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ANEP  2025004892                 � ER� RAYA:30�12�2020
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� ER� RAYA:30�3012�2020

� ER� RAYA:30�12�2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية باتنة

مديرية التكوين والتعليم المهنيين  
رقم التعريف الجبائي: 9820 911 0501 0990 

202003
التكوين  لمركز  لتحويلها  ياقوت  عين  المهني   التكوين  لملحقة  السيارات  وحظيرة  مشتركة  خدمات   ، المدرسي  بالتأثيث  وتجهيز  توسعة  دراسة،   

المهني.
تعلن مديرية التكوين والتعليم المهنيين  لوالية باتنة عن طلب عروض  وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل  :


03

طلب العروض هذا موجهة إلى المؤسسات المؤهلة في البناء الدرجة الرابعة فما فوق (نشاط رئيسي ) والتي حققت خالل الثالث سنوات األخيرة رقم أعمال يساوي 
أو يفوق 20.000.000.00 دج، والتي لها شهادة انجاز لمشروعين مصنفين ضمن الفئة ”ب“ أو مشروع مصنف ضمن الفئة ”ج“ فما فوق في البناء ( مستخرجة 

ومؤشرة من أصحاب  المشاريع العمومية لعشر سنوات األخيرة).   
تودع العروض في ظرف واحد مبهم ومغلق ويحتوي على ثالثة أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام تتضمن عبارة ملف الترشح أو العرض التقني أو العرض المالي وذلك 

بمقر مديرية التكوين والتعليم المهنيين، الظرف الخارجي ال يحمل سوى عبارة :



2020


03
”     ”


الملف يمكن سحبه ابتداءا من تاريخ أول صدور األعالن عن طلب عروض من العنوان التالي:

* مديرية التكوين والتعليم المهنيين لوالية باتنة – الحي اإلداري الجديد – باتنة تتكون العروض من الوثائق التالية:  

  1
- تصريح بالترشح مملوء وموقع و مختوم من طرف المتعاقد.
- تصريح بالنزاهة مملوء وموقع و مختوم من طرف المتعاقد.

- القانون األساسي للشركات.
-  نسخة من السجل التجاري الرقمي.

.NIF نسخة من رقم التعريف الجبائي  -
.NIS نسخة من رقم التعريف اإلحصائي -

-  نسخة من مستخرج جدول الضرائب صافي أو مجدول ساري المفعول يحمل عبارة غير مسجل في السجل الوطني للتهرب الضريبي.
.(CASNOS.CNAS  .  CACOBATH ) شهادات أداء المستحقات -

-   : شهادة التأهيل والتصنيف  المهني ( درجة الرابعة فما فوق بناء نشاط رئيسي ) للمؤسسة ساريةالمفعول.
-  :  وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية ( حصيلة النشاطات لـ 03 سنوات األخيرة مؤشرة من طرف محاسب معتمد أو محافظ الحسابات .


    1

قائمة الوسائل البشرية مرفقة بإثباتات ( شهادةالتصريح لدى الضمان اإلجتماعي CNAS سارية المفعول + شهادة النجاح بالنسبة لإلطارت ).
2 - الوسائل المادية :  قائمة العتاد مرفقة بإثباتات ( البطاقات الرمادية + التأمين + المراقبة التقنية سارية المفعول و محاضر  المعاينة من طرف محضر قضائي أو محافظ البيع).

3 -  المرجع المهنية : قائمة المشاريع المنجزة  مرفقة بإثباتات ( شهادة اإلنجاز للمشاريع المنجزة مؤشرة من  أصحاب المشاريع لعشر سنوات األخيرة).

    2
-تصريح باالكتتاب  مملوء وموقع مختوم من طرف المتعامل المتعاقد.

– مذكرة تقنية تبريرية .
- البيان الزمني ألنجاز المشروع ( مخطط اإلنجاز)

- دفتر الشروط مملوء وموقع مختوم يحتوي في آخر صفحته على العبارة – قرىء وقبل-  مكتوبة بخط اليد .

