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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

مديرية التنظيم والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات واجلمعيات

تغيير الهيئة القيادية
 12 12/ 06 املؤرخ في  طبقا ألحكام القانون رقم 
/ 01 / 2012 املتعلق باجلمعياتال سيما املادة 18 
البند 02،لقد مت تغيير الهيئة التنفيذية املسماة: 

رابطة الرياضة للجميع لوالية سكيكدة.
املعتمدة حتت رقم: 32 بتاريخ 26/ 11/ 1996.

الكائن مقرها: املركب اجلواري مرج الديب.
الرئيس: سواعدي عبد الرحمان.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

دائرة احلروش
بلدية صالح بوالشعور

مصلحة التنظيم العام والشؤون االجتماعية والثقافية
مكتب اجلمعيات
رقم: 02/ 2021.

وصل تسجيل التصريح بتجديد 
جمعية بلدية

عام  صفر   18 في:  املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  مبقتضى 
مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لـ:  املوافق   ،1433
التصريح بتجديد  2021 تسليم وصل  09 ماي  اليوم  هذا 
اجلمعية البلدية املسماة: جمعية النور للنشاطات اخليرية 

التضامنية.
جبل مكسن – صالح بوالشعور

السكاني  بالتجمع  جمل  غاشو  منزل  مقرها:  الكائن 
بشيري رابح – بلدية صالح بوالشعور.



ER� RAYA:12�09�2021 ER� RAYA:12�09�2021



99 202112
144305

ER� RAYA:12�09�2021

ER� RAYA:12�09�2021

ER� RAYA:12�09�2021

ER� RAYA:12�09�2021

املكتب العمومي للتوثيق لألستاذة/ بن أحمد هاجر، 04، نهج بوجمعة 
لباردي –سكيكدة-،

شهـــــــادة توثيقيـــــــة
مبوجب الشهادة التوثيقية احملررة مبكتبنا بتاريخ: 07/ 09/ 2021، 
التجاري  احملل  ملكية  انتقال  على  ادناه  املمضية  املوثقة  تشهد 
سكيكدة،نهج  ووالية  ودائرة  بلدية  بـــ:  كائن  التجارية)،  (القاعدة 
ذات  العمارة  األرضي من  بالطابق  مكرريقع  بليزيدية، رقم: 41  قدور 
مستغلة   ،(A) الالتيني  باحلرف  لها  يرمز  التي  املشتركة  امللكية 
بالسجل  واملقيد   ،(510001) النشاط:  رمز  –مغازة-سوبيرات،  في 
 /02  /27 بتاريخ:  سكيكدة،  والية  مأمورية  عن  الصادر  التجاري 
ورثة  الى   ،21  /00 03أ-0729456     رقم  حتت  (تعديل)،   ،2019
رقية  العيفة  السيدة  والدته  وهم:  رجم،  بن  عمار  العيفة  املرحوم: 
وأوالده:  صالح،  بنت  حليمة  بالسكة  السيدة:  أرملته  سعيد،  بنت 
بالفرع  العقد  نسختان من  إيداع  مت  نذير)،  العيفة  فارس،  (العيفة 

احمللي للمركز الوطني للسجل التجاري لوالية سكيكدة.
لإلعالن/املوثقــــــة

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : احلمــــــــــــادية 
بلدية :  العـــــــــــــش 

الرقم : 1621/ 2021 

وصل استالم جتديد اجلمعية الدينية ذات طابع ديني 
طبقا ألحكام املادة 18 من   القانون رقم 12/ 06 
املؤرخ:في  : 12 /01/ 2012   املتعلق باجلمعيات

جتديد الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة 
اجلمعية الدينية ملسجد أبي ذر الغفاري املسراح 

