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 2021 24أكتوبر  يـوم  مبكتبنا  محرر  عقد  مبوجب 
إلى  ملني،  محمد  بولقرع  السيد/  تنازل  مسجل،   ،
1) السيد/ بلحي عبد اجلليل و 2/ السيد/ بلحي 
فيصل ، كلهم ساكنون بقسنطينة، حق إيجار حملل 
ذو طابع جتاري، معد لبيع اوهرات كائن بنهج مالح 
سليمان رقم 105 قسنطينة ، مبساحة قدرها (34 
مائتا  و  مليون  قدره  رئيسي  بثمن  الشراء  ومت   ، م2) 

الف دينار جزائري أي (1.200.000.00 دج) 
تقدم االعتراضات إن وجدت لدى مكتب املوثق أو مقر 

احملل التجاري وذلك خالل اآلجال احملددة قانونا.
سيتم اإليداع القانوني لدى املركز الوطني للسجل 
التجاري لوالية قسنطينة.                                       

لالعالن املوثق.


02




مبوجب عقد محرر مبكتبنا بتاريخ 17 اكتوبر 2021،  
صاحب  كمال  زاير  بن  املرحوم  ورثة  ،قرر  مسجل 
املسؤولية  ذات  و  الوحيد  الشخص  ذات  مؤسسة 
’‘ الكائن مقرها  ’‘ بن زاير كمال لإلستيراد  احملدودة 
بتحصيص احلياة رقم 310 أ اخلروب والية قسنطينة 
، مدتها 99 سنة ، رأسمالها 20.000.000,00 دج  

، حلها قبل أوانها ابتداء من تاريخ هذا العقد
مصفية  شهرزاد   زقار  العمري   / السيدة  عينت  و 

للمؤسسة .
سيتم اإليداع لدى املركز الوطني للسجل التجاري 

ملحقة والية قسنطينة .
لإلعالن املوثق
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 ،2021 أكتوبر   26 يوم  مبكتبنا  محرر  عقد  مبوجب 
صاحلالساكن  بوقعود  السيد  فإن  مسجل، 
بقسنطينة قد أجر على وجه التسيير احلر للسيد 
خلوميس محمد فرج، الساكن بالوادي، معد للتجارة 
بالتجزئة ملواد احلمية، ومواد احلمية الغذائية، مواد 
الشبه صيدالنية، املعدات واألدوات الطبية اجلراحية 
مواد  واملستهلكات،  الغيار  قطع  ولواحقها، 
التجميل والتنظيف البدني، كائن بقسنطينة 15 
شارع بن صغير عبد الوهاب، ملدة خمسة و عشرون 
(25) شهرا، وبأجرة شهرية قدرها 6.000.00 دج، 

ابتداء من 10 نوفمبر 2021.
 سيتم اإليداع القانوني لدى املركز الوطني للسجل 

التجاري لوالية قسنطينة.
لإلعالن املوثـق.

مكتب التوثيق االستاذة / بكوش صليحة حي 
السلم العمارة اإلدارية   الطابق الثاني              

     ( بيع حق في اإليجار )    
15/ 08/ 2021 حتت  مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ 
تبسة  التسجيل  مبكتب  مسجل   2021  /613 رقم 
بتاريخ 15/ 09/ 2021 وصل رقم 02105118 املقبوض 
املسماة  الشركة  حل  مت      ---------- 85.000.00دج 

شركة –تضامن مخبرة جرو وشركائه .        
 414 بحي  الساكنة  شيراز  بوخاري   / السيدة  تنازلت 
/ للسيدة  البيع  طريق  عن  بتبسة   10/02 ع  سكن 

عبادة سهام الساكنة بتبسة عن حقها في إيجار محل 
معد لإلستعمال التجاري كائن بحي سكانسكا والية 
تبسة محل رقم 13 مساحته تسعة وعشرون متر مربع 
مليون  البيع  ثمن  مربع)  متر   29.70 ) دسم   وسبعون 
وسبعة مائة ألف دينار جزائري ( 1.700.000.00                
   ستودع نسختان من هذا العقد باملركز احمللي للسجل 

التجاري لوالية تبسة           
 لإلعالن املوثقة


عامة  جمعية  عقد  عن  نعلن 
الرابطة  لتأسيس  إنتخابية 
لـــوالية  للمالكمة  الوالئية 
نوفمبر   02 يوم  وذلك  الـــطارف، 
املركب  مستوي  على   20210
إبتداء  بالقالة  اجلواري   الرياضي 

من الساعة 13:00 زواال 
عامة  الــــــدعوة  مالحظة: 
بإحترام  التقيد  مع  للجميع 
لكوفيد  الصحي  البركول 

19(كـورونا). 

