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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

دائرة احلروش
بلدية صالح بوالشعور

مصلحة التنظيم العام والشؤون االجتماعية والثقافية
مكتـــب االنتخابـــات واجلمعيــــــات

تغييرالهيئةالتنفيذية
طبقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في  12 / 01 
10/ 10/ 2021 استالم  / 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
بتغيير  املتعلقة   2021  /02  /17 في  املؤرخة  التعديالت  مذكرة 
املسماة:جمعية  البلدية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  تشكيلة 

نشاطات الشباب – األمل – واد القصب – صالح بوشعور
املسجلة حتت رقم: 02 بتاريخ 09/09/ 1991.

الكائن مقرها: دار الشباب وادي القصب، بلدية صالح بوشعور
يترأسها: السيد: بودربالة محمد.

حكم بالحجر

فصلها  حال  فرجيوة  محكمة  حكمت 
 /04 /07 بتاريخ  األسرة  شؤون  قضايا  في 
رقم   10 اجلدول:00075/  رقم  حتت   10
احلكم  بالنتيجة   10 الفهرس:00737/ 
الدين  خير  عليه  املدعى  على  باحلجر 
 /05 حكم29/   1964 في  كماالملولود 
تيس  ابراهيمو  فرجيوة،ابن  1984براس 
قرمية وتعيني املدعي خير الدين بوقرة،املولود 
في 19/ 02/ 1945 بجيملةمقدما عنهل 
به  ملا يسمح  وفقا  والقيام بشؤونه  رعايته 

القانون.

الديوان العمومي للبيع باملزايدة والتقييم
األستاذ بورنان حفصي

حي 60 مسكن رقم : 28 التعاونية العقارية الوئام برج بوعريريج
الهاتف : 06.63.97.40.34




ــ ناء على وصل ابراء املسلم لنا من طرف األستاذ دحامنة مسعود محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج القائم بالتنفيذ في حق الدائن احلاجز وزير األشغال العمومية ممثال 
في شخص مدير األشغال العمومية لوالية برج   

BK بوعريريج ضد  املدين احملجوز عليه قنفود النوي بن الطاهر  الكائن مسكنه  بحي احلدائق شارع : 
رقم :46  برج بوعريريج  من أجل بيع املركبتني احملجوزتني باملزاد العلني الستفاء مبلغ الدين واملصاريف  املقدرة ب : 81.077.697.90 دج تنفيذا حملضر احلجز واجلرد  احملرر بتاريخ : 14/ 

 2021 /06
نعلن عن إجراء مزايدة علنية لبيع مركبتني محجوزتني املبينة في التعيني يوم األربعاء :20/ 10/ 2021 على الساعة 10 صباحا باملكتب 

ــ مع االلتزام بإجراءات الوقاية الصحية ( التباعد اجلسدي وارتداء الكمامة ) .
  الرقم التسلسلي في الطراز      BM51R احلصة رقم 01 : سيارة خاصة الصنف هيونداي الطراز : 

MALG 741 DAKM  073926 الهيكلCI  . 05 الطاقة مازوت القوة 06 أحصنة عدد املقاعد
CRDI  . 120  رقم التسجيل :01213.119.34  بيضاء اللون  سنة 2019 في حالة سير 

  التسلسلي          الرقم C741D احلصة رقم 02 :  سيارة خاصة الصنف هيونداي أكسنت الطراز : 
 CLالهيكل     MALBM 51 RAKM  5760      في الطراز :    

  الطاقة مازوت  القوة 06 أحصنة  عدد املقاعد  05 رقم التسجيل : 01069.119.34 
بيضاء اللون ،  سنة 2019  في حالة سير 

شروط البيع : البيع بدون ضمان ، وعلى احلالة التي توجد عليها املركبتني احملجوزتني يوم البيع  زيارة املركبتني احملجوزتني تكون بيوم قبل البيع ويوم البيع املتوقفتني أمام املكتب اقتناء دفتر 
الشروط مقابل :1000.00 دج مع حقوق املشاركة قدرها  : 200.000.00 دج  ا ناي عرض مزايدة غير حاضر اوغير ممثل قانونا يوم البيع ال يقبل عرضه  مهما كانت  األحوال ، التعهدات 

اتومة حسب النموذج املسلم  من محافظ البيع فقط  ، باقي الشروط  األخرى في دفتر الشروط  ، ملزيد من املعلومات االتصال مبحافظ  البيع 
                                                                      محافظ البيع 

تهنئــــــــــــــــــــــة
مبناسبة مرور شهر على إشراق شمس حياة الصحفي بإذاعة 
بإزديان أميرة قلبه الكتكوتة  جـــــنى  ربيع تـــحري الطارف 
يتمنى لـــــها و ألمها دوام الصحة والعافية و أن ينبتها نباتا 

صاحلا و يرزقها جمال اخللق و اخللق و قوة الدين و البدن و سعادة
الدنيا و اآلخرة،أيضا تتمنى اجلدتني للكتكوت الصغير أن تعيش