املسرح  الغفاري  ذر  أبي  مسجد    : الكائن مقرها  
بلدية العش 

اسم الرئيس :  هــــــــــرم  رابــــــح 
رئيس الس الشعبي البلدي

املكتب العمومي للتوثيق لألستاذة/ بن أحمد 
هاجر، 04، نهج بوجمعة لباردي –سكيكدة-،

شهـــــــادة توثيقيـــــــة
مبوجب الشهادة التوثيقية احملررة مبكتبنا بتاريخ: 06/ 09/ 
ملكية  انتقال  على  ادناه  املمضية  املوثقة  تشهد   ،2021
ودائرة  بلدية  بـــ:  كائن  التجارية)،  (القاعدة  التجاري  احملل 
ودائرة  بلدية  بليزيدية،  قدور  نهج   ،47 سكيكدة،  ووالية 
للخضر  بالتجزئة  جتارة  في:  مستغلة  سكيكدة،  ووالية 
الصادر  التجاري  بالسجل  واملقيد   ،(501104) والفواكه، 
 ،1998  /02  /24 بتاريخ:  سكيكدة،  والية  مأمورية  عن 
واملعدل بتاريخ: 11/ 04/ 2019، حتت رقم:98أ0712653 
- 00/ 21، الى ورثة املرحوم: بوزمي صالح بن أحمد وهم: 
ارملته السيدة: ينون خديجة بنت محمد، وأوالده: (بوزمي 
جوهرة، نصيحة، نعيمة، نادية، خير الدين، راجية)، مت إيداع 
نسختان من العقد بالفرع احمللي للمركز الوطني للسجل 

التجاري لوالية سكيكدة.
لإلعالن/املوثقــــــة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة
دائرة سكيكدة

بلدية فلفلــــــة
مكتب اجلمعيات
رقم: 05/ 2021.

جتديد الهيئة القيادية
طبقا ألحكام القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12 
/ 01 / 2012 املتعلق باجلمعيات وال سيما املادة 
18 البند 02،لقد مت جتديد الهيئة القيادية امين املال 

للجمعية احمللية جمعية النور لرعاية الشباب.
املعتمدة حتت رقم: 02 بتاريخ 30/ 10/ 2017.

الكائن مقرها: حي صالح الشبل فلفلة.
الرئيس: بودرومة عمار.

ANEP 2125003766         �ER� RAYA:12�09�2021
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديريــــة األشغــــال العموميـــة

لواليـــة باتنــــــة
رقم التعريف اجلبائي : 408015000005078

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم: 12/ 2021

تطرح مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا :

صيانة الطرق الوطنية (شطر 2021 ).
الدرجةالتخصص والنشاط الرئيسيالتعينيالرقم 

أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم :01
77 من  ن– ك 000 + 222 إلى  ن  – ك  000 + 232 على مسافة 10 كلم

النشاط الرئيسي األشغال 
العمومية

الدرجة السادسة فما 
فوق (06)

 ميكن للمؤسسات املهتمة أن تسحب دفتر الشروط لدى مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة، 04 شارع سعيد صحراوي .
تودع العروض لدى: مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة،04 شارع سعيد صحراوي، داخل ظرف مغلق بحيث ال يحمل الظرف اخلارجي سوى العبارة التالية:

طلب العروض الوطني املفتوح مع أشتراط قدرات دنيا
صيانة الطرق الوطنية (شطر 2021 ).

(املشروع املعني) 
« ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض»

الظرف اخلارجي يحتوي على ثالثة  (03) أظرفة مغلقة متعلقة مبلف الترشح، العرض التقني والعرض املالي، طبقا للمادة 08 من التعليمات املوجهة للعارضني.



- تصريح بالترشح مملوء و ممضي ومختوم و مؤرخ.
- التصريح بالنزاهة مملوء وممضي ومختوم و مؤرخ.

- القانون األساسي للشركات (……. SARL- EURL) أو التعديالت إن وجدت.
-الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة.

أ- قدرات مهنية : نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهنية سارية املفعول نشاط رئيسي أشغال عمومية الدرجة السادسة (06)  فما فوق.
ب - قدرات مالية  : احلصائل املالية خالل الثالث سنوات األخيرة 2017 -2018- 2019  مصادق عليها من طرف محاسب معتمد أو شهادة رقم األعمال مستخرجة من طرف مصالح الضرائب.

