديرية الصحة والسكان

رقم التعريف اجلبائي: 099616010717


تعلن مديرية الصحة والسكان لوالية برج بوعريريج عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،قصد : 


شروط القبول: 

- حيازة شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني في ميدان البناء كنشاط رئيسي، الصنف الرابع فما فوق . 
- إجناز سابقا مشروع في ميدان البناء مبلغه يساوي أو يفوق 15.000.000.00 دج مبرر بإرفاق  شهادة حسن التنفيذ 

تتضمن اجناز مشروع في ميدان البناء صادرة من طرف  مصالح  متعاقدة عمومية.
*تستثني من املشاركة في طلب العروض احلالي املؤسسات التي أبرمت مع مديرية الصحة والسكان للوالية صفقات 
املراقبة  أو  العمومية  للصفقات  الوالئية  اللجنة  طرف  من  تاشيرتها  متت  قد  البناء  مجال  في  اتفاقيات  أو  عمومية 
املالية ولم يتم تبليغها األمر باخلدمة للشروع في بدأ األشغال  أو التي مت تبليغها األمر باخلدمة لكنها لم تشرع في 
بدأ األشغال بتاريخ تأشيرة دفتر الشروط  موضوع طلب العروض احلالي أو املؤسسات التي لها مشاريع مع مديرية 
الصحة والسكان للوالية في طور اإلجناز أو متوقفة  ولم يتم استالمها مؤقتا بتاريخ تأشيرة دفتر الشروط موضوع 

طلب العروض احلالي.
*ميكن للمتعاملني األقتصاديني املشاركة في مجمل املشاريع املعلن عنها  سابقا أو التي سيعلن عنها الحقا  من 

طرف مديرية الصحة والسكان لوالية برج بوعريريج واملتمثلة في املشاريع التالية :
- إعادة تأهيل املؤسسة اإلستشفائية األم والطفل ببرج بوعريريج.

- إعادة تأهيل العيادة املتعددة اخلدمات « العناصر».
- إعادة تأهيل العيادة املتعددة اخلدمات « الياشير».

غير أنه ال ميكن لهم إال احلصول  على مشروع واحد من بني املشاريع املذكورة أعاله.
- يسحب دفتر الشروط من طرف املرشح  أو املتعهد أو من طرف ممثليهما املعينني لذلك من مديرية الصحة والسكان 

لوالية برج بوعريريج  الكائن مقرها بشارع : شارع فرانتز فانون (املستشفى القدمي)- برج بوعريريج.
يجب أن تشتمل العروض  على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي .

منها تسمية  يبني كل  بإحكام   ومقفلة  منفصلة  أظرفة  في  املالي  والعرض  التقني  والعرض  الترشح  ملف  يوضع 
املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه  وتتضمن عبارة : « ملف الترشح» أو « عرض تقني « أو « عرض مالي « 

حسب احلالة ، وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر  مقفل بإحكام ومغفل  ويحمل عبارة :
إلى السيدة : مديرة الصحة والسكان لوالية برج بوعريريج
«ال يفتح اال من طرف جلنة فتح االظرفة و تقييم العروض»

طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا رقم ...../ ...........
موضوع طلب العروض : إعادة التهيئة للعيادة متعددة اخلدمات  « اليشير»


أوال : ملف الترشح :  يتضمن ما يأتي:

.  التصريح بالترشح ( حسب النموذج املرفق) مستعلم ممضي ومؤرخ .
.  التصريح بالنزاهة ( حسب النموذج املرفق) مستعلم ممضي ومؤرخ ومختوم.

. نسخة من شهادة التأهيل  والتصنيف املهنيني صاحلة  عند تاريخ إيداع العروض.
. القانون األساسي للشركات.

. الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
. احلصائل املالية للسنوات الثالثة األخيرة مؤشرة من طرف مصالح الضرائب.

اإلجتماعية  التأمينات  للتأطير صادرة من طرف صندوق  اإلجتماعي مخصصة  للضمان  اإلنتساب  شهادات    .
CNAS   خالل فترة ال تتجاوز مدة  ثالثة أشهر قبل إيداع العروض مرفقة بالديبلومات أو شهادات النجاح أو عقود  

اإلدماج ( CID.CIP.PID) صاحلة عند تاريخ فتح األظرفة مرفقة بالديبلومات أو شهادات النجاح .
 . قائمة الوسائل املادية   محررة ومعدة من طرف محضر قضائي  أو وثائق الكراء صادرة من طرف موثق  خالل السنة 

احلالية  مرفقة بالبطاقات الرمادية وبشهادات التأمني للعتاد املتحرك  صاحلة عند تاريخ فتح األظرفة.
املراجع املهنية: إرفاق شهادات حسن التنفيذ  ملشاريع مماثلة في ميدان البناء  منجزة خالل السنوات العشرة األخيرة 

تتضمن املبلغ واملوضوع  صادرة من طرف  مصالح متعاقدة عمومية.
ثانيا : العرض التقني :  يتضمن ما يأتي :

. التصريح باألكتتاب ( حسب النموذج املرفق) مستعلم ممضي و مؤرخ.
. مذكرة تقنية تبريرية و كل وثيقة مطلوبة طبقا للمادة 78 من املرسوم الرئاسي رقم : 15/ 247 املؤرخ في 

16/ 09/ 2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام .
. دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة « قرىء وقبل « مكتوبة باليد.