. في كنف والديها و خير و هناء و سعادةي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
إتصــــــــــــــــــــــاالت اجلزائـــــــــــــــــــــــــــر ش.ذ.أ

املــــديريـــــــــــــة العمليــــــــــــــة لوالية البويرة
شارع عمروش مولود، خزان املياه البويرة

 000  216  001  808  337 : ( NIF) رقم التعريف اجلبائي
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط احلد األدنى من القدرات  رقم : 07/ 2021

- تعلن اتصاالت اجلزائر عن مناقصة وطنية مفتوحة من أجل " إجناز بنى حتتية إلستقبال، وضع وربط كوابل األلياف البصرية" كما يالي :

المسافةالموقعالحصة
19.200 كلمزبارة أ ج م – سيدي عيسى – مفترق الطرق ترشيشة ( حجرة الزرقة)01

فعلى كل املؤسسات املؤهلة واملهتمة بهذا اإلعالن، التقرب من املديرية العملية لوالية البويرة ، الكائن مقرها بشارع عمروش مولود- خزان املياه 
البويرة مصلحة املشتريات، لسحب دفتر الشروط مقابل مبلغ دفع مبلع خمسة آالف دج 5000.00 دج غير قابل للتعويض على احلساب التالي :

00100460030000017302 البنك الوطني اجلزائري لوكالة البويرة.
الترشح لهذه املناقصة الوطنية مفتوح فقط للمقاوالت املؤهلة حسب الشطر التالي :

الشطر رقم 01 : للحصص التي تقل عن 10 كلم: املؤسسات املعنية هي التي لديها تصنيف التأهيل (1) ونشاطها هو أشغال الري أو األشغال 
العمومية، املؤسسات بدون تصنيف، املؤسسات بدون مراجع مهنية مهما يكون تصنيفها املهني، املؤسسات حديثة النشأة املؤسسات الناشئة 

في إطار أجهزة ANGEM   CNAC ANSEJ  وتتمتع باملزايا التي متنحها هذه األجهزة.
الشطر رقم 02 : للحصص التي تزيد عن 10 كلم وتقل عن 50 كلم : يجب على املتعهد تبرير ذلك بشهادة التأهيل والتصنيف املهني من صنف 

02 إلى صنف 04 وتتضمن نشاط الري و/ أو األشغال العمومية.
 تدرج العروض في أظرفة منفصلة ومغلقة، بحيث يبني على كل ظرف تسمية املتعامل اإلقتصادي، رقم وموضوع املناقصة وكذا إشارة " ملف 

إداري" و " عرض تقني" و " عرض مالي " بحسب كل ظرف .
 تدرج هذه األظرفة الثالثة في  ظرف خارجي واحد مغلق  غير معرف وال يحمل أية إشارة حتدد هوية املتعهد، وتسجل عليه العبارات اآلتية:

يجب أن ترفق العروض بالوثائق القانونية املذكورة في دفتر الشروط كما يالي:

01 - امللف اإلداري :
* يجب أن يتضمن ظرف امللف اإلداري نسخة أصلية واحدة (01) ونسختني مطابقتني لألصل (02)، فضال عن نسخة إلكترونية للعرض في قرص 

مضغوط، ويجب أن يتضمن كل الوثائق املنصوص عليها في البند 15 - 1 من دفتر الشروط العامة.

1 - التصريح بالنزاهة مؤرخ،مؤشر وممضي ( وفق النموذج املرفق في امللحق رقم 02  من دفتر الشروط العامة).
2 - نسخة من بطاقة التعريف اجلبائي ( ر.ت.ج).

3 - نسخة من القانون األساسي للمؤسسة إن دعت الضرورة.
4 - نسخة من التقرير املالي للسنة األخيرة.

5 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للمؤسسة.
6 - نسخة من املستخرج الضريبي ساري املفعول مصفى أو مرفق بسجل استحقاقات الدفع.

7 - شهادة تسوية الوضعية  (CASNOS-CNAS) سارية املفعول.
8 - نسخة من شهادة السوابق العدلية سارية املفعول  رقم 03 للمتعهد، بالنسبة للشخص الطبيعي، وتلك اخلاصة باملسير إذا تعلق األمر 

بشخص معنوي.
9 - نسخة من آخر شهادة إيداع احلسابات األجتماعية مستخرجة من إدارة السجل التجاري.

10 - عرض عن حالة املؤسسة، محرر وممضي، ( وفقا للنموذج رقم 4 من دفتر الشروط).
11 - األتفاقية اخلاصة بالتجمع، مؤرخة وموقعة من طرف املؤهلني باإلمضاء للشركات املعنية.

12 - شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني، التي تتضمن نشاط الري و / أو األشغال العمومية سارية املفعول . ( من 02 إلى 04).
13 - التفويض اخلاص بسلطة اإلمضاء.