ج - قدرات تقنية : قائمة الوسائل املادية :
- قائمة العتاد مع البطاقات الرمادية بالنسبة للعتاد املتحرك +شهادة التأمني + املراقبة التقنية ( في طور الصالحية).

- مستخرج من سجل اجلرد ممضية من طرف خبير معتمد .
- قائمة الوسائل البشرية املسخرة للعمل في املشروع مرفقة إجباريا بـ : الدبلومات،شهادات اإلنتماء لدى مصالح الضمان اإلجتماعي (سارية املفعول).

-  شهادة أداء املستحقات اخلاصة بالصندوق الوطني للعمال غير األجراء وشهادة أداء املستحقات اخلاصة بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وشهادة أداء املستحقات اخلاصة بالعطل املدفوعة األجر 
والبطالة الناجمة عن سوء األحوال اجلوية CNAS-CASNOS- CAOBATPH  (سارية املفعول).

- نسخة من شهادة ايداع حسابات األجتماعية (……. SARL- EURL)  لعام 2019.
- مستخرج من جدول الضرائب ( مصفى أو مجدول ) ساري املفعول مستخرج من مكان ممارسة النشاط يحمل عبارة « غير مسجل في القائمة الوطنية ملرتكبي أعمال الغش» ال يتجاوز (03) الثالث 

أشهر وساري املفعول بتاريخ فتح األظرفة.
- نسخة من السجل التجاري األلكتروني .

.(NIF) رقم التعريف اجلبائي -



- التصريح باالكتتاب مملوء وممضي و مؤرخ.
- دفتر التعليمات اخلاصة والتقنية مملوء وممضي ومؤرخ.



- دفتر الشروط مؤشر يحتوي في آخر صفحته على العبارة « قرىء وقبل « مكتوب بخط اليد .



-رسالة العرض مملوءة وممضاة ومؤرخة.
- جدول األسعار بالوحدة مملوء و ممضي ومؤرخ.

- التفصيل التقديري والكمي مملوء وممضي ومؤرخ.

مدة صالحية العروض تساوي مدة حتضير العروض زائد ثالثة (03) أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع العروض (90 + 15) يوم.
ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن عن طلب العروض في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي ( BOMOP)، أو في  الصحافة أو في بوابة الصفقات  (15) أيام  العروض  عشرة    حدد أجل حتضير 

العمومية وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن تاريخ فتح العروض ميدد إلى غاية يوم العمل املوالي.
. (10H 00) حدد تاريخ إيداع العروض في اليوم األخير من أجل حتضير العروض قبل الساعة العاشرة

. (10H 30)حدد تاريخ فتح األظرفة في آخر يوم أجل حتضير العروض على الساعة العاشرة-
 املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة التي ستجري عالنية مبقر مديرية األشغال العمومية لوالية باتنة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية: ميلة

دائرة : تاجنانت
بلدية  : تاجنانت

إعـــــــذار رقم 02 
نحن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية تاجنانت نوجه اعذار رقم 
02 إلى : مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة  أس 
 2021 /03 : الصفقةرقم  املتحصلة على  سطيف،   – انفاست  أر 
 : بتاريخ  عليها  املصادقة  مت  التي    2021  /07/07  : في  املؤرخة 
31/ 05/ 2021 حتت رقم : 54/ 2021 من طرف دائرة تاجنانت، ومت 
تأشيرها من طرف املراقب املالي بتاريخ : 06/ 07/ 2021 حتت رقم 

113/ 2021، واملتعلقة مبشروع:

تدعيم طريق املاء لبيض ابتداءا من مسجد حمزة إلى غاية 
حدود بلدية بن يحي عبد الرحمان  على مسافة 1.2 كلم.

