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ANEP  2125001530     �ER� RAYA:08�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء باتنة

محكمة:ملحقة رأس العيون
القسم: شؤون األسرة

  حكم بحجر
               حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا  

حضوريا:
- في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد إجناز اخلبرة 

- في املوضوع :األمر بافتتاح التقدمي  في حق املرجع ضدها ومبقتضاه إفراغ احلكم 
الصادر قبل الفصل في املوضوع عن محكمة احلال  بتاريخ:01/ 04/ 2019حتت 
00119/ 19 ومبوجبه اعتماد تقرير اخلبرة املنجز من طرف اخلبيرة  رقم فهرس 
رقم:94/  حتت   2019  /12 بتاريخ:03/  الضبط   بأمانة  واملودع  باني  تفاحي 
«بن خليفة سيليا» املولودة بتاريخ:14/  املرجع ضدها  19 وعليه احلجر على 
ووالدتها بن خليفة  لوالدها أحمد  سطيف  والية  آزال  ببلدية عني   1997 /04
اوريدة وتعيني املرجع- بن خليفة أحمد - مقدما عليها لرعايتها وتسيير شؤونها 
ومتثيلها أمام مختلف الهيئات اإلدارية والقضائية مبا يسمح به القانون واألمر 
بافتتاح  بالتأشير  األمر  مع  لإلعالم  يومية  وطنية  جريدة  في  احلكم  هذا  بنشر 

التقدمي مع احلجر على هامش عقد ميالد املرجع ضدها لإلشهار .
          حتميل املرجع املصاريف القضائية مبا في ذلك مصاريف اخلبرة ورسم رفع 

الدعوى املقدر بواقع 450 دج .
                  بذا صدر احلكم و أفصح به جهارا باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

املذكور أعاله ولصحته أمضاه الرئيس وأمني الضبط .
               الرئيس (ة)                                  أمني الضبط

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTRE DE L’ENERGIE 
DIRECTION DE L’ ENERGIE DE LA WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 
SERVICE DES HYDROCARBURES ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
N° 318/D.D.E/2021

A
Monsieur le Gérant de la SNC STATION SERVICE FRE-

RES BENKHALIL.
COMMUNE DE TASSAMEURT 

« par décision N° 145 du 27mars 2021 du ministère de l énergie, un 
agrément défini�ve portant autorisa�on d’exercice de l’ac�vité de 
stockage et de distribu�on de produits pétrolier, a été accordé à la 
SNC  STATION SERVICE FRERES BENKHALIL, COMMUNE DE TASSA-
MEURT, wilaya DE BORDJ BOU ARRERIDJ conformément aux dispo-
si�ons du décret exécu�f 15-57 du 08 février 2015 »

ER� RAYA:08�04�2021

ER� RAYA:08�04�2021

ER� RAYA:08�04�2021

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

مديرية الصحة والسكان لوالية باتنة
املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس

رقم : ................................/2021
الرقم اجلبائي: 45 90116 0509 007 0

إعالن عن طلب  العروض املفتوح
2021 

تعلن املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس عن إعالن طلب عروض مفتوح .
موضوع الصفقة : التموين باملواد الصيدالنية و املستلزمات الطبية ونفقات النشاطات النوعية للوقاية لسنة 2021 

احلصة رقم  01 : املفاعالت ومواد اابر 
احلصة ر قم 02 : أفالم ومواد التصوير الطبي  والكشف 

احلصة ر قم 03:  ضمادات.
احلصة ر قم 04:  غازات طبية .

احلصة ر قم 05:  مستهلكات غير منسوجة. 
احلصة ر قم 06:  مواد ومستهلكات خاصة بطب األسنان.

احلصة ر قم 07: مواد أخرى موجهة للطب اإلنساني.
احلصة ر قم 08: املفاعالت وأوساط مغذية.

احلصة ر قم 09: مواد الوقاية.
فعلى الراغبني املشاركة في املناقصة الوطنية املفتوحة اإلتصال مبقر املؤسسة لسحب  دفتر الشروط  وهذا ابتداء من  أول 

يوم لنشر هذا اإلعالن في اجلرائد الوطنية إلى غاية انقضاء املدة احملددة  في دفتر الشروط.
 يسحب دفتر الشروط من طرف املتعهد أو من طرف ممثله لذلك  من مكتب الصفقات العمومية 
للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية  نقاوس : مقابل دفع مبلغ قدره : 00، 1000  دج لدى أمني  خزينة البلديات والقطاع 

الصحي نقاوس.
 1

-تصريح بالترشح  مملوء و ممضي  من طرف العارض حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط .
- تصريح بالنزاهة و ممضي  من طرف العارض حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط .

-  القانون األساسي للشركة.
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.

- املراجع البنكية.
- بالنسبة للمستوردين نسخة من األلتزام التضامني الصادر من طرف املصنع.

- شهادة إيداع احلسابات األجتماعية بالنسبة للشركات.
    2

- طلب باألكتتاب مملوء و ممضي حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط .
- ملخصات خصائص املنتوج.

- اإللتزام بالتوريد ممضي من طرف املتعهد .
( أجال التنفيذ، املوارد البشرية، املوارد املادية  مبررة ببطاقة تقنية ) تطبيقا للمادة 67 و 78 من  - مذكرة تقنية تبريرية  

املرسوم الرئاسي رقم : 15 - 247 .
- دفتر الشروط ممضي مع عبارة « قرأ» مكتوبة باليد في آخر الصفحة  .

  3
- رسالة العرض مملوءة وممضية من طرف العارض حسب  النموذج املرفق بدفتر الشروط (اإلمضاء  واخلتم).