02 - العرض التقني:
* يجب أن يتضمن ظرف العرض التقني نسخة أصلية واحدة (01) ونسختني مطابقتني لألصل (02)، فضال عن نسخة إلكترونية للعرض في 

قرص مضغوط، ويجب أن يتضمن كل الوثائق املنصوص عليها في البند 15 - 2 من دفتر الشروط العامة .
1 - التصريح باألكتتاب، مؤرخ، مؤشر وممضي ( وفقا النموذج املرفق في امللحق رقم 01  من دفتر الشروط  اإلدارية العامة).

2 - دفتر الشروط احلالي مؤشر كما ينبغي على جميع الصفحات من طرف املتعهد وممضي ومختوم في الصفحة األخيرة،مع تدوين عبارة (قرىء 
وقبل).

3 - شهادات حسن تنفيذ أشغال مماثلة، منفذة وفقا للشروط التعاقدية، بالنسبة للعشر سنوات األخيرة ( اخلاصة بالشطر 02 و 03 املذكورة 
في البند 04).

4 - تعهد بالنسبة للوسائل البشرية املسخرة إلجناز املشروع، محرر وممضي حسب النموذج املرفق في امللحق رقم 16.
 5 - تعهد بالنسبة للوسائل املادية املسخرة إلجناز املشروع ، محرر وممضي حسب النموذج املرفق في امللحق رقم 17.

6 - تعهد باحترام آجال اإلجناز لكل حصة وفقا للنموذج املرفق في امللحق رقم 14.
7 - تعهد باأللتزام بآجال الضمان لكل حصة وفقا للنموذج املرفق في امللحق رقم 15.

8 - تصريح شرفي بزيارة أماكن تنفيذ األشغال وفقا للنموذج املرفق في امللحق رقم 18.
9 - رزنامة تنفيذ األشغال.

03 - العرض املالي :

* يجب أن يتضمن ظرف العرض املالي نسخة أصلية واحدة (01) ونسختني مطابقتني لألصل (02)، فضال عن نسخة إلكترونية للعرض في قرص 
مضغوط، ويجب أن يتضمن كل الوثائق املنصوص عليها في البند 15 - 3 من دفتر الشروط العامة .

1- رسالة التعهد بالنسبة لكل حصة مملوءة مؤرخة و موقعة، حسب النموذج املرفق في امللحق رقم03.
2-جدول أسعار الوحدة، مؤرخ وموقع،خارج الرسوم، باحلروف واألرقام املرفق في امللحق رقم01.

3- الكشف الكمي والتقديري، مؤرخ وموقع، دون رسوم وبكل الرسوم، باحلروف واألرقام املرفق في امللحق رقم02.
يجب ملء جدول أسعار الوحدة والكشف الكمي والتقديري بعناية باألرقام واألحرف، بدون شطب أو زيادة.

إذاكان جدول أسعار الوحدة ناقصا أو متعذر األستغالل ( مشطوب، يحمل زيادات، ال يقرأ) فإن العرض سيكون مرفوضا.
يتحمل املتعهد تبعات اإلدالء الكاذب باملعلومات املشترطة في وثائق املناقصة أو تقدمي عرض غير مطابق لشروط هذه الوثائق.

حددت  مدة حتضيرالعروض بـ : 15 يوما، ابتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن عن املناقصة  في اجلرائد الوطنية واملوقع اإللكتروني إلتصاالت اجلزائر.
يوافق آخر يوم إليداع العروض، اليوم األخير من مدة حتضير العروض من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 14:00 زواال.

العروض التي تودع بعد هذا التاريخ  والساعة ال تؤخذ بعني اإلعتبار.
يتم فتح األظرفة في جلسة عامة، يوم إيداع األظرفة على الساعة 14h00، على مستوى املديرية العملية لوالية البويرة الكائن مقرها بشارع 

عمروش ملود، خزان املاء البويرة.
 إذا صادف يوم إيداع العروض وفتح األظرفة يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، ميدد تاريخ فتح األظرفة إلى يوم العمل املوالي وفي نفس الساعة.

 يبقى املتعهدين ملزمني بعروضهم خالل مدة مائة وثمانني 180 يوما ابتداءامن تاريخ فتح األظرفة.

ALGERIE TELECOM EPE/ SPA RC 02B 18083
CAPITAL SOCIAL : 61 275 180 000 DA 
Siege Social : route na�onal n 05 cinq maisons ,moham-
madia – 16200- Alger
Nif : 000 216 001 808 337
Nis : 000 216 290 656 936 

www.algerietelecom.dz 
Email : bouachri.abdelhalim@algerietelecom.dz 

مناقصة رقم 07/ 2021
« إجناز بنى حتتية إلستقبال، وضع وربط كوابل األلياف البصرية»

املديرية العملية إلتصاالت اجلزائر، شارع عمروش مولود- خزان املاء البويرة
« ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»
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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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