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مكتب األستاذ رشيد بوقارة / موثق بقسنطينة 
نهج بن مليك رقم 02

تغيير مسير في شركة
الشركة ذات مسؤولية محدودة ’‘ اإلخوة خطابي 

مشروبات سيدي إدريس ’‘ ،
العاليقة  طبة  والبان  بني  ببلدية  اإلجتماعي  مقرها    
راسمالها   ، سكيكدة  والية  الطوب  أم  طريق 

150.000.00 دج .
 02 و  أكتوبر   27 بتاريخ   ، مبكتبنا  حرر  عقد   مبوجب 
/ خطابي  ، مت تعيني السيد  2021  ، مسجل  نوفمبر 
/ خطابي  )  بدال من السيد  ( غير شريك  الباقي  عبد 

حسان مسيرا للشركة ملدة غير محدودة . 
الباقي بدو تغيير.

التجاري  للسجل  الوطني  املركز  لدى  اإليداع  سيتم 
ملحقة والية سكيكدة .

لالعالن املوثق

مكتب األستاذ نورالدين شروانة موثــق 12، شارع 
زعـبـان قسنطينة

حتويل شكل شركة
مبوجب عقد محرر مبكتبنا يوم 03 نوفمبر 2021، قرر السيد/ 
شركة  شكل  حتويل  وداد  قيطوني  والسيدة/  كرمي  قيطوني 
وشركائه  كرمي  قيطوني  التضامن  «شركة  املسماة  تضامن 
لتنظيم  قيطوني   » م  م  ذ  ش  إلى  احلفــــالت»  لتنظيم 
القنطرة  باي،  صــــالح  حي   : مقرها  الكائن  احلفــــالت»، 
الكحلـــــة رقم 2 محل «أ» حامة بوزيان والية قسنطينة، 
احلفـــــالت،  لتنظيـــــم  قاعــــــة  موضوعهــــا: 
السيد  سنة، وعني   99 وملدة  دج،  رأسمالها: 100.000,00 

قيطوني كرمي مسيرا للشركة ملدة غير محدودة. 
سيتم اإليداع القانوني لدى املركز الوطني للسجل التجاري 

لوالية قسنطينة.
     لالعالن املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

مديرية التنظيم والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات واجلمعيات


طبقا ألحكام القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12 
املادة  باجلمعياتال سيما  / 01 / 2012 املتعلق 
التنفيذية  الهيئة  تغيير  مت  02،لقد  البند   18
للجمعية الوالئيةاملسماة: جمعية ترقية احلرف 

واألنشطة اإلبداعية.
املعتمدة حتت رقم: 31 بتاريخ 20/ 01/ 2008.

 103 عمارة  بوحجة  االخوة  حي  مقرها:  الكائن 
محل رقم 04 سكيكدة
الرئيس: بودوشة سعاد.





محمد  زايدي  املرحوم  وريث     لفائدة 
بن عمار  زايدي   : إبنه  مسعود  بن  ملني 

محمد ملني العنوان :
 الشريعة بصفته مرجع .بناء على محضر إيداع قائمة شروط

بتاريخ  الشريعة  محكمة  ضبط  أمانة  لدى  املودعة  البيع 
.2021 /18 /11

نعلن  عن بيع عقار معد لالستعمال السكني مشيد عليه 
بناية تتكون من طابق أرضي به 

+مرحاض+  +مطبخ  غرف  أربعة   (04)+ استقبال  قاعة 
بأرض  .يقع  حائطية  +خزانة  +ممشي  مرآب  فناء  حمام+ 
قسم  تبسة   والية  الشريعة  ببلدية   مسعود  مراحي 
118مجموعة ملكية 37مساحته مائتان  وستة متر مربع 
ومائة  ماليني  سبعة  االفتتاحي  السعر   ( مربع  (206متر 
وثمانون الف وأربعمائة دينار جزائري  (7.180.400.00دج)

 /11  /25 بتاريخ  احملددة  االعتراضات  جلسة   بعد  وذلك 
2021على الساعة 11.00صباحا مبحكمة الشريعة

املكتب  العمومي للتوثيق األستاذ / صياد علي موثق بتبسة
  إعالن عن بيع

منابات ميراثيه في  احلق في اإليجار   (اإلعالن الثاني )
ورثة  والطابع  بتبسة  وهب  التسجيل   613/ 2021 مسجل مبفتشية  رقم  22/ 09/ 2021 حتت  بتاريخ  تلقيناه مبكتبنا   مبوجب عقد 