ثالثا العرض املالي :  يتضمن ما يأتي :
. رسالة التعهد ( حسب النموذج املرفق) مستعلمة ،ممضاة ومؤرخة.

.جدول األسعار األحادية مستعلم باألحرف واألرقام ممضي ومختوم .
.كشف كمي وتقييمي  مستعلم، ممضي، مؤرخ ومختوم .

النشرة  املناقصة في  لإلعالن عن  أول نشر  التاريخ  استنادا  يوما   15 عشر  بخمسة  العروض  حتضير  مدة  حددت    -
الرسمية لصفقات املتعامل العمومي أو في الصحافة، تودع  العروض لدى أمانة  مديرية الصحة والسكان لوالية برج 

بوعريريج  الكائن مقرها بشارع فرانس فانون  املستشفى القدمي – برج بوعريريج.
في التاريخ املوافق آلخر يوم من  أجل حتضير العروض  قبل الساعة الواحدة والنصف 30 - 13  زواال  و إذا صادف هذا 

اليوم  يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد  إلى غاية  يوما العمل املوالي. 
- يتم فتح األظرفة املتعلقة مبلف الترشح والعروض التقنية واملالية في جلسة علنية مبقر مديرية الصحة  والسكان  
لوالية برج بوعريريج  وخالل نفس اجللسة وذلك  في التاريخ املوافق آلخر يوم من أجل   حتضير العروض على الساعة 

الثانية زواال 14:00 سا.
- إن املترشحني  واملتعهدين مدعويني  حلضور جلسة فتح األظرفة.

إيداع  تاريخ  من  ابتداءا  العروض   حتضير  مدة  إليها  مضاف  يوم   90 ملدة  بعروضهم  ملتزمون   املتعهدون  يبقى    -
العروض.

مكتب  األستاذ نور الدين شروانة، موثق، 12 
شارع زعبان قسنطينة


 ،2021 سبتمبر   28 يوم  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
مسجل، فإن السيدة إبراهيم بوناب صفية قـــــــــد أجرت 
على وجه التسيير الحـــــــر للسيـــــد ميلي رضا، كالهما 
معـد  تجارية)  (قاعدة  تجاريا  محال  بقسنطينة،  ساكن 
بالتجزئة للمجوهرات والساعات كائن بقسنطينة  للتجارة 
نهج الخط 23 (حاليا نهج بن عميرة مولود) رقم 20، لمدة 
مس (05) سنوات، بأجرة شهرية قدرها 5.000.00 دج، 

ابتداء من 01 جانفي 2022.
للسجل  الوطني  المركز  لدى  القانوني  اإليداع  سيتم   

التجاري لوالية قسنطينة.
لإلعالن الموثـق.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة
بلدية سكيكدة

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة المنازعات والشؤون القانونية

رقم: 516 / م.م.ش.ق / 2021


طبقا ألحكام المادة 70 من القانون رقم 12/ 06 المؤرخ 
اليوم  هذا  تم  بالجمعيات  المتعلق   2012 /  01  /  12 في 
في  المؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم  05أوت2021 
12/ 01/ 2021 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية 
الهاوي  الرياضي  المسماة:النادي  البلدية  للجمعية 

اتحادسكيكدةأللعاب الشطرنــج.
المسجلة تحت رقم: 16 بتاريخ 16/ 02/ 2003.

يترأسها: السيد/ بوزناد نور الدين.
الكائن مقرها: مفرزة االجر الغربية رقم 16 سكيكدة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة
بلدية سكيكدة

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة المنازعات والشؤون القانونية

رقم: 636 / م.م.ش.ق / 2021


طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12/ 06 المؤرخ 
اليوم  هذا  تم  بالجمعيات  المتعلق   2012 /  01  /  12 في 
في  المؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم  23سبـتمبر2021 
20/ 11/ 2020 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية 
الهاويمدرسة  الرياضي  المسماة:النادي  البلدية  للجمعية 

الزوارق الشراعية والرياضات المائية.
المسجلة تحت رقم: 408 بتاريخ 04/06/2018.

يترأسها: السيد/ رابح كبير
الكائن مقرها: 22 مرش بشاطئ العربي بن مهيدي رقم 

04 الجهة الشرقية سكيكدة.

مكتب األستاد نورالدين شروانة ، موثق، 12، 
شارع زعبان قسنطينة




 ،2020 سبتمبر   28 يوم  بمكتبنا  محرر  عقد  بموجب 
قد  بقسنطينة،  الساكن  رضا  ميلي  السيد  فإن  مسجل، 
للتجارة  نشاطه  معد  تجارية)،  (قاعدة  تجاريا  محال  باع 
عرفة  اإلخوة  شارع  بقسنطينة  كائن  للسخاتة،  بالتجزئة 
بقسنطينة،  الساكن  الفتاح  عبد  للسيد حمامص  رقم 72، 

بثمن رئيسي قدره 4.000.000.00 دج. 
مقر  أو  الموثق  مكتب  لدى  وجدت  إن  االعتراضات  تقدم 

المحل التجاري وذلك خالل اآلجال المحددة قانونا. 
سيتم اإليداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

لوالية قسنطينة.
النشرة االولى  لالعالن الموثق  
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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

$

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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