  3
– رسالة التعهد مملوءة وموقعة ومختومة من طرف المتعامل المتعاقد.

- جدول األسعار الوحدوية مملوء وموقع ومختوم من طرف المتعامل المتعاقد.

- الكشف الكمي والتقديري مملوء وموقعو مختوم من طرف المتعامل المتعاقد.

 كل النسخ يجب أن تكون صالحة يوم فتح األظرفة.                 
-  حددت مدة تحضير العروض خمسة عشرة  15 يوم  ابتداء من اول نشر لإلعالن عن طلب العروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى 

غاية يوم العمل الموالي. وتودع العروض في نفس اليوم قبل الساعة 10.30 صباحا.
- تتم عملية فتح األظرفة في جلسة علنية في نفس اليوم أليداع العروض وذلك على الساعة 10:30 بمقر مديرية التكوين والتعليم المهنيين لوالية باتنة المشاركون في طلب العروض المفتوح 

مدعوون لحضور هذه الجلسة.

  يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة  مساوية لمدة تحضيرعروض زائد ثالثة أشهر ابتداءا من آخر أجل إليداع العروض .

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة  السكن والعمران والمدينة  

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية سطيف
شارع 17 أكتوبر 1961 سطيف. 
ر.ت.ج : 000219015007451 

الهاتف : 036.53.34.82 


المتضمن تنظيم  المؤرخ في: 16/ 09/ 2015   الرئاسي رقم 15 - 247  للمرسوم  طبقا 
الصفقات العمومية، و تفويضات المرفق العام. تعلم  مديرية التعمير والهندسة المعمارية 
والبناء لوالية سطيف كافة المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
الخاص بمشروع : إتمام إنجاز ما تبقى من أشغال التحسين الحضري لموقع عين السبت 

مركز بلدية عين السبت، الحصة 01 :  
الطرق و صرف مياه األمطار. الصادر بجريدة ” ER-RAYA  ” بتاريخ : 26/ 08/ 2020   

وجريدة Le Courrier d’Algérie  بتاريخ : 26/ 08/ 2020   .
وبعد تقييم  وتحليل العروض التقنية والمالية يمنح المشروع مؤقتا كمايلي :

مبلغ العرض المالي النقطة التقنيةالمقاولةالمشروع
(دج)

كيفية مدة اإلنجاز
األنتقاء

إتمام إنجاز ما تبقى من أشغال 
التحسين الحضري لموقع عين 
السبت مركز بلدية عين السبت، 

الحصة 01 :  
الطرق و صرف مياه األمطار.

شركة التضامن بومسوس وفتح هللا 
ر.ت.ج : 

 000619159003544

 60 /32.0017 331  874 ،18
دج

أقل 05 أشهر
عرض 
مالي 

بإمكان المشاركين اإلطالع على نتيجة تقييم عروضهم التقرب من مصالح المديرية خالل 
(03) الثالثة أيام الموالية لتاريخ صدور هذا اإلعالن طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي 
و  العمومية،  الصفقات  تنظيم  المتضمن    2015  /09  /16 في  المؤرخ   247  -  15 رقم 

تفويضات المرفق العام. 
العمومية  الصفقات  لجنة  لدى  عنها  المعلن  النتائج  في  طعونهم  تقديم  المشاركين  بإمكان 
للمادة  اإلعالن طبقا  لتاريخ صدور هذا  الموالية  أيام  العشرة  لوالية سطيف خالل (10)  
82 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16/ 09/ 2015  المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية، و تفويضات المرفق العام. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية برج بوعريريج 

إلى السيد مدير الشباب والرياضة 


 2020 سنة  للنشاط  العامة  الجمعية  بعقد  إشعار     : الغرض 
والتحضير للجمعية   العامة االنتخابية لنهاية العهدة األولمبية