- جدول األسعار الوحدوية مملوء وممضي (اإلمضاء  واخلتم) من طرف العارض.
- تفصيل كمي تقديري مملوء و ممضي (االمضاء و اخلتم) من طرف العارض.

 تقدم العروض على مستوى املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس في ظرف رئيسي واحد وال يحمل إال عبارة « ال 
يفتح  إال من طرف جلنة فتح وتقييم العروض – موضوع طلب العروض مع  ذكر رقم واسم احلصة  ويحتوي هذا الظرف على 
03 أظرفة مغلقة الظرف األول (ملف الترشح)  موجود به مجموعة الوثائق املكتوبة املذكورة أعاله  والظرف الثاني ( املالي 

) يحتوي على الوثائق اخلاصة  بالعرض املالي والثالث (تقني)  ويحتوي مجموعة الوثائق املكتوبة املذكورة أعاله.

إعالن عن طلب العروض املفتوح 

لتزويد املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس بـ :

التموين باملواد الصيدالنية و املستلزمات الطبية ونفقات النشاطات 
النوعية للوقاية

 للسنـــــــة  املاليــــــــة 2021

« ال يفتح  إال من طرف جلنة فتح وتقييم العروض» 


 مكتب الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية للصحة اجلواري نقاوس.


- حتدد صالحية العرض، بثمانية وتسعون (98) يوما أبتداءا من يوم إيداع ترشيحات طلب العروض.


      : 08 أيام  على الساعة العاشرة  ونصف صباحا إبتداء من تاريخ صدور أول إعالن في 
اجلرائد الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي (BOMOP). و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم 

راحة قانونية ، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية  يوم العمل املوالي. 
- العارضون مدعوون أيضا حلضور جلسة فتح األظرفة  في جلسة علنية في آخر يوم مفتوح املوافق آلخر أجل محدد إليداع 

العروض على الساعة العاشرة والنصف (10:30) صباحا مبقر املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية نقاوس.

نقاوس في :      
املديـــــــــــــــــــــــــر 

رقم اجلدول:20/00295
رقم الفهرس:20/00402
تاريخ احلكم:20/10/26

06 AVR 2021



               
201920192019







    

    







 
 
 
 
 
 
 



   
 





3










    
    
    
    










 
   

   
  

   

 

    




    

   
  
    







0646
62.93   1.26

4.2

59.461.38

4.6





916













350
350
400










5.51%
2020



5.4%


3.3%


5%

 2020  39.5 



 “”
265.86
709.1
1.17439.81

2019

 “” 
9.156.6

24.2


171.8538.09
  277.59    458.4

740.5



12.56 “”
33.5

42.315.85


21.38
14.9

201939.74














   

   
   


    
   
   



   




   
   
   
   

   








   



   
   



   
   
 
 



















16.19
     
2019



    
1.08






19
15.61
   

   16.11
5


2023

31.24.13



12
13.18

3.71
16.19

2020
8.21

31.2

2020

  





 

5.5%

 

10202108
144225




   
  21 



    
    
   
  14
    


   
    
    

    
    19
   


    4
   


   
    
    
    
     
   
    

 
   
    
   

   
    

 
  5  
    
   
  
   












144226202108



  
 
2020
2021

  
 

 
15
 


  
  


  



 
15
 


 
  




  
 
  



   1.500







  

  
 



  
  



19
 
 

  
  
   
  
  


  

  
  

  

  






   

  

  

  

  





  
  

 


  



29

  

 
 



-12-121313 - -






21







     



28

66

3




57

34




    
  
  


  








18
    




59











18 
 



3
4




144226202108144226202108







   
   
  



   


   
    
  
  
  

  
   







   
  

  

   
   
 
  
  





170
2015

2030


  
17




     


  





2030




    


   








   




2020

    

19
   








  


 







    

  
  





   
   




  
  






    



15



    

96





  11  10 
    

12


   

   


   
    





  






2020
    
 
   











20
  2017













21
18

    






    
18

30





    




100.000    


    

36
27




1736
1836
1933    3

1932
1731

1931
19 30  7

18288
19 27 9

1526
1625

1924
1920

1920
1919

1919
1715

1815
178

175

2020


15









    





   

   
    









   



   




  




   
   
    






 ‘‘‘’



   20  13
  








12


 








 

 







 


1958

  

1958

   
   


     










1958



 
   


1958
   
   
   









  

 

 




2020
 
 





  2020  
    

1993








    

2019











 
 
  
 



20052004

22     

226
    18   








21
226








10











  





  24� ” 
133   
 
   


CNBC”
 “


    


















 







    
 


400
59
 224


     

  


425











”


 “”


”

“
 “”

















    


  


    



    


    
   


    
    
     


     

   



























      



CNN



       






 






















14202108
144225



 


   
    
     

2015



    
 

     
     


    
 
    
51    2015 
   
   
41 
 2018    



 
 
     
 



”
     
 “
”
  –  

 

“
    
 
 

“”
 
    
 
2015


  “”


2018



    












    

   




   
   






   
  


   


 
   

   











  









    






     









44%




Hill
44HarrisX
 2426    


28
     20 
7


73
38


46














2019

978
100

2019

    




6000







 

   

 



2000



 



    
    




   










    
  M392 








 
    









 






    
 


  





   

      
     




 




    
2000
   



   
    1800
  

  


   






    
   

 10   

   







1844




   


   

   




 

 



15 202108
144225



16

 
 

 
 
 
  



 
 




 

  



حديث 
قديسقديس

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 





    
   
   



   
    
   
          "
             
"          
     " 

 

   
 

  

"
 "
  "

 "  "
 


 




 " 
 
 "

 " 

 " 
 




    

 
   
 
 

     

    

 



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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