مكتب التوثيق االستاذة / بكوش صليحة حي 
السلم العمارة اإلدارية   الطابق الثاني                


 2021  /08  /15 بتاريخ  مبكتبنا  حرر  عقد            مبوجب 
تبسة  التسجيل  مبكتب  مسجل   2021  /613 رقم  حتت 
املقبوض   02105118 رقم  وصل   2021  /09  /15 بتاريخ 
–تضامن  املسماة شركة  الشركة  حل  مت    .، 85.000.00دج 
مخبرة جرو وشركائه .        تنازلت السيدة / بوخاري شيراز 
الساكنة بحي 414 سكن ع 10/02 بتبسة عن طريق البيع 
للسيدة /عبادة سهام الساكنة بتبسة عن حقها في إيجار 
محل معد لإلستعمال التجاري كائن بحي سكانسكا والية 
مربع  متر  وعشرون  تسعة  مساحته   13 رقم  محل  تبسة 
وسبعون دسم  ( 29.70 متر مربع) ثمن البيع مليون وسبعة 

مائة ألف دينار جزائري ( 1.700.000.00            
       ستودع نسختان من هذا العقد باملركز احمللي للسجل 

التجاري لوالية تبسة

                                                                                      
لإلعالن املوثقة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

 املركز األستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي  باتنة
املديرية العامة

مكتب الصفقات العمومية
Nif : 098605019000142 

202120
202119

يعلن املركز األستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي، باتنة عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
 : أشغال تهيئة وتوسيع مصلحة اإلنعاش الطبي ومخبر البيكتريا

 باملركز اإلستشفائي اجلامعي باتنة بعنوان سنة 2021 مقسم إلى احلصص التالية:
*احلصة األولى: تهيئة وتوسيع مصلحة اإلنعاش الطبي.

*احلصة الثانية: تهيئة وتوسيع مخبر البكتيريا.


 

رقم 
احلصة

اإلمكانات املاليةاإلمكانات املهنيةالصنفالتخصصالعنوان

تهيئة وتوسيع 01
مصلحة 

اإلنعاش الطبي.

نشاط 
رئيسي بناء

صنف 04 
فما فوق

إجناز على األقل مشروع يتعلق 
باشغال التهيئة مبينة بشهادات 

حسن تنفيذ ( مع اإلشارة إلى 
تاريخ اجناز املشروع ومبلغه) خالل 
اخلمس سنوات األخيرة ممضية من 

طرف صاحب املشروع

متوسط رقم أعمال خالل الثالث 
سنوات (2019 - 2018 - 2017 ) 

األخيــــرة يســـاوي أو أكـبر من 

00. 000 000 15 دج

تهيئة وتوسيع 02
مخبر البكتيريا

نشاط 
رئيسي بناء

صنف 02 
فما فوق

إجناز على األقل مشروع يتعلق 
باشغال التهيئة مبينة بشهادات 

حسن تنفيذ ( مع اإلشارة إلى 
تاريخ اجناز املشروع ومبلغه) خالل 
اخلمس سنوات األخيرة ممضية من 

طرف صاحب املشروع

متوسط رقم أعمال خالل الثالث 
سنوات (2019 -2018- 2017 ) 

األخيــــرة أكبــر من 

00. 000 000 8 دج



يسحب  دفتر الشروط من طرف املتعهد أو من طرف ممثله املعني لذلك من مكتب الصفقات العمومية للمركز اإلستشفائي 
اجلامعي باتنة.


يجب أن  تشتمل العروض على ملف املترشح عرض تقني وعرض مالي،كما يجب أن  يوضع كل من ملف املترشح، العرض التقني 
و العرض املالي في ثالثة  أظرفة منفصلة ومقفلة ومختومة يبني كل منها مرجع طلب العرض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  
وموضوعه وكذا رقم هاتف وفاكس وعنوان املتعهد ويتضمنون عبارة ملف املترشح E1عرض تقني E2 أو عرض مالي E3  حسب 

احلالة، و توضع األظرفة في ظرف آخر E مغفل ويحمل عبارة :
« ال يفتح « إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض «

 طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :  20/ م ع / م ص/2021

أشغال تهيئة وتوسيع مصلحة اإلنعاش الطبي ومخبر البيكتريا باملركز اإلستشفائي اجلامعي باتنة 
بعنوان سنة 2021

حصة رقم :........................................................


تودع العروض لدى العنوان اآلتي : السيد املدير العام للمركز األستشفائي اجلامعي بن فليس التهامي طريق تازولت 
باتنة 05000، مبكتب الصفقات.

  



1 -تصريح بالترشح  مملوء وممضي من طرف العارض حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط .

2- تصريح بالنزاهة مملوء وممضي حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط .
3-  القانون األساسي للشركة.

4- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.
5- شهادة تأهيل وتصنيف العارض سارية املفعول .

6– احلصيلة املالية للسنوات (  2017/ 2018/ 2019 )  للعارض مؤشرة من طرف مصالح الضرائب، أو شهادة رقم األعمال 
سارية املفعول.