يسر الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية  برج بوعريريج   
 2020 لنشاط  العادية  العامة  الجمعية  بعقد  يعلمكم   أن           
العهدة األولمبية وذلك  لنهاية  االنتخابية  العامة  للجمعية  وتحضيرا 
يوم : 04/ 01/ 2021 على الساعة :التاسعة   (09) صبـــــاحـــا 

بمقر مدرج االقامة الجامعية سويسي زوينة  برج بوعريريج    . 
ويسر  الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية برج بوعريريج                                    
العهدة  لنهاية  االنتخابية  العامة  الجمعية  بعقد  يعلمكم  أن    

األولمبية وذلك يوم : 11/ 01/ 2021 
الجامعية  االقامة  بمدرج  (09)صباحا   التاسعة   الساعة  على 

سويسي زوينة  بر بوعريريج  
وفي األخير تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام.

برج بوعريريج  في : 29/ 12/ 2020
رئيس النادي 

برج بوعريريج في : 29 ديسمبر 2020 
السيد : زرايبي محمد بن اعمر 

في حق األبناء القصر بموجب وكالة محررة من قبل 
دفاف يمينة بتاريخ : 28/ 06/ 2016 رقم :475 

العنوان : شارع رماش عيسى رقم 07 برج بوعريريج
 الهاتف : 07.75.01.10.27 







نظرا لكوني الموكل قانونا في الدفاع عن األبناء القصر بموجب الوكالة المدرجة 
طي هذا الطلب أعاله وبحكم المكانة المرموقة التي تحتلونها فأنني استسمحكم 
في ادارج هذه الرسالة المفتوحة رافعا من خاللها تظلمي  ضد المحافظ العقاري 
ببرج بوعريريج الذي قبل بتسجيل وإيداع قرار قضائي المودع من قبل والمحضر 
القضائي األستاذ : لوصيف كون األول المحافظ العقاري قبل بإيداع التسجيل لهذا 
بين زرايبي محمد  النزاع هو  ان  بالرغم من  قبله  يعد مزور من  والذي  القرار 

وأخاه زرايبي عبد الحميد 
وان القرار المقدم للتسجيل واإليداع هو ضد األبناء القصر وهم غير معنيين به 
كون العقار الذي يحوزونه تم بموجب هبة وقد سبق إدراج إيداع قرار قضائي 

سابقا يثبت هذا 
مع العلم ان هذه البناية فقد تم تشييدها من الهيكل الى النهاية ( الطابق الثالث ) 
باسم األبناء القصر ،  وقد سبق إدراج إيداع سابقا على هذا المسكن وتم إلغائه 

من قبلنا مع توجيه له إنذار ( المحافظ العقاري ) إال انه أعاد الكرة ثانية 
ولحين ذلك تقبلو تحياتي واحترامي 

إمضاء المعني
زرايبي محمد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : منصـــورة 
القسـم:  شؤون األسرة 


بيـــــن :  قيشي عنتر وبيــــــــــــــــن  بركات فطيمــــــــــــــة  

علنيا  األسرة   شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  المحكمة  حكمت        
ابتدائيا  حضوريا   :    

/  في الشكل : قبول الدعوى   . 
بتاريخ  الحال  محكمة  عن  الصادر  لألمر  افراغا     : الموضوع  في   /
المنجزة  الخبرة  اعتماد  رقم 123/ 2020   تحت    2020 /09  /10:
ضبط   أمانة  لدى  المودعة  الحليم  عبد  الشيخ   بن  الخبير  طرف  من 
  2020  /161  : رقم  تحت   ،   2020  /10  /05  : بتاريخ   المحكمة 
ابنة  فطيمة  بركات  عليها  المدعى  على  الحجر  توقيع   عليها  وبناء  
والية  بالقصور    1927 عام  مفترض  المولودة  زينب  عبيد  و  محمد 
المدعي قيشي عنتر مقدما عليها  ابنها  تعيين  برج بوعريريج  ، مع 
األمر  مع   ، والمالية  والقانونية  االدارية   بشؤونها  والقيام  لرعايتها 
بالتأشير بهذا الحجر على شهادة ميالد المدعى  عليها بركات فطيمة  
ونشر هذا الحكم في جريدة وطنية يومية لالعالم ، مع تحميل المدعي 