بوحلبال صالح إلى السيد بوحلبال محمد على مناباتهم  امليراثية في  احلق في إيجار  احملل التجاري املعني أدناه .
تعيني احلقوق املوهوب  نسبة 96/ 112جزء في نصف ( 1/ 2 )احلق  في إيجار محل معد لإلستعمال التجاري كائن بشارع بن بولعيد بوالية 
تبسة يحمل رقم 214/ 20 مساحته سبعة أمتار مربعة وواحد وعشرين ديسمترا مربعا ( 07. 21 متر مربع) والذي تعود ملكيته لديوان 

الترقية والتسيير العقاري بتبسة .
    التقومي  خمسمائة مائة  دينار جزائري ( 500.000.00)  دينار جزائري   -بدل االجتار / تسعمائة مائة  دينار جزائري  .    

ستودع نسخة من هذا اإلعالن في جريدة يومية . 
  لإلعالن املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة ألشغــــال العموميـــة والنقل
مديريــــة األشغــــال العموميـــة

لواليـــة باتنــــــة
رقم التعريف اجلبائي : 408015000005078

202115

في إطار البرنامج العملية  إجناز ومتابعة إزدواجية محور الطريق الرابط  بني الطريق الوطني رقم 88 ( حدود والية خنشلة) 
الطريق الوطني رقم 03 على مسافة 56 كلم املار على  بولفرايس- الشمرة – بومية، تطرح مديرية األشغال العمومية لوالية 

باتنة طلب عروض وطني مفتوح قصد :
منطقة أ : متابعة إجناز إزدواجية محور الطريق الرابط  بني الطريق الوطني رقم 88 ( حدود والية خنشلة) الطريق الوطني رقم 03 

على مسافة 56 كلم املار على  بولفرايس- الشمرة – بومية
احلصة رقم 01 : الطريق من ن ك 00 + 000  إلى ن ك  03 + 000  )     على مسافة  03 كلم .

احلصة رقم 02 : الطريق من ن ك  03 + 000   إلى ن ك  11 + 600   )  على مسافة  8.6   كلم .
احلصة رقم 03 : الطريق من ن ك  11 + 600    إلى ن ك  20 + 200   ) على مسافة  8.6   كلم .

احلصة رقم 04 : الطريق من ن ك  20 + 200   إلى ن ك   27 + 800   ) على مسافة  7.6  كلم .
- منطقة ب : متابعة إجناز إزدواجية محور الطريق الرابط  بني الطريق الوطني رقم 88 ( حدود والية خنشلة) الطريق الوطني رقم 

03 على مسافة 56 كلم املار على  بولفرايس- الشمرة – بومية
احلصة رقم 05 : الطريق من ن ك 27 + 800    إلى ن ك 35 + 000   )    على مسافة    7.2 كلم .
احلصة رقم 06 : الطريق من ن ك 35 + 000   إلى ن ك   42 + 300  )    على مسافة  7.3   كلم .
احلصة رقم 07 : الطريق من ن ك 42 + 300    إلى ن ك  49 + 000  )     على مسافة    6.7 كلم .
احلصة رقم 08 : الطريق من ن ك  49 + 000   إلى ن ك   56 + 000  )   على مسافة  07   كلم .

احلصة رقم 09 : منشآت فنية .


ال يسمح باملشاركة في هذا اإلعالن على طلب العروض إال مكاتب دراسات ذات القدرات الدنيا األتية : 


أن يكون مؤهال  في مجال متابعة البنى التحتية للطرقات ( شهادة اعتماد مكتب دراسات سارية املفعول في مجال األشغال العمومية) 
أو مرسوم اإلنشاء بالنسبة ملكاتب الدراسات العمومية باإلضافة للشهادة ISO9001  سارية املفعول.



- أن يكون قد أشرف على متابعة أشغال الطرق ( ازدواجية الطريق أو طريق جديد بطريق وطني أو سيار) على األقل مسافته 30 كلم أو أكثر 
مبرر بشهادة حسن اجناز خالل 10 سنوات األخيرة (2011 - 2021 ).

- أن يكون قد اشرف على متابعة اجناز منشأة فنية ( جسر ذو طول 60 متر أو أكثر ) مبرر بشهادة حسن اجناز خالل 10 سنوات األخيرة (2011 - 2021 ).


-غير مسموح املشاركة في جتمعات.
.GPS تقييم العتاد لكل حصة منفصال إال بالنسبة  حملطة -

- املترشح املتحصل على متابعة األشغال ال يستطيع التحصل على مراقبة األشغال في نفس احلصة.
- شهادات حسن التنفيذ يجب ان تكون محررة من طرف صاحب املشروع .