7 – املراجع املهنية للعارض مبررة بشهادات حسن التنفيذ( مع اإلشارة إلى تاريخ اجناز املشروع ومبلغه) خالل اخلمس سنوات 
األخيرة  ممضية من طرف صاحب املشروع تتعلق باشغال التهيئة  املبينة في احلصص 01 و 02).

ماستر،  أو  للمهندسني  املعماريني  بالنسبة  األخيرة)  أشهر  ستة  خالل  األجتماعي(  للضمان  األنتماء  شهادة  و  الدبلوم   -8
ليسانس، التقنيني أو التقني سامي أو DEUA، متار محقق، عامل مؤهل في الصيانة العامة للمباني.

9- نسخة من شهادة الضمان اإلجتماعي CNAS سارية املفعول.
10- نسخة من شهادة دفع احلسابات األجتماعية لسنة (2020) بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية. 

11- مستخرج الضرائب يحمل عبارة « غير مسجل في القائمة الوطنية للغشاشني « ساري املفعول.
12-قائمة الوسائل املادية ( عتاد ملك للمؤسسة)

 * العتاد املنقول مثبتة بـ : البطاقات الرمادية، شهادة التأمني واملراقبة التقنية.
* بالنسبة للعتاد غير املنقول مثبتة بـ : محضر حملضر قضائي ( للسنة اجلارية).



1)-تصريح باألكتتاب مملوء وممضي حسب النموذج  املرفق بدفتر الشروط بالنسبة لكل حصة.
2)- أجل إجناز مدعم بجدول به مراحل اجناز األشغال ممضي من طرف العارض بالنسبة لكل حصة.

3)-البطاقة التقنية مملوءة و ممضية حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط (اإلمضاء واخلتم).
4- دفتر الشروط ممضي مع عبارة قرأ و قبل مكتوبة باليد في أخر صفحة.


بالنسبة لكل   ( واخلتم  (اإلمضاء   الشروط  بدفتر  املرفق  النموذج  العارض حسب   العرض مملوءة وممضية من طرف  رسالة   -1

حصة.
2-جدول األسعار الوحدوية مملوء وممضي (اإلمضاء  واخلتم) من طرف العارض.

3- التفصيل كمي و تقديري مملوء و ممضي (االمضاء و اخلتم) من طرف العارض.

   : يبقى املتعهدون ملتزمون بعروضهم ملدة 90  يوم زائد مدة حتضير العروض 


حدد تاريخ إيداع العروض في اليوم العاشر (10) ابتداء من أول نشر لإلعالن في اجلرائد الوطنية أو النشرة الرسمية للمتعامل 

العمومي  (BOMOP ) قبل الساعة 09 سا 30 التاسعة والنصف صباحا

إذا صادف هذا اليوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فإن مدة حتضير  العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي .


يتم فتح األظرفة التقنية و املالية في اليوم العاشر  (10 )  من تاريخ  أول نشر لإلعالن في اجلرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 
للمتعامل العمومي  (BOMOP )  في جلسة علنية على الساعة العاشرة صباحا مبقر املديرية العامة للمركز االستشفائي 

اجلامعي باتنة بحضور العارضني.
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لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.
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ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.



20202131
144324



      ""
 " ""  1909""
 " " " "   "

 " "" 1930 192718  
1947 " "16 

 ""  ""

1954 
 
 



 
  
 
  
 
 
 ""  
 1954
 "" " "

 ‘ 
1955
 ""
 " "  
" " 
1964
 "1956
" 

 ""  ""
  ""


""

 

  
  



 

 
" 
 "
5

 "  "78
   " "
  
  

  
 ""
  70
  

 
 
  "
   
""
""
 4 
  
 
 ""
  ""


32 
 
 
 
 
 ""


  ""
 " 
  "
 "
 
 
 
 
   "
  
  


   
 
 ""
5
 




 
  
   
    
 

 

1965610 
"
 " " ""
  " " "
  
  
     
  


 ""

27 """
""1959
 ""
 
 ""

 




""
  " "
 
 "" 
 
3


 " 
"

 
 " "







    
 
   


 
 

 
    
 "
 "
 
 


195929
 ""
 
  
 " " 

 
 

""
  
 
 

 ""



 

202131
14432421 

""" "" "
21















    


















     






  












   














      

    









   
    



















































    
















14


       
    



2012

2016 2014







22202131
144324

……………………………………………………………………
……………………………………………………………




























14


201620142012




……………………………………………………
…………………………………………………………………

w
w





67




      
 
67




1966







2018
52 





1957














 



  


  
"

"
     
 





 

   


  




    

  






 


 
 
 
    







 

 





202131
14432423

 

19









    38  5  2
 

2541

 
 ""










    
   







    



    
    

    
 
    







     28




1








 








     

  
10

20
  







190

257



 














 
   




 




  
    











10     
    




    
  

 


"    "
 


    




Homo bodoensis





  








20








    



2015



 









 
   








    

  3 






  
   







   


    










 ""  
  
  

    
قــــــوال أ
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