لتدعيم الورشة بالوسائل املادية والبشرية في خالل آجال ال تتعدى 
 ، اإلعذار في جريدتني  النشر لهذا  تاريخ  ابتداء من  (08) أيام  ثمانية 
وفي حالة عدم اإللتزام مبا هو مطلوب سوف يتم فسخ العقد وفقا 

للتنظيم املعمول به.
تاجنانت في : .................
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية
والية ام البواقي
دائرة : الضلعة
بلدية : الضلعة

رقم التعريف  الضريبي : 098304119080916 

إعالن عن  إلغاء إجراء طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 01/ 2021
 2015 سبتمبر   16 لـ  املوافق   1436 02 ذي احلجة  15 - 247 املؤرخ في  الرئاسي رقم  املرسوم  عمال بأحكام 
لبلدية  البلدي  الشعبي  الس  رئيس  العام،يعلم  املرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  املتضمن 
دنيا  املفتوح  مع اشتراط قدرات  الوطني  العروض  املشاركني  في طلب  املتعاقدين  املتعاملني  الضلعة  جميع 

اخلاص بالعملية :
« دراسة ومتابعة واجناز خزان مائي 100م3 وشبكة الضخ والتوزيع 
 F7 لتزويد مشتة بنعيم باملياه الصاحلة للشرب انطالقا من النقب

BIS( حصة اإلجناز).
 والصادر باجلرائد:

جريدة الراية باللغة العربية الصادرة بتاريخ : 04 -08- 2021 
جريدة LES Echos de l’est  باللغة الفرنسية الصادرة بتاريخ :  04/ 08/ 2021 

عن إلغاء إجراء طلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 01/ 2021
رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  الشعبية 
والية : باتنة 

دائرة : بريكة 
وصـل استـــالم التبليـغبلدية : بريكة 

بتغيير الهيئة التنفيذية

رئيس الس الشعبي البلدي

مديرية : التنظيم والتنشيط والشؤون االجتماعية والثقافية 
مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية 

مكتب اجلمعيات 
الرقم: 15 /2021 

الوظيفة في الجمعية االسم واللقب  الرقم

رئيس النادي أحمادي  جمال 01

نائب الرئيس األول بشيري  صابر 02

نائب الرئيس الثاني عبود  الحمالوي 03

األمين العام حجوج  مسعود 04 

غرباوي  خالد مساعد األمين العام 05

أمين الخزينة هالل     نبيل 06

مساعد أمين الخزينة مسعودي  لقمان 07 

أعضاء املكتب التنفيذي املنتخب بتاريخ : 28/ 10/ 2020

 1433 عام  صفر   18 في  املؤرخ   06 رقم: 12/  القانون  من   18 املادة:  ألحكام  طبقا   -
املوافق لـ 12 جانفي 2012، املتعلق باجلمعيات .

  27 لـ  1436 املوافق  04 صفر  في  املؤرخ  رقم: 14 - 330  التنفيذي  للمرسوم  طبقا   -
/11/ 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم احتاد الرياضة الوطنية والرابطات وسيرها وكذا 

قانونها األساسي النموذجي.
- طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 74-15 املؤرخ في 26  ربيع الثاني عام 1436 املوافق لـ 
: 16 فبراير 2015 الذي يحدد األحكام والقانون األساسي والنموذجي املطبق على النادي 

الرياضي الهاوي، مت هذا اليوم  06 سبتمبر 2021 .
تشكيلة  بتغيير  املتعلقة   2020  /10  /28 في:  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم 

الهيئة التنفيذية للجمعية املسماة: 
النادي الرياضي للهواة: أوملبيك بريكة .

املسجلة حتت رقم: 28 بتاريخ : 17/ 07/ 2014.
املقيم: شارع معجوج العمري- بريكة
يترأسها السيدة (ة): احمادي جمال.

وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار  وفقا ألحكام  املادة 18 الفقرة 02 من القانون 
السالف الذكر.

مالحظـة:
للقانون  طبقا   (  2024  -  2020) سنوات  أربع   (04) املكتب  لهذا  االنتخابية  العهدة 

األساسي للنادي.
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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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ميالن يعلن شفاء 
جيرو من كورونا
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