- تصريح بالترشح محررة وفقا لنموذج النظامي مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ ( يحمل ختم اللجنة املؤهلة.
- نسخة من شهادة األعتماد أو موسم انشاء مكتب الدراسات مع شهادة ISO9001  سارية املفعول.

- التصريح بالنزاهة محررة وفقا لنموذج النظامي مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ ( يحمل ختم اللجنة املؤهلة.
- القانون األساسي للشركات أو التعديالت إن وجدت.

-الوثائق املتعلقة بالصالحيات التي متكن األشخاص من التعاقد مع املناقص.
-ميزانية املالية للمؤسسة اخلاصة باألعوام ( 2018 -2019- 2020) مصادقة من طرف مدقق حسابات ومؤشرة من مصلحة الضرائب.

- املراجع البنكية RIB اخلاصة باملؤسسة.
- شهادات اإلئتمان أقل من 3 أشهر.

- قائمة املوارد البشرية  اخلاصة باملؤسسة.
- قائمة املوارد املادية  اخلاصة باملؤسسة.

- املراجع املهنية مع شهادات إجناز مطابقة لشروط التأهيل الدنيا صادر عن مؤسسات عمومية خالل10 سنوات األخيرة (2011 - 2021).
- نسخة من السجل التجاري.

- شهادات اإليداع القانوني حلسابات الشركة.
- مستخرج  من السجل مخلص أو مستفيد من جدول السداد وصالح من تاريخ فتح األضرفة ( مؤرخة أقل من 03 أشهر) صادر 

للمفتشية الضريبية ( املدينة الرئيسية ) مع ذكر عدم إدخاله في امللف الوطني للمحتالني.
 

- التصريح باالكتتاب مملوء وممضي و مؤرخ.
- احلافظة التقنية التي توضح منهجية العمل الواجب اتباعها فيما يتعلق مبوعد العمل حسب النموذج املرفق.

- اطط التوقعي لألشغال مؤشر وممضي ومؤرخ.
- دفترالشروط مؤشر يحتوي في آخر صفحته على العبارة « قرىء وقبل « مكتوب بخط اليد .

- الوسائل املادية املستعملة في املشروع مبررة  بالبطاقة الرمادية وشهادة التأمني ومراقبة تقنية بالنسبة للعتاد املتحرك ومحضر جرد 
معد من طرف  محاسب معتمد بالنسبة للعتاد الغير متحرك.

 .CNAS صصة للمشروع، مبررة بالدبلومات وشهادات العمل وشهادات األنتساباملوارد البشرية ا -


- رسالة العرض مملوءة وممضاة ومؤرخة. ( مختوم من طرف جلنة الصفقات املؤهلة )
- جدول األسعار بالوحدة مملوء و ممضي ومؤرخ.( مختوم من طرف جلنة الصفقات املؤهلة )

- التفصيل التقديري والكمي مملوء وممضي ومؤرخ.(مختوم من طرف جلنة الصفقات املؤهلة)


ميكن للمؤسسات املهتمة واملؤهلة أن تسحب دفتر الشروط لدى مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة - 4 شارع صحراوي سعيد  باتنة.
تودع العروض لدى : مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة - 4 شارع صحراوي سعيد  باتنة، داخل ظرف مزدوج مغلق بحيث ال يحمل 

الظرف اخلارجي سوى العبارة التالية :






الظرف اخلارجي يحتوي على (03) أظرفة مغلقة متعلقة مبلف الترشح والعرض التقني والعرض املالي ، طبقا للمادة 16 من التعليمات 
املوجهة للعارضني.


مدة صالحية العروض تساوي مدة حتضير العروض زائد ثالثة أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع العروض.

املتعامل  الرسمية لصفقات  النشرة  العروض في  أول نشر لإلعالن عن طلب  تاريخ  ابتداء من  (15) يوم  العروض   حتضير  أجل  حدد   
العمومي ( BOMOP)، أو في  الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية.وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فإن 

تاريخ فتح العروض ميدد إلى غاية يوم العمل املوالي.
. (10H00) إلى الساعة (08H30) حدد تاريخ إيداع العروض في اليوم األخير من أجل حتضير العروض من الساعة

(10H30)  حدد تاريخ فتح األظرفة في آخر يوم أجل حتضير العروض على الساعة
 املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة التي ستجري عالنية مبقر مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة.
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زيت الزيتون... أرسار 
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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 
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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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