المصاريف القضائية .  
بذا صدر الحكم وأفصح به جهارا في اليوم والشهر والسنة المذكورين 

أعاله ولصحته أمضي على أصله كل من الرئيس وأمين الضبط 

الرئيس                    أمين الضبط 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
النادي الرياضي الهاوي الجمعية الرياضية لموظفي قطاع 

العدالة لمحكمة برج بووعريريج 
المقر االجتماعي محكمة  برج بوعريريج 

إلى السيد مدير الشباب والرياضة 


الغرض :   طلب الترخيص بعقد الجمعية العامة العادية واالنتخابية 

المرجع : نهاية العهدة األولمبية 2020 ( نادي رياضية وعمل ) 
يسر الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية  برج بوعريريج   

يشرفنا  أن نخطر سيادتكم المحترمة بأن تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
العادية النادي الرياضي الهاوي لمحكمة برج بوعريريج لسنة 2020 
والنصف  الرابعة  الساعة  على   2021  /01  /04: بتاريخ  حددت  قد 
زوال بمقر محكمة برج بوعريريج وان تاريه :11/ 01/ 2021  على 
مقترح  بوعريريج  برج  محكمة  بمقر  زوال  والنصف  الرابعة  الساعة 
الرئيس  النتخاب  األولمبية  العهدة  نهاية  بعد  االنتخابية  الجمعية  لعقد 

وأعضاء المكتب المسير 
وعليه نلتمس من هيئتكم الموقرة الترخيص لنا بذلك 

برج بوعريريج  في : 29/ 12/ 2020
رئيس النادي

بلعقون جمال 

رقم الجدول : 00520/ 20
رقم الفهرس: 01044/ 20
تاريخ الحكم : 26/ 11/ 20
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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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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حمو بيكا يثير قلق اجلمهور بصورة من املستشفى

أثار املطرب الشعبي املصري  حمو بيكا  قلق اجلمهور بعد أن نشر عبر صفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة له ظهر فيها وهو مستلقياً على سرير 
املستشفى، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.

وتفاعل املتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن حالته الصحية، فيما مازحه البعض اآلخر إن كان يعاني من فيروس كورونا.
وتأتي هذه الصورة بعد أيام على إعالن حمو بيكا إحتفاله بخطوبته من دون أن يكشف عن هوية خطيبته.

وزف اخلبر السار حملبيه، ناشرا صورة للشبكة وخامتي اخلطوبة فقط، وعلق عليها كاتبا: «محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح».
فبارك له املتابعون على هذه اخلطوة السعيدة، متمنني له السعادة واحلب.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

شارك حماقي محبيه مبقطع مصور عبر خاصية «الستوريز» على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل االجتماعي اليوم االثنني، لينفي من خالله كل ما تردد حول 
إصابته بفيروس «كورونا»، مؤكدا أنه اآلن في منزله، وبصحة جيدة.

وأشار في رسالته املصورة، أنه وردته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس «كورونا» وإيجابية النتيجة، األمر الذي اضطره للظهور في هذا املقطع 
املصور لنفي األمر.

وتابع حماقي أنه متواجد حاليا في منزلة، وبصحة جيدة، وشكر جمهوره على اهتمامهم به، ناصحا إياهم بعدم مغادرة املنزل إال للضرورة، وأن يحاولوا االلتزام باإلجراءات 
الوقائية على قدر املستطاع.

وكانت ترددت أنباء خالل الساعات القليلة املاضية، بشأن إصابة الفنان املصري،  محمد حماقي ، بفيروس «كورونا» املستجد، األمر الذي أثار قلق جمهوره.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ما يجب وضعه في االعتبار هو ثقل التجارب ال 
عددها. 

إسحاق نيوتن 
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